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Постановка проблеми. З початку 2008р. в Україні спостерігаються негативні явища, викликані 
фінансовою кризою, що позначилася й на машинобудівному комплексі. Неефективна приватизація, тіні-
зація економіки,зростання неплатежів і скорочення виробництва призвели до загострення криз на підпри-
ємствах. Складні умови, в яких опинився машинобудівний комплекс України насамперед стали наслідка-
ми поєднанням світової фінансової кризи, і внутрішніх проблем. Великий вплив на розвиток кризи в ма-
шинобудівному комплексі здійснив затяжний перехід від планової економіки до ринкової,коли відбувся 
перерозподіл обов'язків: функція управління перейшла від держави до керівників підприємства, які не 
мали спеціальної освіти і навичок. Машинобудування України, на відміну від інших держав світу, базу-
ється на технологіях та організаційних принципах,що залишилися з часів Радянського союзу, це знижує її 
конкурентоспроможність на світовому ринку та швидкість реакції на зміни. В даний час, основною про-
блемою залишається проблема у плануванні реалізації продукції підприємств. Це одна з ключових про-
блем,адже: 

 План реалізації продукції є важливим стратегічним і оперативним документом для 
підприємства-виробника продукції (послуг), базою для визначення доходу підприємства і джерелом 
погашення його витрат.  

 План продажу продукції дає можливість підприємству перейти від загального 
(знеособленого) планування до політики укладення адресних угод-планів, що передбачають виробництво 
і доставку продукції в плановому році.  

 Будучи провідним розділом перспективного і річного плану розвитку підприємства, план 
реалізації продукції представляє базу для розробки плану виробництва продукції, розрахунків чисельності 
працюючих, фонду їх заробітної плати, плану матеріально-технічного постачання, витрат на виробництво. 
План реалізації продукції істотно впливає на всі сторони виробничо-господарської та фінансової 
діяльності підприємства та визначає обсяг продажів, прибуток підприємства та рентабельність 
виробництва[1].  
Якщо розглянути перспективи машинобудування в наш час, то слід зазначити, що номенклатура вітчиз-
няної продукції машинобудівної промисловості (табл. 1) свідчить про високу здатність до виробництва 
широкого асортименту товарів як споживчого, так і промислового призначення [2].  

 Таблиця 1 
Обсяги виробництва основних видів машинобудівної продукції 

 Види виробництва 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Устаткування холодильне і морозильне 
промислове, тис. шт.  

146 170 173 153 109 215 206 224 

Трактори для сільського та лісового гос-
подарства, шт.  

5543 3703 5282 6339 1445 5189 6355 4845 

Холодильники побутові, тис. шт.  242 338 310 222 157 164 129 ** 
Машини пральні, тис. шт.   322 208 173 230 164 167 312 298 
Електродвигуни та генератори пост. та 
змін. струму, тис. шт.  

1061 996 997 694 513 671 563 324 

Трансформатори елект., млн шт.  7,9 13,1 19,5 17,4 12,1 4,0 5,1 4,4 
Апаратура електрична низько та високо-
вольтна млн шт.  

70,2 79,1 76,5 67,8 51,7 53,3 70,3 68,2 

Автомобілі легкові, тис. шт.  192 267 380 402 66 75 98 70 
Автомобілі вантажні, тис. шт.  14,0 12,1 11,4 11,8 2,5 4,9 3,2 2,9 
Вагони вант. несамохідні, тис. шт.  21,6 19,9 31,5 30,2 12,7 39,6 52,3 47,0 
 *Інформація Держстату України «Виробництво основних видів промислової продукції в Україні»  
 

Розвиток ринкових умов і стабілізація економічних процесів в Україні значною мірою залежать від 
ефективності управління підприємств. У цих умовах збутову політику машинобудівних підприємств пот-
рібно розглядати як економічну систему, ефективність якої залежить від характеру взаємодії з діловими 
партнерами, конкурентами, посередниками та органами державного управління. Побудова такої системи 
робить цю проблему актуальною для вітчизняних підприємств і зумовлює необхідність наукового обґру-
нтування резервів та напрямів подальшого вдосконалення управління збутовою діяльністю для забезпе-
чення соціально-відповідальної поведінки підприємства.  

Проблеми збутової діяльності суб'єктів господарювання розглядали на теоретичному і методологі-
чному рівнях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Р. Акофф, М. Дороніна, Ю. Красовський, В. Пилипен-
ко, В. Радаєв та ін. Однак певні теоретичні та науково-практичні проблеми формування системи збуту 
машинобудівних підприємств розроблені недостатньо повно. Потрібно удосконалити механізми вибору 
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форм організації збуту продукції та шляхів формування каналів реалізації машинобудівного підприємст-
ва, моделі організації процесу формування системи збуту підприємства, залежно від варіантів ситуацій 
продажу продукції. У сучасній українській економічній науці немає єдиної термінології в галузі збуту, 
збуту продукції та обігу. Суперечності в сучасних поглядах на ці економічні категорії не дає змоги уточ-
нити їхні функції і взаємозв'язок. Актуалізувалась потреба у переході до єдиної термінології в науковій 
сфері, що вивчає процеси доведення продукції від виробника до кінцевого споживача [4].  

У сучасній науці збут розуміють як у широкому, так і вузькому значеннях слова. Збут у вузькому 
значенні трактується як продаж товару, тобто операція укладання угоди – купівлі – продажу і передачі від 
продавця до покупця прав власності на товар і самого товару. Збут у широкому значенні – це всі 

операції від моменту виходу товару за межі підприємства до моменту передачі купленого товару 
покупцю. У такому значенні збут охоплює дві фази відтворювального циклу "виробництво – розподіл – 
обмін – споживання", а саме – розподіл і обмін. Тому відносини збут – розподіл мають досить складну 
природу, що значною мірою зумовлено складністю і багатоаспектністю маркетингу, в межах збутової 
функції якого ці відносини реалізуються [5].  

Пропозиції та висновки: Машинобудівна галузь зіткнулись з проблемою планування реалізації 
продукції у сучасних умовах. Авторами пропонується впровадження ідеї щодо стимулювання збуту шля-
хом створення всеукраїнського торгівельно-інформаційного порталі в мережі Internet (на прикладі Prom. 
ua). Створення такого Internet-порталу дозволить покупцям вибрати із великої кількості пропозицій, а 
машинобудівним компаніям розмістити інформацію про товари та послуги своїх підприємств. В свою 
чергу цей сайт можна назвати Mash. ua. Mash. ua для покупця - буде місцем зручних купівель, де можна 
комфортно купити все необхідне на одному інтернет-ресурсі.  

За допомогою Mash. ua покупці зможуть: 
 Знайти широкий асортимент споживчих і промислових товарів та послуг від 90 000 

компаній.  
 Придбати різний товар на різні випадки життя  
 Швидко і легко оформити закази по всіх магазинах порталу Mash. ua не заповнюючи кожний 

раз форму заказу товару, за допомогою кабінету покупця. .  
 Слідкувати за статусами виповнення заказів в реальному часі, а також зберігати історію 

замовлень.  
 Вести ділову переписку з компаніями порталу Mash. ua та історію обміну повідомлень.  
 Дізнаватись про новинки, знижки і компаніях, що з’явились в каталозі Mash. ua.  
 Публікувати власні замовлення.  
Mash. ua для компаній – це великий ринок збуту, постійне збільшення об’єму продаж і кількість 

покупців.  
Mash. ua дасть змогу машинобудівним компаніям: 
 Мати повноцінний корпоративний сайт - безкоштовний хостинг, вибір доменного імені, 

зручний конструктор сайтів та особистий кабінет компанії зі зручним інтерфейсом.  
 Розміщення товарів і послуг у каталозі Mash. ua для сотень тисяч відвідувачів порталу - 

потенційних покупців.  
 Супровід і консультації персонального менеджера - експерта в питаннях інтернет-комерції.  
 Навчання та обмін досвідом в інституті електронної комерції, який спрямований на 

підвищення знань та навичок створення і розвитку свого бізнесу в мережі.  
 Комплексне просування в інтернеті - автоматична індексація в пошукових системах, 

контекстна реклама в Google і Яндекс, просування в каталозі порталу.  
 Надійність зберігання даних забезпечується щоденним резервним копіюванням і 

розміщенням серверів порталу в одному з самих надійних дата-центрів в Європі.  
 Настройку аналітики та статистики фахівцями порталу, яка дозволяє відслідковувати 

статистику поведінки покупців на сайті і підвищувати ефективність продажів клієнтам.  
 Прийнятну вартість сервісу, яка сформована виходячи з потреб різних розмірів бізнесу.  
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Поняття операційного важеля тісно пов'язано зі структурою витрат вітчизняної компанії. Опера-

ційний важіль або виробничий леверидж (leverage - важіль) - це механізм управління прибутком компанії, 
заснований на поліпшенні співвідношення постійних і змінних витрат. З його допомогою можна планува-
ти зміну прибутку організації в залежності від зміни обсягу реалізації, а також визначити точку беззбит-
кової.  

Необхідною умовою застосування механізму операційного важеля є використання маржинального 
методу, заснованого на підрозділі витрат на постійні та змінні. Чим нижче питома вага постійних витрат 
у загальній сумі витрат підприємства, тим більшою мірою змінюється величина прибутку стосовно тем-
пів зміни виручки компанії. Як вже говорилося, на підприємстві існують два види витрат: змінні і постій-
ні. Їх структура в цілому, а зокрема рівень постійних витрат, в загальній виручці підприємства або у ви-
ручці від одиниці продукції можуть значно впливати на тенденцію зміни прибутку або витрат. Це відбу-
вається через те, що кожна додаткова одиниця продукції приносить деяку додаткову прибутковість, яка 
йде на покриття постійних витрат, і залежно від співвідношення постійних і змінних витрат у структурі 
витрат компанії, загальний приріст доходів від додаткової одиниці товару може виразитися в значній 
різкому зміні прибутку. Як тільки досягається рівень беззбитковості, з'являється прибуток, який починає 
рости швидше, ніж обсяг продажів. Операційний важіль є інструментом для визначення та аналізу даної 
залежності. Іншими словами він призначений для встановлення впливу прибутку на зміну обсягу реаліза-
ції.  

Виробничий (операційний) леверидж кількісно характеризується співвідношенням між постійними 
і змінними витратами в загальній їх сумі і величиною показника «Прибуток до вирахування відсотків і 
податків». Знаючи виробничий важіль можна прогнозувати зміну прибутку при зміні виручки. Розрізня-
ють ціновий і натуральний ціновий важіль.  

Рц = В / П 
де, В - виручка від продажів;  
П - прибуток від продажів.  
Враховуючи, що В = П + Зпер + З пост, формулу розрахунку цінового операційного важеля можна 

записати як:  
Рц = (П + Зпер + З пост) / П = 1 + Зпер / П + З пост / П 

де, Зпер - змінні витрати;  
Зпост - постійні витрати.  

Рн = (В-Зпер) / П = (П + З пост) / П = 1 + З пост / П 
де, В - виручка від продажів;  
П - прибуток від продажів;  
Зпер - змінні витрати;  
Зпост - постійні витрати.  
Величину операційного левериджу можна вважати показником ризикованості не тільки самого віт-

чизняного підприємства, але і виду бізнесу, яким це підприємство займається, оскільки співвідношення 
постійних і змінних витрат у загальній структурі витрат є відображенням не тільки особливостей даного 
підприємства і його облікової політики, а й галузевих особливостей діяльності. Однак вважати, що висока 
частка постійних витрат у структурі витрат підприємства є негативним чинником, так само як і абсолюти-
зувати значення маржинального доходу, не можна. Збільшення виробничого левериджу може свідчити 
про нарощування виробничої потужності підприємства, про технічне переозброєння, підвищення продук-
тивності праці. Прибуток підприємства, у якого рівень виробничого левериджу вище, більш чутлива до 
змін виручки. При різкому падінні продажів таке підприємство може дуже швидко «впасти» нижче рівня 
беззбитковості. Іншими словами, підприємство з більш високим рівнем виробничого левериджу є більш 
ризикованим.  

Література 
1. Бланк І. А. Управління капіталом. - Київ. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 574С.  
2. Гуськова Е. А., ОрловаА. І. Операційний леверидж як інструмент управління і 

прогнозуванняприбутку. // Довідник економіста. - 2004. - № 2. -19 - 27С.  
3. Фінансовийменеджмент: теорія і практика: Підручник. /Под ред. Е. С. Стоянової. - 5-е изд.,перераб. і 

доп. - М. : Перспектива, 2000. - 656с.  
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ.  

 
к.е.н., доц. Артамонова Н. С.  

к.е.н., доц. Доба Н. М.  
Стефанчук А.  

 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Економічна криза загострила проблеми стабільного розвитку суб'єктів господарської діяльності . 

За умов динамічних змін зовнішнього середовища однією з найскладніших та найбільш актуальних про-
блем для вітчизняних підприємств є проблема управління витратами та розробка оптимального витратно-
го механізму.  

Сьогодні на межі банкрутства перебуває багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконува-
ти свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Така ситуація потребує негайного втручання висококваліфі-
кованих менеджерів, які будуть оперативно реагувати на кризові явища та втілювати антикризові заходи. 
Одним з найбільш ефективних заходів є розробка та впровадження стратегічного управління витратами 
підприємства. Адже для виживання й ефективного господарювання у конкурентному ринковому середо-
вищі вітчизняним підприємствам необхідно мати адекватну стратегію управління, яка здатна забезпечити 
ефективність діяльності та можливість адаптуватись до змін умов функціонування підприємства на рин-
ку.  

Процес управління витратами безпосередньо пов'язан з прийняттям управлінських рішень з техно-
логії виробництва; з формуванням та використанням матеріальних, трудових ресурсів; структурою, асор-
тиментом та рівнем конкурентоспроможності продукції; фінансовими ресурсами, організаційною струк-
турою виробництва, інноваційною діяльністю, персоналом та інформаційними ресурсами.  

Оптимізацію діяльності підприємств за критерієм витрат доцільно проводити на основі аналізу 
взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» та операційного левериджу, тобто за CVP&OL-схемою, яка 
дасть можливість оперативно оцінити вплив величини та структури витрат на прибуток та управляти його 
обсягом у процесі планування.  

Реалізація CVP&OL-схеми здійснюється поетапно: 
1. Визначення маржинального прибутку як різниці між виручкою від реалізації та змінними витра-

тами, або суми постійних витрат та прибутку: 
2. Розрахунок коефіцієнта маржинального прибутку як співвідношення маржинального прибутку і 

виручки від реалізації: 
3. Визначення точки беззбитковості, тобто обсягу виробництва та реалізації продукції, за якого 

одержані доходи від реалізації продукції дорівнюють витратам на її виробництво та реалізацію.  
4. Визначення рівня безпеки операційної діяльності, тобто ступеня перевищення беззбиткового об-

сягу виробництва та реалізації продукції над фактичним або плановим обсягом.  
5. Визначення залежності величини прибутку від зміни обсягу реалізації здійснюється за допомо-

гою механізму операційного левериджу. Величина операційного левериджу (операційного важелю) пока-
зує, на скільки відсотків зміниться операційний прибуток за зміни обсягу виробництва на 1%: 

ОЛ= ΔП/ ΔQ, де 
ОЛ- операційний леверидж (важель); 
ΔП- зміна операційного прибутку; 
ΔQ- зміна обсягу реалізації.  
Схему дії ОЛ можна визначити за формулою: 

ОЛ=МП/П, або ОЛ=(Впост+П)/П, 
тобто чим більша частка постійних витрат у їх загальному обсязі, тим сильніша дія операційного 

левериджу. Чим більша величина операційного левериджу, тим чутливіша реакція прибутку на зміну 
обсягу реалізації продукції.  

Оптимізація операційної діяльності передбачає не тільки оптимізацію витрат підприємства, а та-
кож удосконалення цінової політики підприємства. Тому, при розробці цінової політики бажано проана-
лізувати, до чого призведе зміна ціни на продукцію підприємства та на основі CVP&OL-схеми оцінити 
обсяг реалізації за цінами,що змінюються і вплив чинника цін на прибуток.  

На кожному підприємстві є резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дають змогу 
забезпечити зростання економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентоспроможності та 
реалізації стратегії лідерства за витратами з нарощенням якості продукції.  

Зниження витрат на випуск одиниці продукції через реалізацію запропонованих пропозицій допо-
може вітчизняним підприємствам встановити нижчі та гнучкіші ціни при збереженні достатнього техно-
логічного рівня продукції, що є важливою умовою в сучасній конкурентній боротьбі на ринках промис-
лової продукції.  

 
Література 

1. Державна програма прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2010-2015 
рр. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www. gov. ua.  

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України www. ukrstat. gov. ua 
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3. Ясінська А. І. Управління витратами підприємства у системі стратегічного управління 
господарською діяльністю підприємства. - Науковий вісник, 2007, вип. 17. 6.  

4. Турило А. М., Турило А. А., Кравчук Ю. Б. Управління витратами підприємства: Навч. посібник:-К. 
: Центр навчальної літератури, 2010. -120 с.  

 
 
 

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

Бальтюкевич В. В.  
к.е.н., доц. Заєць М. А.  

 
Одеський національний політехнічний університет 

 
На сьогодні стан галузі сільськогосподарського машинобудування України експертами оцінюється 

як вкрай критичний. Зокрема протягом останніх років в країні суттєво знизилися обсяги виробництва та 
реалізації сільгосптехніки, скоротилась кількість підприємств сільгоспмашинобудування та ринків збуту, 
зменшилася наявність основних видів техніки в сільськогосподарських підприємствах та фермерських 
господарствах. Як показує світовий досвід, одним із найважливіших заходів, які здатні реанімувати га-
лузь сільськогосподарського машинобудування є активізація інноваційної діяльності, яка дозволяє під-
вищити технічний рівень виробництва, суттєво знизити матеріало- та енергоємність виробничих проце-
сів, збільшити обсяги виробництва сільгосптехніки, оновити асортимент продукції, підвищити її конку-
рентоспроможність, розширити внутрішні та зовнішні ринки збуту.  

Разом з тим, активізувавши інноваційну діяльність, підприємства зможуть вирішити ряд негатив-
них явищ, що існують в галузі та пов'язані із старінням основних виробничих фондів, застарілими техно-
логіями, неефективною структурою та низькою ефективністю.  

Таким чином, основними цілями та напрямками інноваційного розвитку галузі сільськогосподар-
ського машинобудування є: 

 інноваційне спрямування матеріально-технічного і стратегічного розвитку галузі; 
 підвищення конкурентоспроможності продукції через залучення наукомістких технологій;  
 спрямованість інвестиційних потоків.  

Сьогодні рівень інноваційної активності підприємств сільськогосподарського машинобудування в 
країні є надзвичайно низький, а здійснювана інноваційна діяльність більшості підприємств протягом 
останніх декількох років не відповідає вимогам часу. Разом з тим, невисокою є питома  вага  інноваційно-
активних підприємств досліджуваної галузі. Так, починаючи з 2007 року кількість її інноваційно - актив-
них підприємств поступово знижувалась і у 2011 році становила 7,4 % у загальній кількості підприємств.  

Аналіз наукової літератури дозволяє запропонувати наступну агрегацію проблем розвитку та акти-
візації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування: 

 низька конкурентоспроможність вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового 
комплексу; (За останні роки придбання вітчизняної техніки не перевищує 30% загального придбання) 

 фізично і морально застаріла виробнича база підприємств; 
 низький рівень впровадження інноваційних технологій, адаптованих до потреб виробництва 

сільськогосподарської техніки для впровадження сучасних аграрних технологій;  (Пропозиції на ринку 
вітчизняної сільськогосподарської техніки ІІ та ІІІ поколінь не перевищують 10% потреби) 

 відсутність сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних для 
налагодження виробництва конкурентоспроможної техніки (Встановлене чинним законодавством 
обмеження рівня локалізації вітчизняного виробництва у вартості техніки суттєво обмежує як можливості 
машинобудівних підприємств в освоєнні виробництва сучасної техніки й обладнання для 
агропромислового комплексу з використанням сучасної елементної бази іноземного виробництва, так і 
можливості сільськогосподарських товаровиробників отримувати сучасну якісну і надійну техніку на 
пільгових умовах)  

 відсутність сприятливих умов митно-тарифного та податкового регулювання питань техніко-
технологічної модернізації галузі та здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності. 
(Ввезення сучасного високотехнологічного верстатного обладнання провідних світових виробників 
потребує сплати мита)  

 потреба приведення існуючих законодавчих та нормативно - правових підстав стимулювання 
сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу до сучасних вимог (Основні 
напрями державної підтримки розвитку сільгоспмашинобудування, передбачені Законом України «Про 
стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для АПК» обмежені 2010 роком).  

На наш погляд, шляхи вирішення цих проблем: 
 переведення вітчизняного аграрного виробництва на якісно новий рівень господарювання, 

формування сучасної ринкової технологічної і технічної політики за рахунок техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва; 

 стимулювання виробництва техніки для впровадження сучасних аграрних технологій на 
основі контрольованої декларації виробниками техніки своїх намірів з відображенням графіку і динаміки 
локалізації її виробництва,відповідності технічним і технологічним вимогам; 
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 основним критерієм державної підтримки виробництва технічних засобів для виробництва 
сільськогосподарської продукції є позитивна динаміка їх конкурентоспроможності та перспектива 
досягнення світового рівня.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Динаміка придбання сільськогосподарської техніки 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 покоління – одноопераційні, повторення союзної системи машин 
2 покоління – модернізовані та комбіновані знаряддя 
3 покоління – складні, автоматизовані, універсальні, високопродуктивні 

 
Рис. 2. Структура ринку сільськогосподарської техніки по рівню технічної досконалості 

 
 
За результатами дослідження інноваційної активності підприємств, а також на основі вивчення 

статистичної інформації про стан інноваційної діяльності в галузі встановлено, що найбільш питому вагу в 
групі чинників (бар'єрів), що стримують інноваційну діяльність мають: техніко-економічні - 40%, органі-
заційно-управлінські - 30%, політико-правові - 20%, соціально-психологічні та культурні - 10% у загальній 
кількості досліджуваних факторів.  

Отже, як показує світовий досвід, лише при наявності трьох складових, а саме сучасної матеріаль-
но-технічної бази, висококваліфікованих, інноваційно-активних працівників, достатнього рівня державного 
фінансування та підтримки, в тому числі досконалої законодавчої та нормативно-технічної бази, можна 
активізувати інноваційну діяльність підприємств сільськогосподарського машинобудування. Наразі як на 
підприємствах, так і в країні в цілому, склалася критична ситуація з наявністю кожної із вищезазначених 
складових, що, у свою чергу, породжує небезпеку блокування розвитку галузі сільськогосподарського ма-
шинобудування.  

Резюмуючи все вищевикладене, слід зазначити, що на сьогодні проблема пошуку шляхів активізації 
та стратегічного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування є надзвичайно актуаль-
ною, а тому потребує першочергового вирішення та постійної уваги з боку керівництва держави та відповід-
них міністерств.  

 
Література 

1. Головне управління статистики в Одеській області. http://www. od. ukrstat. gov. ua/  
2. Статистичний збірник «Наукова діяльність в Одеській області», 2011 http//www. od. ukrstat. gov. ua 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 
 

Бартель А. А.  
Мілошевич Н. В.  

 
Одеський національний політехнічний університет 

 
В сучасній Україні інформатизація стає важливою областю економіки і визначальною сферою сус-

пільного життя і одночасно найважливішою функцією держави, чинником забезпечення ефективного 
управління виробництвом.  

Інформатизація охоплює коло поточних і перспективних проблем – економічних, організаційних, 
соціальних, розвиток культури та освіти, діяльності всіх ланок соціального управління, кожної ланки 
господарювання.  

Питанням інформатизації управління виробництвом в економічної літературі приділяється багато 
уваги. Різні сторони цих питань висвітлені в трудах Подсолонко В. А., Волкова І. С., Бачило І. Л., Бройдо 
В. Л., Міронова Т. Л. та ін.  

Інформатизація сприяє поліпшенню керованості економікою, розвитку наукоємних виробництв та 
високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, 
збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства. Тому питання впровадження та 
розвитку інформатизації  стають усе більш актуальними та важливими для життя суспільства, держави та 
окремих виробництв.  

В Україні процес інформатизації здійснюється згідно з Національною програмою інформатизації, 
яка визначає стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підт-
римки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та ін-
шої діяльності у сферах загальнодержавного значення [1].  

Національна програма інформатизації визначає такі основні напрями інформатизації: 
 розроблення політики та організаційно-правового забезпечення інформатизації; 
 формування національної інфраструктури інформатизації; 
 інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони; 
 інформатизація процесів соціально-економічного розвитку; 
 інформатизація пріоритетних галузей економіки; 
 інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного 

контролю; 
 інформатизація соціальної сфери; 
 інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів; 
 інформатизація науки, освіти і культури; 
 міжнародне співробітництво.  

На сьогодні активно розвивається напрямок щодо організаційно-правового забезпечення 
інформатизації. В Україні прийнята велика кількість законодавчих та нормативно-правових актів. Але 
більшість з цих актів є недосконалими, бо вони не регулюють усіх процесів, які виникають у сфері 
інформаційної діяльності. На сьогодні, коли інформаційне суспільство в Україні розвивається достатньо 
стрімко, є потреба в розробці державною владою України Інформаційного Кодексу, що забезпечить ство-
рення єдиного правового поля функціонування інформаційного суспільства. [2].  

У процесі інформатизації управління суспільством створюється об'єктивно необхідний для цього 
процесу інформаційний ресурс, використовуваний органами влади і управління на всіх рівнях, а також 
юридичними і фізичними особами. Інформаційний ресурс, на відміну від інших, єдиний володіє системо-
творчою (організуючою) властивістю, без якої не може бути створена цілеспрямована високоефективна 
система. Особливого значення інформаційний ресурс має при розгляді суспільства як соціально-
економічної системи. Тут його організуюча властивість відіграє визначальну роль при формуванні 
високоефективної системи.  

Вирішивши завдання встановлення відповідальності кожного керівника за стан і рівень розробок із 
створення АСУ на своєму рівні управління (підприємством, цехом, службою, ділянкою), за створення 
окремих підсистем АСУ, можна одержати закінчені результати. У цьому випадку буде діяти і принцип 
зворотного зв'язку в процесі створення, впровадження і забезпечення функціонування АСУ, що 
виявляється через систему заходів щодо матеріального і морального заохочень і відповідальності всього 
управлінського персоналу підприємства. Загалом у цьому полягає проблема переорієнтації 
відповідальності управлінського персоналу підприємств за стан розробок з інформатизації управління 
їхнім розвитком.  

Технічне переоснащення виробництва, насичення обчислювальною технікою без реалізації 
перерахованих технологічних етапів зажадали збільшення чисельності обслуговуючого персоналу. 
Вирішення проблеми створення інтегрованих АСУ, в основі яких лежать процеси автоматизації 
технологічних операцій (АСУ ТП), приводить до зміни характеру праці робітників. Якщо зараз основна 
маса робітників виконує такого роду операції, як транспортування вантажів, їх підйом, супровід, то в 
наступному ці функції будуть в основному виконувати різного роду автоматичні пристрої. Переважними 
функціями робітників стануть обслуговування цих пристроїв і підтримка їх у працездатному стані.  
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Зміна характеру праці, як робітників, так і ІТП та службовців можлива в напрямку усунення 
механічних і розширення операцій, більше потребуючих мислення, контролю стану й організації 
використання різної техніки. У наступному це повинно знайти відображення й у системі оплати праці, її 
стимулюванні.  

Економічний аналіз служить важливим етапом підготовки управлінських рішень. На цьому етапі 
виникає необхідність розгляду питань методологічного характеру: яку інформацію в ході аналізу варто 
підготувати, де і на якому рівні управління її використовувати й у якій сукупності видавати 
управлінському персоналу. Інакше кажучи, тут розглядається організація селекції інформації, її витягу з 
підсистем «Облік і звітність», «Планування» і «Економічне стимулювання», формування в пам'яті ЕОМ 
спеціальних масивів аналітичної інформації і селекції, а також видачі з них управлінському персоналу 
інформації, корисно використовуваної при підготовці і реалізації управлінського рішення. Такий підхід 
до економічного аналізу дозволяє відійти від традиційних структур аналізу і форм видачі аналітичних 
результатів, від традиційних показників, що містяться в цих формах.  

На підприємствах проблеми створення АСУВ вирішують з урахуванням динамічності їхньої 
діяльності і розвитку. При цьому приходиться вирішувати, насамперед, завдання забезпечення 
пропорційного розвитку підприємства. Як правило, забезпечення пропорційного розвитку здійснюється 
через усунення диспропорцій у якихось складових частинах об'єкта і його діяльності. Тому найчастіше в 
числі перших завдань підсистем в АСУ стоять такі, вирішення яких дозволяє керівнику контролювати 
вузькі місця в керованому об'єкті.  

Створення таких систем в основному базується на розв'язанні проблеми розробки інтервалів змін, 
що відбуваються в умовах виробництва, можливих інтервалів кількісних змін інформації, яка 
характеризує ці умови виробництва. Якщо спробувати описати будь-який об'єкт управління не в 
статичному вигляді, у якому він знаходиться в момент, коли його починають описувати, а у вигляді 
якихось динамічних характеристик, то в основному можна цю проблему вирішити. Отже, описуючи 
якийсь цех як об'єкт управління, дають характеристику можливих умов чи можливих коливань умов його 
функціонування.  

Розв'зання такого виду завдань можливе тільки при наявності і на підприємстві певної бази в 
галузі інформаційного, математичного і технічного забезпечення, а також певного банку дан и х .  Ч и м  
більше розгалужені розробки банку даних, тим вищою буде й ефективність цільових орієнтованих 
алгоритмів довільного компонування і видачі з ЕОМ інформації для управління [3].  

Таким чином, у найближчій перспективі можлива значна зміна функцій управлінського персоналу.   
При цьому впровадження комп'ютерної техніки в управлінні дозволить підвищити ефективність прийнят-
тя управлінських рішень.  
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Обов'язкове медичне страхування, об’єктом якого є здоров’я людини, має особливе значення, оскі-

льки воно є всеохопним, всезагальним. Це надзвичайно важливо у зв'язку з тим, що будь-яка людина 
живе в соціумі, і, має право на отримання допомоги у разі втрати здоров'я, незважаючи на те, чи може 
вона оплатити цю допомогу.  

Cьогодні якісна медична допомога обходиться досить дорого для більшості громадян України. 
Тому запровадження загальнообовязкового державного соціального медичного страхування є 
невідкладною потребою.  

Докорінна перебудова системи медичного забезпечення громадян, її реструктуризація, в тому 
числі на базі медичних закладів недержавної форми господарювання, що будуть надавати послуги за 
цивільно-правовими договорами страхування, зміна моделі фінансового забезпечення медичної галузі – 
дозволять відійти від загального бюджетного фінансування і виокремити державне фінансування тільки 
для державних програм.  

Кожна країна з урахуванням історичних, політичних, соціальних та економічних умов розвитку 
самостійно визначає політику в сфері охорони здоров’я та формує власну модель її організації та фінан-

http://mdgu-kid.at.ua/publ/osnovni_naprjami_informatizaciji_v_ukrajini/1-1-0-61
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сового забезпеченя. Проте, незважаючи на національні особливості функціонування системи охорони 
здоров’я, основою для формування фінансових відносин у даній сфері, завжди служить та чи інша кла-
сична модель фінансового забезпечення.  

Виникнення цих моделей є результатом досвіду, який суспільство накопичило в ході вирішення 
проблем, пов’язаних з організацією, фінансуванням медичного обслуговування та забезпеченням належ-
ного рівня здоров’я громадян. Вибір моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я є стратегічно 
важливим завданням держави, котра змушена будувати систему фінансових відносин з урахуванням 
об’єктивних потреб і можливостей та усвідомлювати постійно зростаючу економічну і соціальну цінність 
здорового суспільства. У сучасному світовому співтоваристві функціонують три класичні моделі 
фінансового забезпечення охорони здоров’я.  

Перша – це система охорони здоров’я, відома під назвами: державна, бюджетна, бюджетно-
страхова. Характерна тим, що пріоритетним джерелом фінансового забезпечення, частка якого може 
становити від 50 до 90% у загальній структурі витрат на охорону здоров’я, є кошти державного та 
місцевих бюджетів.  

Друга модель – це система охорони здоров’я, яку фінансують здебільшого за рахунок коштів стра-
хових фондів, котрі держава створила за принципами соціального страхування. Це так звана страхова 
система охорони здоров’я, в основі якої – модель Бісмарка. Нині страхову модель охорони здоров’я ак-
тивно застосовують у всьому світі, що підкреслює її практичне значення та економічну стійкість. Система 
медичного срахування функціонує більш ніж у 25 країнах (Австрія, Бельгія, Німеччина, Нідерданди, 
Люксембург, Франція, Швейцарія та інших країни), де мешка. ть біля 1 млрд. людей, що складає понад 
18% населення Землі [3].  

Третя модель – приватна система охорони здоров’я, яка функціонує переважно на принципах при-
ватного підприємництва. Основними джерелами її фінансового забезпечення є кошти громадян, 
організацій, підприємств, які можна використовувати на потреби охорони здоров’я безпосередньо або 
через приватні страхові фонди, а фінансова участь держави обмежена і мінімальна. Приватна медицина в 
тій чи іншій мірі присутня у системі фінансування охорони здоров’я будь-якої країни [4].  

Медичне страхування може проводитися у добровільній та обов’язковій формах. Обов’язкове ме-
дичне страхування забезпечує періодичність формування фондів грошових коштів та можливість плану-
вання медичної допомоги.  

Специфіка обов'язкового медичного страхування полягає в тому, що як важлива складова частина 
державного соціального страхування воно функціонує через самостійну систему відповідних фондів 
(державного і територіального) та спеціалізовані страхові компанії.  

Обов'язкове медичне страхування здійснюється за умовами і порядком, передбаченими законодав-
чим актом країни, відповідно до правил і базової програми обов'язкового медичного страхування, 
затвердженої урядом країни.  

Спираючись на світовий досвід, доцільно зазначити, що найбільш оптимальним є створення у ме-
жах загальної системи страхування здоров’я трьох рівнів захисту населення. Перший рівень - державне 
соціальне страхування як захист від галузевого ризику; другий - страхування працівників за рахунок 
коштів підприємств (захист колективного ризику), третій – індивідуальні ризики - предмет особистого 
страхування за рахунок власних коштів.  

На сучасному етапі економічного розвитку України найбільш прийнятним може стати використан-
ня моделі, що передбачає 3-рівневу систему фінансування та застосування ринкових механізмів перероз-
поділу грошових коштів. Така система має опиратися на ресурси та накопичений досвід страховиків, 
сплату страхових внесків роботодавцями, кошти фондів, бюджетні кошти. Держава при застосуванні 
такої моделі відіграватиме важливу роль як на етапі впровадження, так і в процесі функціонування 
моделі, зокрема, шляхом встановлення «правил гри», здійснення контролю за їх додержанням та бюджет-
ного фінансування тих сфер обов’язкового медичного страхування, щодо яких ринковий механізм є не-
достатньо ефективним [1] .  

Поєднуючи бюджетне і додаткове фінансування медичної допомоги на страховій основі, громадя-
ни зможуть отримати безоплатну медичну допомогу за рахунок певної частки бюджету і певної частки 
добровільного медичного страхування. Тому побудова системи змішаних форм фінансування медичного 
страхування і управління ним виглядає найбільш перспективною формою забезпечення здоров'я громадян 
і взаємозалежно покращить якість людського ресурсу України в майбутньому.  

Функціонування такої системи передбачає:  
 створення умов для найповнішого задоволення потреб населення в отриманні доступної та 

високоякісної медичної допомоги; 
 суттєве зменшення навантаження на державний та місцеві бюджеті; 
 зменшення частки «тіньової медицини» у системі медичного забезпечення; 
 уникнення необгрунтованих витрат, спричинених наданням зайвих медичних послуг з метою 

одержання додаткового прибутку; 
 поліпшення фінансового стану працівників медичних установ.  
 повну відкритість ринку страхових послуг для юридичних осіб усіх форм власності; 
 наявність ефективних засобів контролю за використанням коштів.  

Запровадження страхової медицини доцільно розпочати у регіонах з більш високим рівнем вироб-
ництва та показниками життя, а також в установах, що мають відповідні матеріальні можливості[2].  

Урядом України з метою подальшого затвердження державної політики відносно реформування 
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системи охорони здоров'я та перетворення медичного страхування в ефективну складову соціального 
захисту населення була запропонована модель загальнообов'язкового державного соціального медичного 
страхування (ЗОДСМС).  

Міністерство охорони здоров'я розробило, а Верховна Рада прийняла вже у другому читанні про-
ект Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування», який мав би 
вирішити всі проблеми охорони здоров'я і забезпечити цю сферу додатковими фінансовими ресурсами.  

Згідно з цим проектом загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні є 
складовою частиною системи державного соціального страхування і формою соціального захисту насе-
лення у сфері охорони здоров'я.  

Його основною метою є встановлення гарантій громадянам при виникненні страхового випадку 
щодо отримання гарантованого рівня медичної допомоги за рахунок нагромаджених коштів і 
фінансування профілактичних заходів. Законопроект спрямований на реалізацію забезпечення гарантій 
громадян України на безоплатну медичну допомогу та медичне страхування. Прийняття законопроекту 
дозволить забезпечити гарантований обсяг медичної допомоги для застрахованих осіб та підвищити 
якість надання медичних послуг.  

Законопроектом пропонується запровадити нові організаційні форми та економічні механізми 
шляхом визначення: 

 принципів здійснення загальнообов’язкового державного соціального медичного 
страхування; 

 суб`єктів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та їх прав і 
обов`язків; 

 порядку управління Фондом медичного страхування; 
 джерел коштів та порядку здійснення фінансової діяльності у системі загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування; 
 основ для фінансової стабільності системи загальнообов’язкового державного соціального 

медичного страхування, і, як наслідок, створення основ стабільності системи охорони здоров`я в цілому.  
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Обґрунтування актуальності проблеми. Для того щоб обґрунтувати необхідність порозуміння 
причин та факторів, які впливають на зміни валютних пар, спочатку треба надати впевненості у важливо-
сті даного питання для сучасного менеджера. Зарубіжна практика накопичила вагомий вантаж знань, 
щодо роботи фінансового менеджеру. Дбаючи про розв’язання проблеми постійної нестачі ресурсів, та 
також постійно зростаючих потреб абиякої організації він змушений перебувати у постійному пошуку 
можливостей корисного використання наявних коштів та способів хеджування вже використаних коштів 
для зменшення риску їх зникнення. Через це практика спекулятивного використання коштів постає при-
вабливою перспективою зниження ризиків, а можливо й прирощення кількості коштів при вдалому роз-
порядженні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. О. Б. Веретнікова та Д. В. Мамін приводять наступне 
бачення: «валютний курс – це відношення двох економік, але за своєю справжньою суттю являє собою 
ще й велику кількість інших факторів фундаментального, технічного, психологічного та спекулятивного 
характеру, що впливають на курсові коливання. » [1, с. 34]. Також автори зазначають, що: «відсоток ва-
лютних операцій, у яких торгівля товарами та послугами складає 2,5% від всього обсягу. » [1, с. 33]. Що 
зумовлює причину виділення валютної пари, як окремого фінансового інструменту, та розкриття її сутно-
сті у формуванні валютного курсу.  

Формулювання мети роботи. Надання порозуміння поняття валютний курс, валютна пара, та за-
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значити фактори що впливають на їх формування та зміни. Проаналізувати механізм їх відображання. 
Надати обґрунтовану впевненість у можливості використання валютної спекуляції.  

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів. Під ва-
лютним курсом розуміють ціну однієї грошової одиниці, виражену в грошовій одиниці іншої країни. 
Використовують термін конвертованість, тобто можливість обміну національної валюти на валюту іншої 
країни і назад, на валютних ринках. Розрізняють поняття курс купівлі (ціна за якою банк купує іноземну 
валюту за національну) і курс продажу (за яким банк продає іноземну валюту за національну). На форму-
вання курсу валюти впливають різні фактори і в першу чергу - це попит і пропозиція даної валюти на 
ринку. Звичайно на самі попит й пропозицію, а відповідно і на обмінний курс валют, впливає безліч чин-
ників. Деякими з таких факторів виступають: національний дохід і рівень витрат виробництва, реальна 
купівельна спроможність грошей, стан платіжного балансу країни, довіра до цієї валюти на міжнародно-
му ринку. Також, наприклад, високі темпи інфляції знецінюють валюту, відповідно її курс починає зни-
жуватися. Надлишок однієї валюти створює підвищений її пропозицію на міжнародному валютному рин-
ку і викликає зниження її курсу по відношенню до інших валют. Відповідно дефіцит валюти за наявності 
попиту на неї приведе до зростання курсу даної валюти.  

На даний момент на платіжний баланс держави все більший вплив робить рух капіталів. У свою 
чергу рух капіталу реагує на зміну процентних ставок. Наприклад, збільшення процентних ставок при-
ваблює вільний капітал з інших країн, а їх зменшення призведе до пошуку можливості застосування віль-
ного капіталу в інших країнах. При цьому зменшення процентної ставки в іншій державі може залучити 
банки до купівлі валюти цієї держави. Відповідно її пропозиція збільшиться і в результаті курс націона-
льної валюти зросте.  

Також на курси валют впливають валютні спекулянти здійснюють свою діяльність на міжнародно-
му валютному ринку. Торгівля на ньому здійснюється за допомогою купівлі / продажу валютних пар. 
«Можливість отримання доходу на валютному ринку ґрунтується на тому простому факті, що кожна на-
ціональна валюта є товаром. » [2, с. 168]. Валютна пара являє собою ціну однієї валютної одиниці, вира-
жену у ціні іншої. Валютні пари включають в себе базову та зустрічну ціни, відповідно перший другий 
коди. Їх йменують залежно від розташування, та того прагнете ви купити валюту, що стоїть першій в 
абревіатурі (Bid), чи продати (Ask). Представляються на ринку у європейському та американському варі-
анті, або як «зворотні» та «прямі» відповідно. Американський варіант (зворотне котирування) – це коли 
фіксована кількість національної валюти котирується напроти перемінної кількості іншої валюти, та єв-
ропейський (пряме котирування) - це навпаки. Валютні пари представляються на валютному ринку кода-
ми присвоєними для них системою S. W. I. F. T. абревіатура якої перекладається як: «Спілка Світових 
Міжбанківських Фінансових Телекомунікацій». Список валют, зображених цими кодами, з якими прово-
диться основний об’єм операцій на міжнародному валютному ринку, або список основних валют: 
USD(американський долар), EUR(євро), JPY(японська єна), CHF(швейцарський франк), 
GBP(британський фунт). Основними валютними парами відповідно є: EUR/USD, GBP/USD, що також 
являють європейський варіант відображання (прямі) та USD/JPY, USD/CHF, які являють американський 
варіант відображання (зворотні). На кожну з світових валют впливає значна кількість факторів. Я пропо-
ную поділити їх три основні групи: Економічні, Політичні та Непередбачені фактори. Економічні факто-
ри можливо розділити на чотири основні групи факторів: відносні процентні ставки, Паритет Купівельної 
Спроможності, економічний стан в країні, попит на капітал та його пропозиція. До політичних факторів я 
відношу політичне становище в країні, її зовнішня політика і відносини та стан регулювання фінансового 
сектору. Щодо Непередбачених факторів, це явища світового масштабу, на які буде реагувати валютний 
курс, та будь-які події не пов’язані із представлених раніше.  

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в даному напрямі. Поро-
зуміння факторів що впливають на формування валютного курсу, дає змогу менеджеру використовуючи 
інструменти фундаментального аналізу намагатись передбачити зміни у динаміці валютного курсу. Це 
пряма можливість уникнути грошових витрат при їх змінах.  

Фактично факторами що спричиняють вплив при формування значень валютних пар є сукупність 
тих, що впливають на формування та зміни валютних курсів, тих двох валют які представлені у валютній 
парі. Розглядаючи фактори, що впливають на сам фінансовий інструмент можливо сказати що вони дуб-
люють причини змін валютних курсів.  

 Однією із перспектив подальшого розвитку даної теми – сучасне становище у сфері інформацій-
них технологій, що останнім часом дало змогу створювати торги валютними інструментами на міжнаро-
дному валютному ринку майже постійно. Останнім часом все більше компаній та частих інвесторів звер-
тають свою увагу до цього ринку. Та роблячи більшою кількість інвесторів на ньому, вони також роблять 
його більш реагуючим до появлення нової інформації. Що при ретельному моніторингу підвищує шанси 
кваліфікованого менеджера зробити вірний вибір щодо змін валютного курсу й до перспектив спекуляти-
вної діяльності.  
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Хлібопекарська галузь займає провідні позиції у соціальному, економічному та стратегічному 

зростанні нашої держави. В загальнонаціональному обсязі реалізованих харчових продуктів і напоїв її 
доля складає близько 5-6% (на початок 2013 р. – 5,45%, на початок 2012 р. – 6,56%). Але назвати 
сьогодні хлібопекарський сектор України прибутковим складно: він характеризується рядом проблем, 
вирішення яких є нагальною проблемою сучасного вітчизняного розвитку. Актуальним також вважається 
розробка відповідних заходів, спрямованих на подолання виявлених перешкод та стимулювання 
подальшого розвитку однієї з найважливіших складових харчової промисловості.  

Стан і перспективи розвитку хлібопекарської галузі України постійно знаходяться у полі зору 
вітчизняних дослідників, таких як А. Н. Васильченко, Н. Костецька, М. Нетяжук, М. Ф. Плотников, В. В. 
Мосейчук, ін.  

Наша мета – визначити проблеми хлібопекарської галузі та виділити основні пріоритетні напрямки 
щодо її розвитку, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності хлібобулочних виробів.  

Підприємства харчової промисловості розміщуються практично скрізь, проте і тут спостерігаються 
окремі закономірності. Найбільшими виробниками хлібу та хлібобулочних виробів в Україні є 6-
7компаній, що контролюють майже половину ринку, кожна з яких концентрує виробничі потужності у 
певному регіоні. Найбільші хлібозаводи займають, зазвичай, не більше ніж 3% ринку, що пов’язано з 
нетривалим терміном реалізації продукції, внаслідок чого виробники можуть продавати хлібобулочні 
вироби тільки у своєму регіоні – географічне розширення реалізації збільшує транспортні витрати, а от-
же, і собівартість продукції, а також знижує якість продукції, що робить її менш конкурентноспромож-
ною, порівняно з місцевою. Серед хлібозаводів по Україні можна виділити «Київхліб» (Хлібокомбінати 
№10, 11– м. Київ), «Одеський Коровай» (Одеська обл. ), «Вінницяхліб» ПАТ«Концерн «Хлібпром» (Він-
ницька обл. ),«Черкасихліб» (Черкаська обл. ), «Хліб» (Дніпропетровська обл. ) та «Хлібза-
вод«Салтівський» (Харківська обл. ) тощо. На дрібні хлібзаводи припадає близько 80%ринку [3]. Склад-
ність ситуації для великих підприємств полягає в тому, що робота великих хлібопекарень жорстко конт-
ролюється, у той час, як підпільні пекарні процвітають і в їхню діяльність влада не втручається. Безумов-
но, якість продукції, що виробляється великим хлібозаводом і підпільною пекарнею, не можна порівняти, 
та в той же час такі підпільники реалізують продукцію за нижчою ціною. В умовах зниження купівельної 
спроможності люди часто вибирають їхню продукцію, якість і показники безпечності якої ніхто не конт-
ролює. Ніхто не знає, скільки є виробників хліба, у яких умовах вони працюють, як платять податки, чи 
дотримуються технології.  

Протягом останніх років стан хлібопекарської галузі України характеризувався спадом обсягів ви-
робництва хліба та хлібобулочних виробів, що пов’язано зі скороченням споживання, демографічною 
ситуацією в країні та збільшенням обсягів випікання хліба невеликими пекарнями, супер- та гіпермарке-
тами, а також домашніми господарствами. На початок 2012 року було виготовлено 1769 тис. т. хлібобу-
лочних виробів, що на 2,16% менше, ніж у попередньому. Асортимент цих виробів на відчизнянному 
ринку налічує понад 1000 найменувань. Він збільшується щороку в межах конкурентної боротьби за спо-
живача, при цьому використовуються сучасні технології із застосуванням різних смакових добавок, напо-
внювачів тощо. Найбільшу питому вагу у вітчизняному хлібопеченні займають пшеничний (близько 50%) 
та житній (близько 30%) хліби. Булочні вироби формують близько 15% ринку хлібопродуктів, решту 5% 
в асортиментному ряді складають здобні хлібобулочні та бубличні вироби, грінки, сухарі, пиріжки, пон-
чики,пряники, печиво тощо [1].  

Розвиток харчової промисловості базується на використанні сільськогосподарської сировини. То-
му розвиток її окремих галузей (у т. ч. хлібопекарської) і їх територіальна організація взаємопов'язані із 
сільськогосподарським виробництвом. Інтегруючись між собою, вони утворюють різні територіальні 
агропромислові формування. Зокрема борошномельна і круп'яна промисловість займає провідне місце в 
структурі продовольчого комплексу та представляє ресурсну базу хлібобулочного виробництва. За остан-
ні роки українські виробники борошна працювали в основному на внутрішні потреби ринку. В цілому, 
згідно з даними офіційної статистики обсяги виробництва борошна в Україні відносно стабільні, але в той 
же час негативні (у 2009 р. – 2 734 млн. грн., у 2010 р. – 2 632 млн. грн., у 2011 р. – 2 261 млн. грн., 2012 – 
2 055 млн. грн. ) [1]. Але ринок хліба та хлібобулочних виробів значною мірою залежить від ситуації на 
ринку борошна та коливань на зерновому ринку, який чутливий до сезонних факторів та державного ре-
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гулювання, про що не слід забувати.  
Також на внутрішнє виробництво традиційного хліба негативний вплив чинить розвиток галузі за-

морожених хлібних напівфабрикатів, значна частина яких імпортується з-за кордону (ЄС, Туреччина). 
Цей напрямок, за прогнозами експертів, у найближчі 5 років може відібрати у виробників "звичайного" 
продукту до 25% ринку [4].  

Таким чином, основні проблеми, які накопичилися в хлібопекарській галузі полягають у наступ-
ному: 

 Висока енергоємність хлібопекарського виробництва.  
 Застарілість та фізичне зношення технічного оснащення вітчизняних хлібозаводів.  
 Скорочення обсягів зернових культур, а також дефіцит якісного зерна на внутрішньому 

ринку.  
 Відсутність єдиного механізму формування ціни на хліб і як результат – дестабілізація 

цінової ситуації в даній галузі та регіональна цінова незбалансованість.  
 Низький рівень фінансування та інвестування хлібопекарських підприємств для технічного 

переоснащення, впровадження енергозберігаючих технологій, розробки сучасних систем забезпечення 
якості і безпеки продукції, що обумовлено низькою інвестиційною привабливістю.  

 Низький рівень заробітної плати в галузі і як результат - висока плинність кадрів (у т. ч. 
високопрофесійних).  

 Слабка фінансово-економічна підтримка державними органами.  
 Повільні темпи модернізації технологічних ліній при високій мірі їх зносу.  
 Відсутність податкових стимулів для визначеної галузі.  

Важливе значення у збалансуванні інтересів суб’єктів ринку належить заходам державного регу-
лювання – економічним та організаційним. До перших відноситься регулювання попиту через підтриман-
ня доходів населення і регулювання пропозиції через пільгове оподаткування, кредитування, дотації хлі-
бопекарським підприємствам, фінансування наукових досліджень на ринку хлібобулочних виробів. До 
організаційних заходів можна віднести сприяння розвитку транспортно-збутової інфраструктури, моніто-
ринг кон’юнктури ринку, посилення контролю за якістю товарів, контроль за цінами, антимонопольне 
регулювання діяльності ринкових суб’єктів, створення нормативно-правової бази формування ринку [2]. 
Для того, щоб хлібозаводи мали можливість нормально працювати, забезпечувати свою конкурентоспро-
можність, відновлювати виробничі фонди, вирішувати соціальні питання, влада повинна не втручатися до 
господарської діяльності хлібозаводів, а забезпечувати можливість працювати при нормі рентабельності, 
яка є науково обґрунтованою і підтверджена практикою. Переламати ситуацію та підвищити конкуренто-
спроможність хлібопекарської галузі здатні якісні зміни програм соціальної підтримки, якості, енергозбе-
реження.  

Аналізуючи перспективи розвитку харчової промисловості слід визначити наступні рекомендації: 
 ввести в регіонах програми з соціальної підтримки; 
 стимулювати впровадження сучасного устаткування і сучасних технологій, системи безпеки 

ISO і HASSP; 
 розробити програми державного фінансування визначеної галузі; 
 для зниження собівартості хліба модернізувати технічне оснащення для підвищення 

енергозбереження; 
 розробити та впровадити технічні регламенти та стандарти технологічних процесів у 

хлібопеченні, адаптовані до міжнародних вимог; 
 створити інформаційні бази даних про найбільш конкурентоспроможні об’єкти інвестування 

в хлібопекарській галузі; 
 забезпечити хлібопекарні підприємства доступними кредитами для закупки зерна і борошна; 
 удосконалити правове регулювання взаємовідносин із торговельними організаціями.  
 Розглянути питання щодо можливості відміни податку на додану вартість для підприємств, 

що випускають масові та соціальні сорти хліба, або дати дозвіл залишити ПДВ на зазначені сорти у 
розпорядженні підприємств для розв’язання проблем енергозабезпечення та технічного оновлення 
виробництва.  

Впровадження запропонованого дозволить забезпечити попит споживачів якісними хлібобулочни-
ми виробами промислової випічки за прийнятними цінами, отримання на цій основі достатньої маси при-
бутку хлібопекарськими підприємствами та підвищення ефективності їх діяльності. Забезпечення ефекти-
вності діяльності хлібопекарських підприємств можливе тільки за умов спільних зусиль цих таки підпри-
ємств та держави в цілому.  
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Україна маючи дуже великий експортний потенціал, на сьогоднішній день використовує його не-
достатньо ефективно. З 1997р. спостерігається зменшення вартісних обсягів експорту, що свідчить про 
кризу виробництва.  

З часів коли Україна отримала незалежність, відбулась значна географічна переорієнтація зовніш-
ньої торгівлі України – з країн СРСР на інші країни та регіони, що є позитивним чинником. Проте скоро-
чення експорту в країни СНД (по-перше - в Росію) не вдалося компенсувати нарощуванням експорту на 
нові ринки.  

Процес лібералізації міжнародної торгівлі, що почався після другої світової війни, обумовлений 
стабільним і швидким ростом міжнародного обміну. Посилення спеціалізації різних держав сприяло за-
лученню все більшої кількості країн в інтеграційні процеси. У теорії і світовій практиці виділяють такі 
основні форми міжнародної економічної інтеграції: зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, 
митний союз, загальний ринок, економічний і політичний союзи. [3] 

Комплекс негативних чинників розвитку зовнішньої торгівлі України обумовлений, передусім, ни-
зьким темпом економічних перетворень в Україні, що позначилось на потенціалі участі країни в міжна-
родному поділі праці. У результаті, Україна закріплюється на міжнародних ринках переважно як поста-
чальник сировини, напівфабрикатів і продукції з незначною доданою вартістю.  

Ефективність організації експортно-імпортних операцій залежить від функціонування підприємст-
ва в цілому. Так організація експортних операцій залежить від кваліфікації менеджера з продажу, від 
обраної маркетингової політики, від діяльності агентів з пошуку ринків збуту, від якості продукції, від 
ціни продукції, від витрат на організацію експортних операцій. Ефективність імпортних операцій зале-
жить від правильного вибору постачальників, від якості сировини, від його ціни, від строків поставки. 
Орієнтація на підтримку вітчизняного товаровиробника дозволяє більш ефективно вирішувати питання 
використання зовнішньоекономічного потенціалу. Вітчизняний виробник на зовнішніх ринках перебуває 
у постійному напруженні із-за падіння виробництва, зниження якості товарів, пасивне сальдо торгівлі. [1] 

Також, Україна володіє значним експортним потенціалом в агропромисловому комплексі країни і має 
значні можливості виробництва сільськогосподарської продукції. Уже нині агропромисловий комплекс 
входить до четвірки складових національної економіки на які припадає 70% товарного експорту країни. . 
Зазнаючи відчутних втрат на світових ринках внаслідок неефективного державного регулювання відно-
син в сфері АПК (включаючи і регулювання експорту сільськогосподарської продукції), Україна вже 
втратила позицію європейського лідера з виробництва бурякового цукру, а також ринки його збуту в 
країнах СНД, насамперед - в Росії; втрачає зовнішні ринки збуту і перетворюється на імпортера зерна; 
втрачає ринки збуту насіння соняшнику.  

При аналізі ефективності експорту продукції доцільно також визначити вплив факторів на ефекти-
вність експорту способом “ланцюгових підстановок”. До факторів, що впливають на ефективність експо-
рту слід віднести: кількість, ціну-брутто, рівень накладних витрат в іноземній валюті, курс валюти, виро-
бничу собівартість, рівень накладних витрат в Україні.  

А до факторів, що впливають на ефективність імпорту відносяться: кількість, ціна-брутто, рівень 
накладних витрат в Україні та за кордоном, курс валюти, фактурна вартість. [4] 

Ключовою ланкою зовнішньоекономічної стратегії є податкова, депозитна, цінова, кредитна, фінансова і 
валютна політика та фінансове сприяння вітчизняним експортерам, у тому числі із залученням коштів державного 
бюджету.  

В комплексі економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі України найбільш ефективним 
засобом є фінансове сприяння держави вітчизняним експортерам, в тому числі із залученням коштів державного 
бюджету, яке передбачає використання механізмів кредитування експорту, страхування експортних кредитів, надан-
ня державних гарантій. .  

Серед проблем організації експортно-імпортної діяльності, які характерні підприємствам, були ви-
ділені наступні 

1. Відсутність організаційної єдності серед підрозділів підприємства, тобто однакового розуміння 
бізнес-процесів (наприклад, відділ маркетингу досліджує ринок й представляє звіт про бажані об’єми 
виробництва, а відділ збуту не може реалізувати вироблену продукцію).  

2. Недостатня оперативність даних про фінансово-господарчу діяльність підрозділів. Відсутність 
оперативної та правдивої інформації щодо взаєморозрахунків із зовнішніми постачальниками й спожива-
чами, як наслідок важкість управління дебіторською та кредиторською заборгованостями.  
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3. У своїй діяльності експортний відділ не в повному обсязі використовує нові інформаційні тех-
нології,що перешкоджає експорту продукції.  

4. Формальні проблеми на митниці, що призводить до збільшення терміну проходження вантажу 
через митний контроль. Непрозорість процесів обміну інформацією, відсутність централізованого конт-
ролю в режимі реального часу. За підрахунками Світового банку, в Україні суб’єктам зовнішньоекономі-
чної діяльності необхідно оформити 6 документів на експорт та 10 документів – на імпорт. При цьому 
експортно-імпортні операції в Україні займають загалом 67 днів, у той час як в ОЕСР – 22 дні. З огляду 
на це, у 2008 році Україна посідала 131 місце серед 181 країн, бізнес-клімат яких досліджувався.  

5. Великий обсяг “ручної” праці при передачі даних, необхідність синхронної взаємодії учасників, 
що неминуче призводить до помилок та затримок у логістичних ланцюгах . [1] 

Удосконалення організаційних процесів зовнішньоекономічних операцій полягає в розробці стра-
тегії, яка може знайти практичне втілення в діяльності українських підприємств і фірм на міжнародній 
арені. Стратегія передбачає розробку довгострокових цілей, установок та орієнтирів, принципово нових 
напрямів. Вона охоплює такі основні елементи, як корпоративна місія, конкурентна перевага, організація 
бізнесу, ринки, ресурси, структурні зміни, програми розвитку й компетентність суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності.   

Головними елементами системи зовнішньоекономічної стратегії України слід вважати: створення 
потужного експортного сектору, зміцнення і забезпечення конвертованості національної валюти, лібера-
лізацію імпорту, здійснення закордонної підприємницької діяльності, формування розгалуженої системи 
зовнішньоекономічного менеджменту (банки, біржа, страхові компанії, консалтинг, аудит, лізинг і т. д. 
),гнучку податкову, цінову, депозитну, кредитну, фінансову і валютну політику, що стимулює диверсифі-
кацію експортно-імпортних операцій, поступову інтеграцію економіки в європейські і світові господарсь-
кі об’єднання та організації, кадрове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Головне завдання 
полягає в тому, щоб визначити етапи, напрямки, форми і способи реалізації зовнішньоекономічної стра-
тегії. [2] 

Підприємства, що не опанували передові методи стратегічного планування зовнішньої торгівлі, 
приречені на невдачі в конкурентній боротьбі на зовнішньому ринку. Адже зовнішня торгівля буде най-
більш успішною лише в тому випадку, якщо вихід підприємства на міжнародні ринки буде не тільки доб-
ре продуманий, всебічно обґрунтований, але і випливатиме з довгострокових цілей. Утім, перш за все 
необхідно визначити чинники, що можуть вплинути на забезпечення стійкого розвитку зовнішньої торгі-
влі суб’єктів господарювання.  

Для узагальненого визначення правових аспектів зовнішньоекономічної діяльності можна викори-
стовувати показник індексу економічної свободи. Індекс економічної свободи визначається кількістю 
балів, що набираються країною з урахуванням десятьох економічних чинників. Чим більше очок, тим 
вище втручання в економіку (а отже, і нижча в цій країні економічна свобода) .  

Використовуються такі чинники, як торгова політика, податкова політика, втручання уряду в еко-
номіку, монетарна політика, потоки капіталу й іноземні інвестиції, банківська політика, контроль заробі-
тної плати і цін, права власності, регулювання і чорний ринок. По кожній з цих десяти категорій викорис-
товуються близько п'ятдесяти незалежних економічних критеріїв для одержання емпіричної картини рів-
ня економічної свободи в кожній країні.  

Пріоритетність цілей зовнішньоторговельної діяльності підприємства в значній мірі визначається 
вже досягнутим рівнем виходу на зовнішні ринки збуту та масштабами зовнішньоторговельної діяльнос-
ті. Разом з тим досвід відіграє не останню роль і може розглядатись як сукупність організаційних, вироб-
ничих, управлінських передумов, а насамперед залученням високо кваліфікованих спеціалістів. Разом з 
тим, за відсутності кваліфікованих спеціалістів суб’єкти господарювання звертаються до аудиторських 
фірм для отримання консультацій з питань планування, прогнозування та аналізу зовнішньоторговельної 
діяльності. [4] 

Для реалізації комплексу заходів щодо удосконалення зовнішньоторговельного потенціалу Украї-
ни будуть потрібні щорічні бюджетні асигнування, об’єми котрих доцільно визначати виходячи з існую-
чої світової практики, відкоригувавши їх з урахуванням сучасного стану української економіки і сформо-
ваної структури українського експорту 
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МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 

Борищук Т. В.  
к. э. н. Майданюк С. И.  

 
Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державногоуправління 

при Президентові України 
 

На определенном этапе жизни каждый человек делает выбор профессии, определяя ту сферу, об-
ласть в которой он собирается шагать по карьерной лестнице. Определив для себя некие рамки, разо-
бравшись в том, что получается делать, а что нет, что нравится делать, а что нет, что вдохновляет и что 
не оставляет равнодушным, человек получает образование, закладывая основу теории, определенных 
знаний, это формирует его профессиональный уровень и помогает осознать всю ширину и глубину вы-
бранной сферы деятельности.  

Менеджер… Как и любая другая профессия, профессия менеджера имеет свои недостатки и слож-
ности, свои преимущества, перспективы. Профессия менеджера отличается тем, что в ней нет определен-
ных границ в поставленных задачах, нет старта и финиша, как, например, в работе механика, повара или 
бухгалтера. Нет четко обозначенного – сделай так, будет хорошо, а сделай по другому, будет плохо.  

Дело в том что, даже изучив многолетний опыт гениальных менеджеров и управленцев, зная ус-
пешные психологические технологии, умея анализировать рынки, разрабатывать стратегии, производить 
расчеты – всего этого мало для того, чтобы быть успешным менеджером и лидером. То насколько неза-
урядным успешным профессионалом своего дела будет человек, зависит не только от количества и каче-
ства его знаний, а от того насколько он комфортно себя руководя людьми, есть ли в нем необходимые 
личные качества, внутренний стержень, огонь в глазах, насколько он ладит с людьми и даже насколько 
уверенно звучит его голос, чем человек руководится при принятии важных решений.  

Роль и значение профессии менеджера велика. Принимая решение, идя на риск или же наоборот, 
боясь поставить на кон все, менеджер несет ответственность не только за себя, а и за организацию и за 
каждого сотрудника. Осознание ответственности всегда подсознательно должно присутствовать в каж-
дом шаге. Роль менеджера включает в себя множество аспектов, как внешних, так и внутренних. Все, что 
касается межличностных связей в коллективе, мотивации сотрудников, обеспечения вдохновляющей 
рабочей обстановки, контроля соблюдения моральных и этических норм – относится к исполнению роли 
менеджера внутри организации. И вот здесь необходимо вспомнить об ответственности менеджера за 
подбор сотрудников, так как, планируя организационную деятельность, менеджер должен, прежде всего, 
позаботится о том, чтобы в руководимый им коллектив входили сотрудники, обладающие не только не-
обходимым квалификационным уровнем, но и с определенными личными качествами, для того, чтобы на 
них можно было положиться.  

Совокупность устойчивых методов, которыми пользуется руководитель в своей практической дея-
тельности, то, как влияет его характер на принятие решения, то насколько он считается со своими подчи-
ненными – определяется, как стиль деятельности руководителя. Он отражает свои свойства или характе-
ризует управленческую деятельность руководителя.  

Я не пытаюсь отпугнуть либо отговорить кого-то от выбора профессии менеджера, ведь на самом 
деле, все не так страшно, так как даже характер можно оттачивать по необходимости, и даже талант вы-
растить, если это поставить себе как цель. Как сказал известный персонаж: «… многим моим знакомым 
музыка давалась легко, они были талантливы и ленивы, а у меня не было таланта, мне было тяжело, и, 
поэтому я тренировался, много тренировался, пока как-то, однажды не ощутил зарождение чего-то осо-
бенного – именно поэтому я здесь…» [2].  
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Сучасний ринок товарів та послуг потребує залучення та використання реклами як складової збу-
тової діяльності, без якої жодне комерційне підприємство не може вести успішно існувати.  

В першу чергу, реклама несе інформацію, яка доводить до споживачів найбільш важливі факти і 
відомості про товари та послуги. Але деякі фахівці вважають, якщо реклама завжди інформація, то інфо-
рмація - не завжди реклама [1].  
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Не завжди рекламна компанія дає скачок в продажах. На це впливає багато факторів, включаючи 
сезонність, паралельні компанії конкурентів, поява продукту-замінника, зміна цін на ринку, а також еко-
номічна криза.  

Під час кризової економіки рекламні компанії зазнали фіаско, це призвело до того, що рекламода-
вці були змушені мінімізувати витрати на рекламу, реструктуризувати рекламний бюджет, а також жорс-
тко оцінювати, наскільки ефективна реклама.  

Криза призводить до зниження попиту, тому що кількість грошей у людей різко зменшується, тоді 
складно домогтися результатів в області продажів. Конкурентів багато, вони ведуть себе агресивно, - 
грошей на рекламу у них також немає, і тому можна чекати, що вони будуть просто знижувати ціни. В 
свою чергу криза призвела до зміни структури ринку. Звільнилися ніші і в середньоціновiй товарній гру-
пі.  

Кризу не можна розглядати тільки як проблему, оскільки вона надає підприємцям нові області мо-
жливості для просування свого товару або послуги.  

Під час кризової економіки, виробники пропонують товар у зменшеній або економічній упаковці, в 
рекламі ж робиться акцент на універсальність товару. Реклама все одно потрібна, так як вона впливає на 
активність людей в місцях продажу, дозволяє зберегти частку ринку, а також може навіть залучити нових 
покупців.  

Якщо в компанії є правильно зорієнтований товар для широкого шару споживачів, що задовольняє 
за ціною і якістю і в той же час має торгівельну марку, то в даному випадку це як раз той шанс, коли то-
вар може витіснити дорожчі товари чи послуги.  

Судячи з різних прикладів виживання компаній в кризовий період, варто звернути увагу на те, що 
підприємства зосередилися не на ефективності реклами, а на ефективності загальної стратегії, яка вклю-
чає в себе і цінову політику, і питання збуту, та управління, і рекламу в тому числі [2].  

Телебачення завжди було найдорожчим, але і найефективнішим засобом реклами - якщо судити за 
кількістю контактів. До того ж сьогодні телеканали дають значні знижки. Тому компанії витрачають 
гроші насамперед на телебачення і, крім того, на підтримуючу зовнішню рекламу.  

Продуктивною стратегією в період кризи є те, що в перші місяці кризової економіки підприємства 
не підвищують ціни на товари або послуги. З одного боку компанія виграє на цьому, але з іншого боку це 
може призвести до надприбутки, що в кінцевому результаті сприятиме до зниження попиту на продукцію.  

Основний критерій ефективності реклами - це обсяги продажів. Для подолання ситуації, що скла-
лася на ринку, багато компаній вирішили "вбити двох зайців одним пострілом", а саме, була введена рек-
ламна акція "купи один товар та отримай у подарунок ще два", це призвело до високого стрибку у збуті 
продукції.  

Післякризова економіка характеризується досить жорсткою боротьбою за знов розширений ринок. 
Багато компаній змушені були реабілітуватися і набрати обороти з просування своїх товарів на ринок. 
Таке положення визначає і тенденції розвитку реклами, де основними інструментами як і раніше зали-
шаються креатив, брендинг і піар. В цілому реклама кризового періоду стала більш емоційною, креатив-
ною, брендової, довірчою і ефективною. Після кризи найбільш популярними рекламоносіями реклами 
стали телебачення, Internet і зовнішня реклама [3].  

За даними TNS Media Intelligence, рекламний ринок поступово відновлюється після кризи. Найбі-
льший приріст - на 33% за перші півроку 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року - 
показав Internet. При цьому ринок в цілому зріс на 10%, кількість рекламодавців наближається до докри-
зового рівня. Зокрема, якщо в першому кварталі 2008 року їх було 34 тис., у першому кварталі 2009 року 
- 31,2 тис., то вже в другому кварталі 2010 року їх число зросло до 33,7 тис. За оцінками TNS Media 
Intelligence, число компаній, які дають медійну рекламу Internet, становить 2,5 тис.  

Це свідчить про те, що на сьогоднішній день рекламна компанія стабiльна, підприємства все час-
тіше звертаються до рекламодавцям і все повертається до докризового часу,але з інноваціями і модерні-
зацією, а також готовність подолання таких перешкод, як економічна криза.  
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Досягнення стійкого положення як на світовому так і на вітчизняному ринках можливе лише при 
формуванні довіри з боку споживача. Досягти цієї довіри підприємство-виробник може випуском 
високоякісної продукції, прийнятними цінами та рядом інших факторів, одним з яких є функціонування 
системи управління якістю. Від того, наскільки продукція відповідає стандартам якості, в значній мірі 
залежить успіх та ефективність діяльності підприємства. Ось чому проблема забезпечення та підвищення 
якості продукції та послуг, покращення систем управління якістю актуальна для всіх країн та 
підприємств. Вона ніколи не була так важлива, як зараз, адже саме від її вирішення значною мірою 
залежить успіх і ефективність національної економіки. У зв'язку з гострими умовами ринку підприємства 
повинні протистояти постійному натиску конкуренції та інноваційного розвитку. При цьому їм необхідно 
враховувати те, що підвищення якості продукції - задача довгострокова і безперервна. Рівень якості не 
може бути постійною величиною. Вироби залишаються технічно прогресивними, зручними, красивими, 
модними до тих пір, поки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-
технічним прогресом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість продукції повинна бути 
оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних 
затратах на її досягнення.  

Проблемами формування організаційно-економічного механізму забезпечення високої якості 
продукції були присвячені дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених : Е. Демінг, Ф. Хайек, 
Р. Кантильон, П. Друкер, Й. Шумпетера, М. Г. Лапуста і. т. д.  

Згідно із сучасними ідеями в сфері забезпечення якості кінцевої продукції, менеджмент якості 
виступає фактично наскрізним аспектом управління підприємством поряд із витратами, часом тощо. 
Виходячи з цього, сам термін «якість» зазнав змін, які знайшли своє відображення у текстах міжнародних 
стандартів. Більшість визначень, що надавалися науковцями, існують як альтернативна спроба уточнити 
дане поняття та розкрити його зміст, виходячи із загальних тенденцій розвитку науки управління на 
певному історичному етапі. У деяких теоретичних джерелах «якість» визначають як «придатність для 
використання» чи «відповідність меті», чи «задоволення потреб споживача», чи «відповідність 
вимогам» [2].  

Реалізація сучасних ідей в сфері якості та побудова процесів підприємства у відповідності до вимог 
споживача досягається, в першу чергу, із побудови системи менеджменту якості та її впровадження на 
підприємствах.  

Під створенням систем управління якістю розуміється її розробка та впровадження у діяльність 
підприємства [3]. Як правило, рішення про створення системи якості приймає керівництво підприємства 
під впливом вимог конкретних замовників або ситуації на ринках збуту. Таким чином, СМЯ може бути 
ініційовано як за бажанням керівництва вдосконалити діяльність підприємства, зменшити невиробничі 
витрати, так і на вимогу споживачів. Тому розробка системи якості в основному полягає в тому, щоб 
спочатку з урахуванням рекомендацій стандартів ISO 9001 визначити склад необхідних функцій системи 
якості, а потім визначити структури, що виконують або будуть виконувати ці функції. Після цього 
розробляються нові та переробляються або використовуються наявні нормативні документи для 
виконання всіх функцій. При цьому слід чітко усвідомити, що стандарт дає уточнення, що потрібно 
робити вищому керівництву, а не як треба це робити.  

Створення СМЯ на підприємстві — це не можливість виготовляти найкращу та найбільш 
конкурентоспроможну продукцію (найчастіше можна зустріти саме таке помилкове розуміння 
необхідності впровадження системи), а можливість дати гарантію, що якість виготовленої продукції є 
стабільною та зорієнтованою на конкретного споживача. Серед найбільш поширених мотивів 
впровадження можна відмітити такі: 

 задоволення умов ліцензування діяльності; 
 задоволення вимог замовників щодо наявності системи управління якістю; 
 бажання брати участь у тендерах і вигравати їх; 
 максимальне використання можливих схем сертифікації продукції; 
 сподівання на підвищення іміджу підприємства (попиту на продукцію); 
 потреба поліпшення роботи окремих підрозділів і функціонування підприємства в цілому; 
 острах виглядати несучасним керівником.  

Для впровадження СМЯ необхідно: 1) розробити документацію системи, яка повинна відповідати 
вимогам стандарту ISO 9001; 2) привести практичну діяльність підприємства у відповідність з 
документацією.  

Документація СМЯ розробляється для того, щоб формально закріпити відповідальність за 
здійснення певних процесів організації при створенні якості.  

Таким чином, організація, що впроваджує систем управління якістю, повинна спершу опрацювати 
механізм застосування і реалізації процесного підходу у своїй діяльності. Для цього необхідно 
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застосування методів організаційного інжинірингу та реалізації інструментів моделювання бізнес-
процесів. Діяльність по створенню процесно-орієнтованої організації здійснюється за такими етапами: 
ідентифікація ключових процесів підприємства; встановлення послідовності і взаємодії між цими 
процесами; встановлення критеріїв і методів контролю параметрів процесів; забезпечення наявності 
інформації, необхідної для реалізації та моніторинга процесів; вимірювання та аналізування інформації 
про процеси і застосування дій, що необхідні для досягнення встановлених результатів і безперервного 
поліпшення.  

Саме з цих кроків, що передують діям, безпосередньо пов’язаним із впровадженням СМЯ згідно з 
вимогами стандарту ISO, і доцільно розпочинати роботи в даному напрямі. Вимоги стандарту ISO 9001 
до СМЯ чітко регламентуються за 4-ма елементами: відповідальність керівництва; управління ресурсами; 
випуск продукції (саме за даним елементом підприємство має право вибору щодо опису та 
документування певних процесів, залежно від того, які етапи життєвого циклу реалізуються в процесі 
виготовлення продукції); вимірювання, аналізування та поліпшення.  

За даними елементами розробляється документація СМЯ, а також забезпечується погодженість і 
сумісність процесів планування, управління, забезпечення й поліпшення якості з визначенням їх змісту та 
взаємодії. Кожен напрям діяльності має свої особливості, і разом вони являють собою чотири основні 
функціональні підсистеми системи якості, які й виступають основними її складовими.  

У загальному вигляді етапи розроблення систем якості можна представити таким чином: 
1. Визначення елементів системи якості. На цій стадії спочатку необхідно провести ретельний 

аналіз процесу створення продукції та представити його у вигляді докладного переліку етапів робіт.  
2. Визначення складу структурних підрозділів системи якості. Для цього необхідно проаналізувати 

функції, що виконуються наявними підрозділами, і порівняти їх із переліком функцій (елементів), котрі 
включено в систему якості, що створюється з урахуванням рекомендацій ISO 9000.  

3. Розроблення структурної схеми системи якості, котра будується на основі структурної схеми 
підприємства та дає можливість показати «пристрій» системи — склад і взаємозв’язок усіх структурних 
підрозділів, що виконують функції в системі якості. Окремим блоком можна показати керівне ядро 
системи якості — службу якості, а до неї, як було відмічено, включаються відділ технічного контролю, 
метрологічна служба, служба стандартизації, а також відділ управління якістю, що виконує функції 
організації, координації та методичного управління роботою з якості.  

4. Розроблення функціональної схеми управління якістю, котра, на відміну від структурної схеми, 
що показує устрій системи якості, дозволяє наочно представити процес управління якістю.  

5. Визначення складу та стану документації системи якості. Це найбільш об’ємна й рутинна робота 
у процесі розроблення системи якості.  

6. Розроблення внутрішньофірмової системи документації — це розробка та коригування 
конкретних нормативних документів, у яких має бути викладено методи виконання функцій і завдань у 
системі якості. На цьому етапі відбувається наповнення системи якості необхідним внутрішнім змістом, а 
також інформаційне узгодження документів СМЯ та їх аналіз, спрямовані на перевірення того, наскільки 
повним є розроблений пакет документів.  

7. Упровадження документації СМЯ, тобто набуття документами статусу обов’язкових для 
виконання через видання відповідного наказу першого керівника підприємства.  

8. Перевірення СМЯ.  
Як правило, процес створення на підприємстві СМЯ завершується її сертифікацією. Отже, 

останнім етапом її розробки можливо вважати організацію і проведення сертифікації СМЯ на 
відповідність стандартам ISO 9001 авторитетним органом із сертифікації.  

Згідно з вимогами ISO 9001, документація СМЯ повинна містити: 
а) документовані виклади політики й завдань у сфері якості; 
б) настанови з якості; 
в) документовані методики, які вимагаються стандартом; 
г) документи, потрібні організації для забезпечення ефективності планування та виконання 

процесів і управління ними (процедури та інструкції); 
д) протоколи якості.  
Документація системи якості являє собою ієрархічну систему, у якій документом найвищого рівня 

є політика та цілі в галузі якості. Що стосується змісту політики якості, слід розуміти, що оформлюється 
вона у формі короткої заяви керівника підприємства (як правило, на одній сторінці) і доводиться до 
робітників як самостійний документ. Керівництво організації повинно забезпечити, щоб політика у сфері 
якості за своїм змістом і структурою відповідала меті організації; містила зобов’язання щодо задоволення 
вимог та постійного поліпшення результативності системи управління якістю; була поширеною та 
зрозумілою на всіх рівнях організації 
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Решение проблемы обеспечения и повышения ответственности руководства в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов ИСО 9000 – один из ключевых вопросов при разработке, внедре-
нии, совершенствовании СМК предприятия. Важнейшими условиями обеспечения требуемого уровня 
результативности группы процессов СМК «Ответственность руководства» являются необходимая компе-
тентность руководства предприятия в сфере качества, то есть продемонстрированная способность приме-
нять знания и навыки на практике [1], а также лидерство в области обеспечения качества.  

В стандарте ГОСТ ИСО 9004–2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше-
нию деятельности» лидерство руководства названо базовым фактором при разработке и поддержании в 
рабочем состоянии результативной и эффективной СМК. Таким образом, главенствующая роль руковод-
ства в менеджменте качества предприятия рассматривается, прежде всего, как ответственность, компете-
нтность и лидерство руководителей компании в сфере качества.  

На предприятиях, где обеспечивается требуемый уровень ответственности, лидирующая роль ру-
ководства в вопросах обеспечения качества, владе ние методами и знаниями в сфере качества, достигает-
ся новый ориентир развития менеджмента качества – повышение эффективности СМК предприятия. 
Следовательно, группа процессов СМК «Ответственность руководства» (административные процессы 
СМК) направлена на достижение целей и обеспечение решения комплекса задач, ориентированных на 
поддержание на предприятии режима эффективного функционирования и повышения результативности 
основных и обеспечивающих процессов и СМК в целом.  

Операционная эффективность СМК предприятия отличается от более общего понятия «эффектив-
ность СМК», как часть отличается от целого, при этом область управленческих воздействий ограничена 
сферой применения (группой процессов СМК предприятия «Ответственность руководства»).  

Операционная эффективность СМК отражает соотношение между результативностью группы про-
цессов СМК «Ответственность руководства» (процессов административного управления) и ресурсами, 
использованными для их разработки, реализации и улучшения, в первую очередь определяется компе-
тентностью руководства предприятия в сфере качества [2].  

Таким образом, обоснованным является тезис о том, что на предприятиях, успешно внедривших 
СМК по стандартам ИСО 9000, постепенно получает признание и распространение контроллинг развития 
управленческого капитала компании [3].  

При таком подходе основным инструментом повышения эффективности СМК предприятия стано-
вится наиболее полное использование знаний, компетенций управленцев и связанных с этим возможно-
стей и мотивации. Как следствие, повышение результативности группы процессов СМК «Ответствен-
ность руководства» и операционной эффективности СМК предполагает разработку концепции оценки и 
повышения операционной эффективности СМК промышленного предприятия (рис. 1).  

Теоретическая концепция оценки и повышения операционной эффективности СМК промышлен-
ного предприятия включает в себя 3 уровня взаимодействия: 

1) уровень государственных и региональных органов власти, предусматривающий продвижение 
опыта применения моделей совершенствования бизнеса, проведение конкурсов по качеству [4], участие в 
процессе разработки предложений по развитию стандартов качества, поддержку достижений предпри-
ятий в сфере качества; 

2) уровень предприятий, предполагающий следующие основные направления и механизмы рефор-
мирования: 

 институциональное реформирование посредством разработки и внедрения стратегии 
«Самообучающаяся организация»; формирование системы мотивации управленческого персонала, 
направленной на повышение операционной эффективности СМК предприятия; взаимодействие 
управленческих кадров в рамках института качества управления; 

 менеджериальное реформирование, нацеленное на контроллинг развития управленческого 
капитала компании; внедрение организационно-управленческих нововведений, инициируемых 
внедрением и повышением эффективности СМК; развитие механизмов постоянного улучшения СМК 
компании (кружков качества, программ выдвижения предложений и т. д. ); составление «цепочки ролей» 
по подразделениям, участвующих в процессах СМК «Ответственность руководства» и присвоение 
весовых коэффициентов участия всем «ролям» в административных процессах; 

 кадровое реформирование, реализуемое посредством повышения профессиональной 
компетентности руководства в сфере качества; оценки конкурентоспособности предприятия с учетом 
показателя суммарной усредненной результативности субъектов управления, участвующих в процессах 
СМК «Ответственность руководства»; 

3) уровень управленческого аппарата предприятий, непосредственно реализующий данные меха-
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низмы реформирования предприятий и взаимодействующий с системами профессионального развития 
управленцев на основе соблюдения условия: «поставщик – потребитель».  
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В условиях становления национальной экономики в Украине одним из важнейших факторов ста-

билизации социально – экономической ситуации является развитие малого бизнеса. Именно малый биз-
нес наиболее оперативно реагирует на изменение конъюнктуры рынка, не требует крупных денежных 
вливаний и обеспечивает быструю оборачиваемость ресурсов. Этот сектор экономики помогает поддер-
живать здоровую конкуренцию в стране и формирует львиную долю рабочих мест. При этом малый биз-
нес является наиболее инновационным сектором.  

Залогом эффективного функционирования малого бизнеса является грамотная его организация. 
Таким образом, ведение малого бизнеса должно опираться на качественный менеджмент. Это и опреде-
ляет актуальность выбранной темы.  

Роли менеджмента в развитии малого бизнеса посвящены исследования многих авторов, таких как 
Максимцов М. М., Горфинкель В. Я., Медведев А., Сорокина Л. А., Борисов А. Н., Грибов В. Д., Гурков 
И. Б., Орлова А. В. и др. Однако в нашей стране это направление достаточно молодое. Ситуация услож-
няется также последствиями экономического кризиса и изменчивостью законодательной базы. Поэтому 
существующие положения по управлению малым бизнесом следует доработать и адаптировать к сло-
жившейся ситуации.  

Попробуем выяснить, в чем же заключаются особенности управления малым бизнесом.  
Менеджмент малого бизнеса подразумевает следующие этапы: 
1. изучение спроса и потребления; 
2. маркетинг и прогнозирование; 
3. минимизация затрат; 
4. максимизация прибыли; 
5. управление персоналом; 
6. анализ текущей информации; 
7. автоматизация процесса (внедрение программного обеспечения).  
Управление персоналом является наиболее важным моментом для малого предпринимательства. 

Важность правильного подбора персонала и управления им основывается на том факте, что на неболь-
ших фирмах нет четкого разграничения функций сотрудников. Часто, например, собственнику приходит-
ся выполнять функции и директора, и менеджера, и финансиста. Что в свою очередь мешает развитию 
фирмы, так как одному человеку сложно быть экспертом сразу в нескольких отраслях.  

Для малого бизнеса наиболее простой является структура фирмы, находящейся в единоличном 
владении. Такая форма обычно управляется собственником, который берет на себя весь риск предприни-
мательства 

Следовательно, важной задачей в сфере менеджмента малых фирм является решение следующих 
вопросов: 

 создание структуры предприятия;  
 четкое распределение полномочий.  

Практика бизнеса показывает, что непременным условием успешной работы фирмы является го-
товность ее основателей создать специальную управленческую группу, возглавляемую менеджером – 
организатором.  Это значительно повышает шансы на благополучный исход предприятия. На менеджера 
организатора возлагаются следующие функции: 

 установление целей и задач для фирмы в целом и каждого сотрудника или подразделения по 
отдельности; 

 организация эффективного рабочего процесса; 
 поддержание мотивации и коммуникации сотрудников; 
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 ориентация работников на результат путем профессионального роста или с помощью 
финансовой заинтересованности; 

 контроль, анализ и оценка результатов работы.  
Анализ внешней среды является еще одним проблематичным моментом для малого бизнеса. Обу-

словлено это элементарной нехваткой времени, опыта и квалификации. В итоге, пытаясь наладить про-
цесс контроля и стимулирования сотрудников, собственник уделяет не достаточно времени стратегиче-
ским задачам. Порой, начинающая фирма даже не имеет бизнес – плана. Разумеется, бизнес – план ма-
ленькой фирмы будет значительно отличаться от бизнес – плана крупной компании, он будет более со-
кращенным. Но наличие такового просто необходимо, чтоб собственник и его подчиненные имели поня-
тие, на каком они сейчас свете и к чему стремятся.  

Поскольку малый бизнес очень многообразен, то можно выделить целый ряд факторов, каждый из 
которых в той или иной степени влияет на особенности управления конкретной фирмой.  

Факторы, влияющие на организацию управления:  
1) размер предприятия;  
2) состав работающих;  
3) организационная структура; 
4) ассортимент продукции (услуг);  
5) особенности спроса и потребления;  
6) форма собственности.  
Следует отметить, что наибольшее влияние на специфику менеджмента в конкретной организации 

оказывает, прежде всего, размер предприятия, точнее, численность персонала.  
В заключение можно добавить, что в условиях жесткой конкуренции выживают те фирмы, в кото-

рых четко налажен механизм управления. Поэтому проблема адекватного развития менеджмента в малом 
бизнесе остается актуальной. А при условии, что нормальное функционирование малого бизнеса является 
залогом развития экономики страны в целом, вырисовывается четкая картинка: без грамотного менедж-
мента малый бизнес по-прежнему будет отставать в развитии, тормозя тем самым развитие экономики 
Украины.  
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Introduction/ International tourism, being one of the most beneficial and developing areas of internation-
al household, is constantly changing. The changes are determined by the increase in tourism demand and a high 
degree of its modification. The shaping of tourism demand is influenced by various determinants which define its 
size and development trends. The decisive factor in the shaping of tourism demand for a long time was the price 
of the tourism product. In contemporary conditions of globalization which gave rise to major changes in interna-
tional household as a whole and its selected segments and facilitated the development of market relations, the 
greater influence over tourism demand has non-price factors: economic, geographical, technical, political, social 
and psychological. [7, p. 61].  

Due to such a wide range of determinants, tourism demand is undergoing transformation and, consequent-
ly, needs systematic identification of development trends. The main purpose of the article is to analyze the major 
contemporary tendencies related to the development of demand on international tourism market. This objective is 
achieved by means of integrating qualitative and quantitative methods. The quantitative analysis based upon 
some statistical data will allow us to identify and describe general tendencies in tourism demand related to inten-
sity and geographical distribution of tourists flows in various regions and countries; whereas the qualitative anal-
ysis will make it possible for us to determine the changes in needs and motivation of contemporary consumers 
regarding tourism products and services. The results of the present analysis will hopefully allow us to plan and 
prognosticate the main trends in the development of international tourism.  

Tendencies of international tourism demand: quantitative analysis 
Table 1 presents the main variables of key indicators relating to the dynamics of quantitative change in 

tourism demand on the international tourism market in the first half of 20th century. On the basis of these data it 
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is noteworthy that from 1950 until 2012 the total amount of international tourist arrivals have increased 41-fold. 
A substantial decrease in the intensity of international tourist flows and tourism receipts was fixed in 2009. These 
indicators were governed by the world's economic crisis. Although in the following year international tourism 
reached pre-crisis variables, it continued to develop. Moreover, according to UNWTO projections, its growth 
tendencies will remain the same over the next decades. It is expected that in 2030 the number of international 
tourist arrivals will reach 1809 million people. The high growth dynamics rate of international tourist arrivals will 
be accompanied by a proportionate increase of tourism receipt which makes up 1030 billion USD in 2011.  

 
 

Table 1, Basic characteristics of international tourism demand, 1950-2012 
 

Year 
International Tourist 

Arrivals  
[million] 

International Tourism 
Receipts  

[billion USD] 

 
Year 

International Tourist 
Arrivals  
[million] 

International Tourism 
Receipts  

[billion USD] 
1950 251) 21) 2002 6982) 4854) 
1960 691) 71) 2003 6892) 5334) 
1970 1651) 181) 2004 7602) 6344) 
1980 2781) 1041) 2005 8052) 6794) 
1990 4391) 2623) 2006 8512) 7434) 
1995 5302) 4034) 2007 9112) 8574) 
1996 5632) 4374) 2008 9292) 9404) 
1997 5892) 4354) 2009 8942) 8533) 
1998 6052) 4434) 2010 9522) 9273) 
1999 6272) 4574) 2011 9962) 10303) 
2000 6782) 4754) 2012 10352) N/A 
2001 6782) 4664)     

Source: 1) A. Panasiuk, Wspolczesne problemy swiatowego popytu turystycznego, [w:] P. Niedzielski, W. Downar, Zarzad-
zanie i ekonomika uslug: doswiadczenia i kierunki zmian, Szczecin 2010, s. 217; 2)UNWTO, World Tourism Barometer, 
vol. 11, January 2013; 3)UNWTO, Tourism Highlight, 2012 Edition; 4)UNWTO, Annual Report: A year of recovery, 2010.  

 
The data provided in table 2 give a general overview of the geographical distribution of flows in interna-

tional tourism. The dynamics indicators analysis of international tourist arrivals in different regions will allow us 
to draw the following conclusion: in any region without exception a dramatic increase in tourist flows has been 
noticed. The main center of international tourism still remains the European region which makes half of tourism 
market. However, we should acknowledge that in comparison to the global variables related to the development 
of international tourism the market share of the European region and region of Americas is going down systemat-
ically due to the rapid pace of tourism in the region of Asia and Pacific as well as other regions of the world. 
Table 3 reflects the average annual growth percentage ratio of international tourist arrivals. According to 
UNWTO projections in 2013 the European region and region of Americas will still account for more than 50% 
of the world's tourism market.  
 

Table 2, International tourist arrivals by region of destination 
Region of 
destination  

International Tourist Arrivals  
[million] 

Market share 
[%] 

 1980 1995 20001) 20052) 2010 2020* 2030* 20001) 20052) 2010 2030* 
World 277 528 698,8 806 940 1360 1809 100 100 100 100 
Africa 7,2 18,9 27,6 37,3 50,3 85 134 4,0 4,6 5,3 7,4 

Americas 62,3 109,0 129,0 133,3 149,7 199 248 18,5 16,4 15,9 13,7 
Asia and the 

Pacific 
22,8 82,0 118,3 162,7 204,0 355 535 16,9 19,9 21,7 29,6 

Europe 177,3 304,1 403,3 441,6 475,3 620 744 57,7 54,4 50,6 41,1 

Middle East 7,1 13,7 20,6 37,9 60,9 101 149 2,9 4,7 6,5 8,2 

* UNWTO projections; Source: UNWTO, Tourism Highlight, 2012 Edition; 1)UNWTO, Tourism Highlight, 2001; 
2)UNWTO, Tourism Highlight, 2006.  

 
Tables 4 and table 5 display the ranking of countries which in 2010 received the largest number of tourists and 
had the largest international tourism receipts. The analysis of the data shows that since the beginning of the 21th 
century the leading positions have still been held by the USA, Spain, France, Italy, Germany and Great Britain. 
The mushrooming growth in the first decade of the 21st century was being observed in China which has become 
one of the five leaders based on the quantity of international tourist arrivals and tourism receipts nowadays.  
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Table 3, Dynamics of international tourist arrivals by region of destination 

Region of Destination 
Average Annual growth  

[%] 

 1980-`95 `95-2010 2010-2030* 2010-2020* 2020-2030* 

World 4,4 3,9 3,3 3,8 2,9 

Africa 6,7 6,7 5,0 5,4 4,6 

Americas 3,8 2,1 2,6 2,9 2,2 

Asia and the Pacific 8,9 6,3 4,9 5,7 4,2 

Europe 3,7 3,0 2,3 2,7 1,8 

Middle East 4,5 10,5 4,6 5,2 4,0 

* UNWTO projections; Source: UNWTO, Tourism Highlight, 2012 Edition.  

 
 High growth rates were recognized in Turkey where the amount of international tourist arrivals and tour-

ism receipts have increased threefold, reaching 27 million people and 20, 8 billion USD in 2010.   
The contributing factor, which affects the shaping of tourism demand structure directly, especially the me-

chanisms of tourism consumption, is tourists' expenditures. Table 6 illustrates the ranking of the countries which 
had the largest expenditures on international tourism in 2010. It is worth recalling that in comparison to the year 
of 2000 all the mentioned countries in table 6 (except for Japan) show a constant growth of expenditures which 
are strongly linked to tourism. The top spenders in international tourism are still the developed countries: Germa-

ny, the USA, the UK and France. The highest indicators of expenditures growth among the leading markets be-
long to the countries with emerging market economies: China (+319%) and Russia (+259%) as well as Australia 
(+283).  

 
Table 6, Top spenders in international tourism: international tourism expenditure [billion USD] 

Rank* Country 20001) 20102) [%] 
1 Germany 47,6 78,1 64 
2 USA 64,5 75,5 17 
3 China 13,1 54,9 319 
4 United Kingdom 36,3 50,0 37 
5 France 17,8 38,5 116 
6 Canada 12,1 29,6 144 
7 Japan 31,9 27,9 -13 
8 Italy 15,7 27,1 73 
9 Russian Federation 7,43) 26,6 259 

10 Australia 5,84) 22,2 283 
*according to UNWTO data of the year 2010 год; 
Source: 1)UNWTO, Tourism Highlight, 2002; 2)UNWTO, Tourism Highlight, 2012 Edition; 3)UNWTO, 
Tourism Highlight, 2001, (data for 1999); 4)UNWTO, Tourism Highlight, 2000, (data for 1999); 

  
Tendencies of international tourism demand: qualitative analysis 
Throughout the 20th century tourism demand was shaping mainly influenced by tourism demand, whereas 

in the recent decade of the previous century – at a large extent thanks to the growing market, awareness of con-
sumers, and material opportunities and tourists' availability – the demand determined the offer [5, p. 177]. The 
consequences of these tendencies are the modification of tourist demand itself in which quality changes are at the 

Table 4, The top 10 ranking by international tourist 
arrivals [million] 

Table 5, The top 10 ranking by international tourism receipts 
[billion USD] 

Rank* Country of destina-
tion 

20001) 20102) Rank* Country of destination 20001) 20102) 

1 France 75,6 77,1 1 USA 82,0 103,5 
2 USA 50,9 59,8 2 Spain 31,5 52,5 
3 China 31,2 55,7 3 France 30,8 46,6 
4 Spain 47,9 52,7 4 China 16,2 45,8 
5 Italy 41,2 43,6 5 Italy 27,5 38,8 
6 United Kingdom 25,2 28,3 6 Germany 18,5 34,7 
7 Turkey 9,6 27,0 7 United Kingdom 19,5 32,4 
8 Germany 19,0 26,9 8 Australia 8,5 29,8 
9 Malaysia 10,2 24,6 9 Macao (China) 3,2 27,8 

10 Mexico 20,6 23,3 10 Hong Kong (China) 7,9 22,2 
    - Turkey 7,6 20,8 

*according to UNWTO data of the year 2010;  
Source: 1)UNWTO, Tourism Highlight, 2002; 2)UNWTO, Tourism Highlight, 2012 Edition.  
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forefront. These changes are identified by the representatives of tourist segment and local authorities for them to 
be able to create the most expected tourism product. It is noteworthy that quality changes, which tourism demand 
is undergoing, have determined the transformation of a tourism model which, in turn, has led to the emergence of 
a new tourism paradigm. [6, p. 131].  

Due to the fact that the needs and motives of consumers are key indicators in shaping tourism demand [8, 
p. 18], it is essential to start analyzing its tendencies from presenting the main changes which affected a contem-
porary tourist. Table 7 demonstrates the main characteristics and qualities of “old” and “new” tourists.  

 
Table 7, Characteristics of old and new tourists 

Old Tourist New Tourist 

Search for the sun Experiencing something different 
Follow the masses Want to be in charge 
Here today, gone tomorrow See and enjoy but do not destroy 
Just to show that you have been Just for the fun of it 
Having Being 
Superiority  Understanding 
Like attractions Like sports 
Take precautions Adventurous 
It in hotel dining room Try out local fare 
Homogeneous Hybrid 
Source: G. Hughes, Tourism, Sustainability, and Social Theory, [w:] A. A. Lew, C. M. Hall,  A. M. Williams 
(ed. ), A Companion to Tourism, Oxford 2004, с. 500.  

 
In the new paradigm the tendency to deviate from the traditional way to satisfy tourism demand is visible: 

it moves from formula 3xS (sun, sea, sand) towards 3xE (entertainment, excitement, education) [1, p. 69]. The 
analysis of changes which have been taking place nowadays from the perspective of contemporary consumers 
and their choice in the forms of tourism allowed us to identify the main tendencies of tourism demand on interna-
tional tourism market.  

First, the decisive factor in buying tourism products and services has become the orientation towards new 
values, cultural and learning potential; while prices and costs are passed into the background. In relation to what 
has been stated, “alternative tourism”, which is focused on the remote regions and the outback without any facili-
ties and infrastructure, is becoming more popular [2, p. 210]. As a result, a new blended tourism product which 
covers cultural, learning and entertaining experiences has become demanded, the product which allows tourists to 
get acquainted with new aspects of life of the place being visited. The search for such new values and unforgetta-
ble impressions determines an increase in the demand for the tours to Asia, the Pacific region and Africa.  

Second, traditional summer (sea, ocean) and winter (mountains) passive tours has become less popular 
than active forms of tourism [4, p. 157]. Active and especially extreme forms of rest, which are still being attri-
buted to sportsmen mostly, are becoming widespread among various categories of tourists: surfing, windsurfing, 
kitesurfing, rafting, snowboarding, skiing and others.  

Third, it is has been acknowledged that a specific variety of alternative tourism is becoming sought-after, 
so-called “niche” tourism. Tourists express their interest to visit places which are hardly related to tourism (for 
example, London toilets, Paris drains and others). This variety of alternative tourism also includes “event-tours”: 
art exhibitions, knight tournaments and others [3, p. 120].  

Conclusion 
The article covers the main tendencies in the development of international tourism demand. Summarizing 

the aspects discussed, it is noteworthy that nowadays tourism demand is being rapidly developed and is under-
going significant changes. From the perspective of geographical distribution of tourist flows, the changes has 
been mainly related to the systematic decrease in the market share of the European region and region of Americas 
due to the rapid pace of tourism in the region of Asia and Pacific as well as other regions of the world. This ten-
dency is strongly linked to the changes in needs and motivation of contemporary tourists which have led to grow-
ing popularity of alternative forms of tourism.  In the first place, the orientation towards new values, gaining new 
cultural and learning experience is emerging; therefore, alternative tourism, active and extreme forms of rest 
become attractive.   

It is worth noting that although the world's economic crisis had negative impact on tourism in 2009, there 
were no serious consequences on the international tourism market which in 2010 reached pre-crisis variables and 
continued to develop.  
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Одним з основних завдань фінансового менеджменту будь-якої компанії є підвищення її вартості, 
адже вартість компанії є одним із показників ефективності управління бізнесом і визначає її привабли-
вість для інвесторів.  

Вартість компанії визначається багатьма чинниками. Серед них виділяють ефективність 
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Ефективність фінансової діяльності визначається ре-
зультатами фінансового менеджменту щодо залучення різних джерел фінансування компанії, розміщення 
вільних грошових потоків на фондовому ринку, управлінням оборотним капіталом і тому подібне. Так, з 
метою здійснення нових інвестиційних проектів, розширення бізнесу компанія може залучати додаткові 
внутрішні або зовнішні джерела фінансування. До внутрішніх джерел, зазвичай, відносять власні джерела 
підприємства (статутний капітал, виручка від реалізації, амортизаційні відрахування, чистий прибуток, 
резерви і тому подібне), до зовнішніх - залучені засоби на національному або міжнародних ринках (пози-
ки банків, залучені засоби від випуску облігацій, акцій або інших цінних паперів і тому подібне).  

Залучення капіталу вимагає використання конкретних фінансових інструментів, планування гро-
шових  

надходжень і витрат, ефективного ризикового менеджменту. Одним із найважливіших показників 
якості управління капіталом є ступінь оптимальності його структури, яка є чинником мінімізації вартості 
капіталу, необхідного для фінансування довгострокового капіталу (що є важливим стратегічним парамет-
ром компанії) характеризує комбінацію (співвідношення) джерел боргового і власного фінансування, 
необхідних для реалізації ринкової стратегії компанії. Дуже низька частка залученого капіталу фактично 
означає, що компанія не використовує додаткове джерело фінансування (що збільшує вартість капіталу і 
необхідну норму прибутковості майбутніх інвестицій). З іншого боку, значна частинка залучених засобів 
уструктурі капіталу підвищує достовірність настання стану неплатоспроможності і, відповідно, збільшує 
ризики для інвестора, який також підвищує необхідну норму прибутковості. Таким чином,питання пошу-
ку додаткових джерел фінансування українських компаній і можливостей їх виходу на світові ринки 
капіталу стають все більш актуальними. Крім того, не менш важливою залишається проблема вибору 
співвідношення боргового і акціонерного капіталу в компанії, або визначення оптимальної структури її 
капіталу. Адже, співвідношення цих двох джерел додаткового фінансування безпосередньо впливає на 
фінансову стійкість компаній.  

Серед найбільш відомих зарубіжних учених, що присвятили багато уваги даному питанню можна 
виділити Модільяні, Міллера, Скотта, Майерса, Мейлафа, Росса, Леланда, Харіса, Равіва, Шульца, Дай-
монда та інших. Більшість з них стали засновниками центральних моделей оптимальної структури 
капіталу, які стали основоположними в теорії фінансів. Дану проблему вивчало також чимало відомих 
російських вчених. Серед них Н. Б . Рудик, О. В . Ефімова, І. А. Бланк, І. В. Івашковська [1,2,3]. До 
найбільш відомих вітчизняних вчених, що займалися вивченням даного питання, можна віднести О. М. 
Костюк, Л. М. Алексеєнко, А. М. Поддерьогіна, В. П. Перевалова, Г. А. Семенова [4,5,6]. У своїх роботах 
дані автори приділяли чимало уваги вивченню зарубіжного досвіду у визначенні оптимальної структури 
капіталу, виявленню специфіки російських та українських компаній та їх діяльності на вітчизняному та 
зарубіжних фінансових ринках.  

Визначення оптимальної структури капіталу вимагає застосування як кількісних, так і якісних 
оцінок структури фінансових джерел. Оцінка показників ефективності управління капіталом повинна 
супроводжуватися експертним аналізом різноманітних чинників політики фінансування. У цілому, мето-
ди кількісної оцінки структури капіталу розподіляються на три групи: аналіз бухгалтерських показників 
(надає лише приблизну оцінку); оцінка показників на основі фінансового аналізу компанії (передбачає 
використання показників ризиків компанії); моделювання і побудова сценаріївна основі фінансового 
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аналізу компанії.  
Одним із представників групи методів кількісної оцінки структури капіталу і створення макету йо-

го оптимальної структури відносять метод витрат на капітал. Згідно з даним методом оптимальною 
визначається така структура капіталу, при якій досягається максимальна вартість корпорації на 
фінансовому ринку при мінімальній ціні капіталу. Основна ідея методу полягає в мінімізації витрат на 
капітал () або бар'єрної ставки прибутковості капіталу. Сукупні витрати на капітал розраховуються як 
середньозважена величина: 

 
де: WACC - середньозважена вартість капіталу; 
D - борговий капітал компанії; 
Е - акціонерний капітал компанії; 
Kd - вартість боргового капіталу; 
Ке -вартість акціонерного капіталу.  
Основна задача фінансових менеджерів тут полягає в тому, щоб сформувати таку структуру дже-

рел, яка забезпечувала б мінімальний процент за залученим капіталом [7].  
 Незважаючи на те, що розрахункова середньозважена вартість капіталу змінюється в досить вузь-

кому діапазоні, вона все ж залишається одним із ключових факторів цінності бізнесу, виконуючи роль 
бар'єрної ставки доходності капіталу. Досягнення мінімального рівня такої бар'єрної ставки збільшує 
можливості компанії в плані здійснення ефективних інвестицій та робить її інвестиційну політику більш 
гнучкою.  

Зміну рівня доходності також можна розглядати як важливий показник ефективності управління 
структурою капіталу.  У рамках даного підходу доходність капіталу визначається як відношення чистого 
доходу до обсягу акціонерного капіталу. Проте, ми вважаємо, що при аналізі доходності капіталу слід 
використовувати більш широкий підхід, адже для комплексної оцінки майбутньої рентабельності 
капіталу необхідно використовувати групу показників. Одним із прикладів такого підходу є побудова 
моделі визначення ефективності управління структурою капіталу підприємства. Ця модель може викори-
стовуватися при розробці пріоритетних стратегічних завдань, прогнозуванні та контролі.  

Дослідження групи показників є необхідним, оскільки аналіз доходності капіталу має передбачати 
оцінку впливу окремих його елементів. Водночас, основою даного аналізу має бути не оборотність 
елементів, а оцінка структури та її взаємозв'язок з оборотністю та рентабельністю. Для аналізу 
ефективності управління капіталом розрахується коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу 
(ROIC), що є відношенням чистого операційного прибутку компанії до середньорічного обсягу 
інвестованого капіталу [8].  

Рентабельність інвестованого капіталу (відносно середньозваженої вартості капіталу) і темпи росту 
є ключовими факторами ринкової цінності, а тому для її підвищення компанія має вирішити наступні 
завдання: підвищити доходи, отримані від користування борговим капіталом; забезпечити перевищення 
рентабельності нових інвестицій над середньозваженою вартістю капіталу; збільшувати темпи росту, але 
лише до тих пір, поки рентабельність нових інвестицій перевищуватиме середньозважену вартість капіта-
лу; знизити вартість капіталу.  
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Обґрунтування актуальності проблеми. Розвиток нової світової економіки і посилення конкуренції 
диктує всім учасникам господарської діяльності нові правила гри як окремим підприємцям, фірмам і 
корпораціям, так і суверенним державам та їх об'єднанням. Сучасна економічна ситуація формується 
таким чином, що будь-який господарюючий суб'єкт (об'єкт економічної безпеки) внаслідок значно зрос-
лої взаємної залежності на всіх рівнях не може забезпечити завдання ефективного вирішення своїх еко-
номічних і соціальних проблем без урахування проблем безпеки в сфері економіки. Тому надзвичайно 
важливо приділяти питанню економічної безпеки підприємства значне місце у наукових економічних 
дослідженнях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останнє десятиліття проблема безпеки в сфері економі-
ки, а економічної безпеки привертає пильну увагу українських і зарубіжних дослідників. Проблема еко-
номічної безпеки підприємництва, досліджується у наукових працях таких відомих вітчизняних та зару-
біжних науковців, як Л. Абалкін, В. Абрамов, Ю. Алтухов, В. Андрійчук, Г. Андрощук, О. Барановський, 
І. Бінько, В. Богомолов, А. Блінов, З. Варналій, Г. Вєчканов, О. Власюк, В. Воротін, А. Гальчинський, В. 
Геєць, Т. Гладченко, О. Гончаренко, А. Горбунов, В. Духов, А. Драга, М. Єрмошенко, А. Качинський, В. 
Кириленко, Т. Клєбанова, Т. Ковальчук, А. Козаченко, М. Козоріз, Б. Кравченко, П. Крайнєв, Д. Ляпін, І. 
Мазур, О. Маліновська, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, Н. Реверчук, В. Сєнчагов, А. Сухоруков, 
Т. Хайлова, В. Шлемко та ін.  

Метою роботи є вивчення та опис проблеми безпеки економічного простору господарюючого 
суб’єкта.  

Виклад основного матеріалу. Бурхливе зростання міжнародного обміну у виробничій і, що особли-
во важливо, у фінансовій сфері з використанням нових інформаційних технологій супроводжується під-
вищенням нестабільності в міжнародному русі капіталу і на фінансових ринках. Необхідність збереження 
для окремої країни виразного простору для маневру, можливості адаптації її до швидко мінливих світо-
вих умов поставили перед більшістю держав проблему регульованою відкритості їх економік, забезпе-
чення безпеки національно-територіальних утворень на всіх ієрархічних рівнях їх економічного простору 
(особистості, підприємницької фірми, регіону, держави).  

В умовах зростаючої загальної взаємозалежності перед кожною країною постає питання: як знайти 
оптимальне співвідношення між «відкритістю» економіки і захистом національних інтересів? Це питання 
актуальне і для сучасної України. Інтерес до проблем безпеки в економіці України безпосередньо пов'я-
заний з об'єктивною необхідністю забезпечення повноцінної участі нашої країни в світовому господарст-
ві, яке глобалізується. Колізія знаходиться в тому, що процеси глобалізації в даний час відбувається по 
цілком певній, «західноцентричній» (і навіть«амеріканоцентричній») моделі, в рамках якої Україна за-
ймає положення однієї з багатьох ведених країн, змушених приймати і адаптуватися до умов, які утво-
рюються під впливом країн-лідерів.  

Проблема забезпечення безпеки України в області економіки ускладнюється поєднанням великих 
внутрішніх проблем, пов'язаних з труднощами завершення перехідного періоду і реструктуризацією еко-
номіки, з не менш великими проблемами зовнішнього плану, пов'язаними з протиріччями процесу глоба-
лізації на тлі все зростаючої загрози тотального тероризму. Виявлення напрямку загроз безпечності і 
обґрунтування шляхів їх нейтралізації представляється загальнометодологічним імперативом розвитку 
вітчизняних економічних досліджень по всім значущим їх напрямкам. У загальний контекст безпеки в 
сфері економіки («консервація або нейтралізація існуючих загроз») відповідно включається обговорення 
виробничих, конкретних реформаційних проблем, що відносяться до промислової або аграрної політики, 
фінансово-кредитної та інвестиційної стратегії, управління регіональним розвитком і т. д.  

Звернення до подальшого дослідження проблем безпеки економічної діяльності обумовлено також 
назрілою необхідністю переходу від постановки і висвітлення цієї проблеми у загальному вигляді до її 
дослідження з використанням кількісних критеріїв, що дозволяють проводити оцінку масштабів реальних 
загроз і небезпек для будь-якого господарюючого суб'єкта на кожному етапі його розвитку і з урахуван-
ням притаманних йому особливостей.  

Висновки дослідження й перспективи подальшого розвитку в даному напрямку. Економічна безпе-
ка підприємництва відіграє визначальну роль у зміцненні безпеки національної економіки та є передумо-
вою її стабільного розвитку. Усвідомлення місця економічної безпеки підприємництва у системі безпеки 
національної економіки змушує більш грунтовно підійти до обґрунтування змісту цієї економічної кате-
горії.  
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Актуальність дослідження класифікації витрат обігу торгівельних підприємств у тому, що сучасна 
економіка є дуже мінливою, і для того що торгівельне підприємство успішно функціонувало, необхідно 
враховувати та контролювати таку важливу категорію як витрати. Оскільки сфера торгівлі має свої особ-
ливості, витрати торгового підприємства також відрізняються від витрат організацій інших сфер вироб-
ництва та надання послуг. Саме тому дослідити класифікацію витрат обігу є надзвичайно важливим.  

Витрати обігу виникають у підприємств, що здійснюють товарний обіг, - у торгових підприємств 
та підприємств різних заготівельних систем. Однак не всі їхні витрати можуть бути віднесені до витрат 
обігу. Витрати, що відображають перерозподіл коштів (податки, штрафи, пені) або викликані недостатні-
стю контролю та обліку (списання дебіторської заборгованості), а також збитки, що відбулися з випадко-
вих причин (стихійні лиха) і не обумовлені торговим процесом, до витрат обігу не належать і списуються 
за рахунок прибутку торговельного підприємства. Крім того, не враховуються у витратах обігу витрати 
підрозділів неторговельної діяльності, що перебувають у складі торгових підприємств [2].  

Витрати обігу є важливою складовою частиною поточних витрат підприємства. Витрати підприєм-
ства - це поняття ширше, ніж витрати. До їх складу включаються витрати підприємства на закупівлю 
товарів, поточні витрати з організації процесів товарного обігу та фінансові витрати і витрати, що здійс-
нюються за рахунок фінансових результатів діяльності підприємства і його чистого прибутку.  

При цьому витрати обігу та фінансові витрати і видатки є витратами в чистому вигляді, а кошти 
підприємства, витрачені на закупівлю товарів, що не витрачаються остаточно, лише авансуються за раху-
нок власного оборотного капіталу і короткострокових кредитів, тому постійно знаходяться в обороті.  

Крім витрат на здійснення поточної господарської діяльності, підприємства роблять і капітальні 
вкладення в розвиток основних фондів, що функціонують протягом тривалого часу, що дозволяє віднести 
ці витрати до довготривалих. Їх слід включати до складу сукупних витрат.  

Витрати обігу класифікуються за різними ознаками.  
За видом участі в утворенні вартості всі витрати діляться на чисті і додаткові.  
Чисті витрати обігу - це витрати торговельного підприємства з обслуговування акту купівлі-

продажу товару і зміни форм вартості. Ці витрати суспільно необхідні, але по своїй суті вони непродук-
тивні і не створюють споживчу вартість, не збільшують вартість товару. До них відносяться витрати, 
пов'язані з рекламою, обслуговуванням покупців, грошовим обігом, веденням касових і бухгалтерських 
операцій тощо.  

Додаткові витрати обігу - це витрати торгових підприємств по виконанню операцій, пов'язаних з 
продовженням процесу виробництва у сфері обігу. До них відносяться витрати на транспортування, збе-
рігання, доробку, фасовку, упакування товарів тощо У ході виконання цих операцій товар як споживча 
вартість зберігається, перетворюється і доводиться до споживача, одночасно збільшується і його вартість. 
Таким чином, додаткові витрати відшкодовуються за рахунок новоствореної на підприємстві вартості, а 
чисті витрати - за рахунок новоствореної вартості і частини вартості, якою поступається торговцю вироб-
ник за здійснення остаточної реалізації його товару.  

В даний момент частка чистих витрат обігу в загальній їх сумі зростає, що диктується вимогами 
ринку до підвищення культури обслуговування покупців та конкурентоспроможності підприємств.  

За способом віднесення на окремі товари і товарні групи витрати обігу поділяються на прямі і не-
прямі.  

Прямі витрати обігу - це витрати, які на підставі первинних документів безпосередньо можуть бути 
віднесені на ту чи іншу товарну групу.  

Непрямі витрати обігу неможливо безпосередньо без попередніх розрахунків розподілити між то-
варними групами. Як правило, їх розподіляють між товарними групами пропорційно якому-небудь пока-
знику (торгова площа, обсяг товарообігу, заробітна плата торговельно-оперативних працівників тощо).  

Даний спосіб класифікації витрат обігу має важливе значення для визначення витратоємкості реа-
лізації окремих товарів (витрат на одиницю товарообігу по товару або товарної групи), що, в свою чергу, 
необхідне для обгрунтування рівня торговельної надбавки та обчислення рентабельності продажу окре-
мих товарів і товарних груп.  

За складом розрізняють прості і комплексні витрати обігу.  
До простих належать витрати, які становлять економічно одноелементні витрати, нерозкладні на 

різнорідні складові частини (наприклад, витрати на оплату праці). Комплексні витрати складаються з 
різних елементів витрат (наприклад, інші витрати включають витрати на відрядження, знос нематеріаль-
них активів, податки та обов'язкові платежі та інші витрати).  

За раціональності використання всі витрати можна розділити на продуктивні і непродуктивні.  
Продуктивні витрати дають корисний результат: витрати на реалізацію товарів забезпечують підп-

риємству одержання роздрібного товарообігу. Непродуктивні витрати корисного результату не дають, але 
вони бувають неминучими в процесі здійснення підприємством торгово-господарської діяльності. У тор-
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гівлі це насамперед втрати товарів у вигляді природного збутку. Підприємство повинно прагнути до зни-
ження непродуктивних втрат шляхом поліпшення організації доставки, зберігання і реалізації товарів.  

За ступенем залежності від зміни обсягу товарообігу витрати обігу поділяються на постійні та 
змінні.  

Під постійними розуміються такі витрати, сума яких безпосередньо не залежить від обсягу і струк-
тури товарообігу, але їх рівень змінюється у зворотному по відношенню до товарообігу напрямку: зі збі-
льшенням обсягу товарообігу рівень постійних витрат обігу, обчислений у відсотках до товарообігу, зни-
жується, і навпаки.  

До залишковим відноситься та частина постійних витрат, які продовжує нести підприємство, не-
зважаючи на те, що процес реалізації товарів на якийсь час повністю зупинений (плата за оренду примі-
щення, комунальні платежі, виплата заробітної плати працівникам у сумі мінімального розміру або час-
тини окладу і т . п. ).  

До стартовим відноситься та частина постійних витрат, які виникають з відновленням процесу реа-
лізації товарів (витрати на електроенергію, на прибирання приміщень, на заробітну плату за ставками і 
окладами і т. п. ). У разі, якщо підприємство припиняє роботу на тривалий термін, залишкові витрати слід 
знижувати за допомогою скорочення чисельності працівників, відмови від оренди приміщень тощо 

Змінні витрати можуть бути пропорційно-змінними, дегресивно-змінними і прогресивно-змінними.  
Пропорційно-змінні витрати обігу змінюються в тому ж напрямку і темпі, що і обсяг роздрібного 

товарообігу. Тому їх сума змінюється, а рівень залишається без зміни.  
Дегресивно-змінні витрати обігу змінюються у відносно меншій пропорції, ніж обсяг роздрібного 

товарообігу, тому їх рівень трохи знижується зі збільшенням товарообігу і зростає у зв'язку з його скоро-
ченням.  

Прогресивно-змінні витрати змінюються у відносно більшій пропорції, ніж обсяг роздрібного то-
варообігу, тому їх рівень незначно зростає із зростанням товарообігу і знижується внаслідок зниження 
його обсягу.  

Ділення витрат обігу на змінні і постійні носить умовний характер, тому їх частіше називають 
умовно-змінними і умовно-постійними.  

За видами витрат витрати обігу поділяються на елементи і статті, номенклатура і зміст яких вста-
новлені Положенням про склад витрат. Угрупування витрат за економічними елементами рекомендується 
даним Положенням, тому воно єдине і обов'язкове для всіх підприємств.  

За групуванням витрат за економічними елементами в кожен елемент включаються витрати на 
конкретний вид ресурсів. Угруповання витрат проводиться за такими економічними елементами: 

 матеріальні витрати;  
 витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів;  
 інші витрати.  

На основі Положення про склад витрат розробляється номенклатура статей витрат обігу (для тор-
гівлі) чи статей калькуляції (для підприємств промисловості і сфери послуг). Якщо угруповання з еконо-
мічних елементам єдине для всіх підприємств, то номенклатура статей витрат носить яскраво виражений 
галузевий характер.  

Всі витрати, передбачені Положенням про склад витрат, можуть бути включені у витрати обігу. 
Тим самим підприємство отримує реальне уявлення про істинну величину витрат і прибутку. Однак деякі 
види витрат держава як і раніше регулює шляхом їх нормування. До їх числа належать: 

 витрати на оплату відсотків за отриманими кредитами банків на придбання товарів; 
 витрати на відрядження;  
 представницькі витрати; 
 витрати на рекламу;витрати на підготовку кадрів.  

За цими статтями суми витрат відносяться в повному обсязі на витрати обігу, однак перевищення 
фактичних витрат над нормативами не повинно зменшувати оподатковуваний прибуток, тобто на суму 
перевищення витрат оподатковуваний прибуток збільшується [1].  

Таким чином, класифікація та види витрат перш за все залежать від виду діяльності підприємства. 
Отже детальне вивчення цієї класифікації дає більш широке та детальне уявлення про склад та структуру 
витрат, що надає можливість підприємству оптимізувати та мінімізувати свої видатки у процесі функціо-
нування.  
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Актуальность исследуемой темы. Туристическая отрасль оказывает стимулирующее действие на 

развитие смежных отраслей экономики, такие как энергетика, строительство, транспорт, связь, услуги. 
Реализация проектов по управлению архитектурным освещением в Молдове с учетом опыта европейских 
стран может способствовать повышению привлекательности туристических объектов имеющих истори-
ческую и культурную ценность. Существующая система общественного освещения республики была 
спроектирована и построена в соответствии с требованиями и положениями советского периода, а уро-
вень освещения предусмотренный действующими стандартами уличного освещения в нашей стране все 
еще низок по сравнению с европейскими стандартами. Для повышения энергоэффективности системы 
освещения в республике необходима модернизация электросетей, использование светильников последне-
го поколения, обеспечивая высокий световой поток и существенную экономию потребления электроэнер-
гии.  

Анализ публикаций в исследуемой области. Проведенные исследования, а также лучшие миро-
вые практики в области способствовали определенному росту и модернизации технических средств и 
систем общественного освещения, в том числе используемых в инфраструктуре туризма. В связи с этим, 
исходя из определения энергоэффективности, сформулированного директивой 2006/32/EC, как процесса 
оценки потребности в энергии для создания продукта или услуги, а также методы снижения потребности 
без ущерба для объема продукта и качества товара/услуги или снижения комфорта [3]. Необходимо отме-
тить, что системы уличного освещения в нашей стране по-прежнему нуждаются в значительных усилиях 
по приведению фотометрических, экономических и энергетических параметров к уровню международ-
ных норм [1]. В целях повышения эффективности использования энергии в инфраструктуре туризма, 
необходимо на национальном уровне уменьшить долю технологий или услуг, которые имеют низкую 
энергетическую эффективность и перед внедрением в практику проводить оценку затрат и экономиче-
ской эффективности. По данным Национального бюро статистики, наблюдается рост количества электро-
энергии для освещения, в том числе для социального потребления, так, в 2011 году данный показатель 
составил 1540,9 кВт-ч, по сравнению с 1293,0 кВт-ч в 2007 году. Различия в социальном потреблении 
электроэнергии наблюдаются на уровне дистрибуции между сельской местностью и городами, особенно 
после 2009 года, когда энергетический баланс регистрирует существенное сокращение в сельском секто-
ре с 601,8 кВт-ч в 2009 году до 571,7 кВт-ч в 2011 году, что ниже уровня достигнутого в 2008 году (590,1 
кВт-ч) [4].  

Характеристика исследуемого объекта. Важным достижением стратегии повышения эффектив-
ности энергетического сектора является Программа приграничного кооперирования «Румыния-Украина-
Молдова», которая включает, в частности, уличное и архитектурное освещение Кишинева, а также Про-
ект «Повышение энергоэффективности муниципалитетов Кишинева и Севастополя на основе сущест-
вующего положительного опыта» при финансовой поддержке Европейской Комиссии в рамках програм-
мы CIUDAD.  

Впервые в Кишиневе установка 147-ми фонарей уличного освещения была проведена мэром Карол 
Шмидт в 1867 году. В настоящее время более 60% светильников на улицах Кишинева имеют почти 30 
лет, а система дистанционного управления общественного освещения Кишинева относится к 1976 году. 
Запланированный бюджет потребления электроэнергии для декоративного освещения в Кишиневе в 2012 
году составил 4600,0 тыс. леев, или 2,9% от общего объема запланированных расходов.   Одной из 
современных форм вызовов по освоению и продвижению существующего потенциала туризма является 
архитектурное освещение. Исторически, концепция архитектурного освещения не имело существенного 
значения в установлении и развитии архитектуры здания, пока не была основана Международная ассо-
циация дизайнеров освещения в 1969 году. Важную роль в регулировании на мировом уровне в области 
освещения имеет Европейский комитет по стандартизации при Международной комиссии по освещению.  

Изложение материала и обоснование позиции. Авторы предлагают адаптированную мoдель эф-
фективного освещения, включающую использование современных схем освещения, эффективное исполь-
зование электроэнергии, вспомогатель-ных средств, в т. ч. контроля светового потока и уровня освеще-
нияе. Показано, что в сельском секторе архитектурное освещение практически отсутствует.  Разработана 
калькуляционная часть проекта внедрению и повышению энергоэффективности архитектурного освеще-
ния Дома-музея «Ал. Матеевича» в селе Заим, Кэушень, включенного в Единый программный документ 
(DUP). Анализ потребления осветительной электроэнергии и возможности его сокращения был произве-
ден на основе кривой годовой природной вариации освещения и кривой зимнего и летнего потребления 
электроэнергии. Авторами проанализированы официальные данные туристского потенциала, включаю-
щего 442 объектов: 1800 памятников, 372 церквей, 49 особняков, 11 мемориальных домов, 10 больниц с 
парками, 18 монастырей, 10 мельниц, 4 моста, 6 железнодорожных станций, по 32-м районам и 3-м му-
ниципиям Республики Молдова за 2010-2011 гг. на основе отчетов Государственного агентства по ин-
спектированию и реставрации памятников, с целью идентификации возможностей повышения их привле-
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кательности в туристском обороте за счет внедрения методов менеджмента архитектурного освещения 
[2]. В результате анализа показано, что около 71% объектов используются достаточно активно, вместе с 
тем, по неофициальным данным этот показатель составляет на несколько порядков ниже. Вовлечение в 
туристские цепи неиспользуемых объектов позволит по данным авторов улучшить качество, а также уве-
личить спрос на предоставляемые в настоящее время туруслуги и, таким образом, увеличить вклад тури-
стической отрасли в ВВП страны с 0,3-1,0% в 2008 и 2011 годах соответственно до 2% без учета влияния 
других факторов.  

Выводы и предложения. Предлагаемая авторами модель эффективного освещения включает ис-
пользование современных схем освещения, эффективное использование электроэнергии, вспомогатель-
ных средств, в т. ч. контроля светового потока и уровня освещения. Показано, что в сельском секторе 
архитектурное освещение практически не используется. Проведен анализ потребления осветительной 
электроэнергии и возможности его сокращения на основе кривой годовой природной вариации освеще-
ния и кривой зимнего и летнего потребления электроэнергии для объектов, составляющих туристический 
потенциал страны и не используемых в существующем туробороте. Предложено внедрить методы ме-
неджмента архитектурного освещения с целью повышения привлекательности туристского сектора и 
увеличения вклада туристической отрасли в ВВП страны за счет использования энергоэффективных тех-
нологий.  
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У кожній компанії незалежно від того, усвідомлює компанія це чи ні, активно впливає на цей про-

цес або пасивно спостерігає, відбувається процес формування корпоративної культури. Основою для 
формування корпоративної культури є певні цінності, які є індивідуальними для кожної компанії тому, 
що вони закріплюються безпосередньо в процесі функціонування компанії. Для ефективного й правиль-
ного формування корпоративної культури це поняття треба тісно пов'язати крізь систему цінностей зі 
стратегією фірми та враховувати цінності клієнтів.  

На сучасному українському ринку можна спостерігати наступні типи культур:  
 «Адхократична культура» - нерегламентована, унікальна. Вона формується, якщо компанія 

об'єдналася на основі творчості, свободи, гнучкості, креативності та інноваційності. Характерними 
рисами такої культури є індивідуалізм і ризик, підприємництво та активність, експериментування і 
піонерство. Стійкість бізнесу надають саме зобов'язання у прийнятті нововведень і експериментування. 
Найчастіше така культура зустрічається в IT-компаніях, продюсерських центрах, рекламних агенціях, 
модельному бізнесі, тренінгових компаніях або в аналогічних творчих та професійних бізнесах. Успішним 
менеджером в компанії з адхократичною культурою може бути людина, що дивиться вперед, візіонер, 
який визнає нововведення, що вміє ризикувати.  

 Досить часто серед молодих компаній, і не тільки, зустрічається тип культури, який можна 
назвати «клановою культурою». «Клан» інтегрується навколо «сімейних» цінностей і в той же час 
передбачає гнучкість, динамізм й певну свободу. Значний рівень централізації компенсується, з точки зору 
швидкості прийняття рішень, високим рівнем довіри. Успішний менеджер в них найчастіше виступає у 
ролі батька-наставника. У ціх компаніях відчувається єдність і участь, партнерство з працівниками та 
клієнтами. Лояльність і традиція надають стійкість бізнесу. Такі компанії можуть бути досить великими.  

 Найбільш адаптованою до конкурентного середовища і в той же час досить стабільною та 
контрольованою є так звана «культура ринку». Для неї характерна зовнішня орієнтація, конкурентність і 
диференціація, те, що робить її життєздатною. Відмінними ознаками культури ринку є концентрація на 
угодах і прибутку, на ринкових нішах і складних завданнях, на конкурентоспроможності та 
результативності, на зовнішній позиції та контролю ринку. Успішним менеджером у такій компанії може 
бути тільки вимогливий господар. Такий тип культури об'єктивно характерний для зростаючих ринків. 
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Оскільки в Україні досить багато неструктурованих і швидкозростаючих ринків, то «культура ринку» є 
найбільш поширеною формою існування компаній.  

 Серед нових молодих компаній рідко процвітає «ієрархічна культура», яка відрізняється від 
інших орієнтацією компанії більш на внутрішні процеси, контроль, порядок та стабільність. Такі цінності 
є об'єднуючими, зазвичай, для державних і комунальних підприємств або дуже великих промислових 
підприємств з довгим історичним корінням. З точки зору управління, такі компанії найважче адаптуються 
до мінливих конкурентних умов. Успішним менеджером в такій культурі є гарний координатор й 
організатор. У класичному розумінні словосполучення «ієрархічна культура» характерно для великих 
металургійних підприємств.  

Культура дозволяє виживати на мінливих ринках за умови, якщо вона підтримує стратегію, орієн-
тується не тільки на потреби клієнтів, але й враховує їх цінності. Культура покликана виконувати дві 
найважливіші функції: зовнішню адаптацію, тобто виживання у зовнішньому середовищі, і внутрішню 
інтеграцію, тобто збереження цілісності. У корпоративної культури є своя стратегічна ціль. По суті, вона 
є одним з найбільш дієвих та ефективних інструментів реалізації стратегії.  

Ключовою сполучною ланкою між стратегією компанії та її корпоративною культурою служать 
цінності. Сполучною ланкою цінності є тільки тоді, коли співпадають бізнес-цінності, задекларовані ком-
панією, і фактичні, реальні цінності, навколо яких об'єдналися лідери, підрозділи, співробітники компанії, 
тобто навколо яких сформувалася корпоративна культура.  

Роз'єднуючою ланкою цінності будуть тоді, коли проголошені топ-менеджментом бізнес-цінності 
явно відірвані від реальної дійсності: від життя персоналу, відносин усередині компанії, комунікацій, 
способів впливу і механізмів прийняття рішень.  

Іноді через несерйозне ставлення менеджменту до бізнес-цінностей, нерозуміння їх значення для 
завоювання певних груп клієнтів та управління компанією, вони служать лише формальним атрибутом 
формального ставлення до стратегічного планування в цілому.  

До формування бізнес-цінностей необхідно підходити відповідально. У стратегічному плануванні 
на них будуються багатопланові документи: інструкції, стандарти, процедури, і перш за все, кодекси та 
політика, наприклад, кадрова, облікова, купівельна, цінова, т. п.  

Необхідно простежити, щоб принципи в політиках і норми в кодексах відповідали цінностям.  
Так, принцип цінової політики «високі ціни» може бути обумовлений такою цінністю, як надій-

ність, тобто передбачається, що в ціну закладається післяпродажне обслуговування і витрати на всілякі 
гарантії.  

Принцип закупівельної політики «свобода в прийнятті рішень по знижках» є наслідком у тому чис-
лі такої цінності, як гнучкість.  

«Відбір тільки молодих випускників вузів» як принцип кадрової політики випливає з цінності «роз-
виток».  

При формуванні цінностей треба враховувати і такі невловимі чинники, як стиль лідерства і відно-
сини команди топ-менеджменту з власниками. Але,в першу чергу саме цінності безпосередньо пов'язані з 
клієнтами та особливостями ринку. Якщо все-таки діагностика показує, що корпоративна культура є га-
льмом у реалізації стратегії, необхідно серйозно займатися організаційними змінами: роз'яснювати і при 
кожній нагоді нагадувати персоналу про цінності компанії; оцінювати і відповідно стимулювати «прави-
льну» поведінку співробітників. Не забувати, що цінності завжди припускають балансування між «хо-
четься» і «можеться», з одного боку, і «треба» - з іншого.  

При прийнятті рішень завжди робити те, що треба, тобто приймати рішення відповідно до ціннос-
тей. Як самий останній аргумент використовувати звільнення, особливо якщо мова йде про саботаж нової 
стратегії.  

Стратегічне планування - це не просто і не стільки довгострокове планування. Це альтернативне, 
багатоваріантне, засноване на прогнозі-передбаченні; проривних ідеях: як забрати клієнтів у конкурентів. 
Це перехід від заробляння на цілях до заробляння на цінностях. І тільки в такому розумінні стратегічного 
планування корпоративна культура може зіграти свою стратегічну роль - роль інструмента досягнення 
стратегічних цілей та реалізації стратегії.  
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Створенням, виготовленням та розміщенням рекламного звернення займаються професійні 

організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення 
рекламних кампаній, а також окремих її заходів. Такі організації мають назву рекламних агентств (РА). 
РА стоїть між рекламодавцем і ЗМІ (якщо РА не має своїх ЗМІ або не створена такими). Воно виконує всі 
види послуг від імені и коштом своїх клієнтів–рекламодавців; має перед рекламодавцями фінансові, 
юридичні й морально-етичні забов`зання. Іншими словами, РА – це посередник, якій пропонує 
спеціалізовані послуги рекламодавцям, щоб вони змогли знайти своїх потенційних покупців.  

Оцінити стан рекламного ринку в Україні на даний момент дуже непросто. В цій галузі в останні 
роки відбулися і кількісні, і якісні зміни. По-перше, ринок реклами став передбачуваним; по-друге, на 
ньому з’явилися професіонали як з боку рекламодавців, так і з боку рекламних агентств; по-третє, 
розпочалося активне проникнення на український ринок реклами крупних закордонних рекламодавців. 
Величезним вкладом закордонних рекламних агентств в розвиток української реклами стала їх 
законодавча база, [1].  

Кажучи про якісні покращення «української» реклами, згадаємо наприклад про результати участі у 
міжнародних фестивалях реклами (дані за 2009р. ): Каннські леви (деякі агентства фігурували тільки в 
шорт-листах), New York Advertising Festival (було відзначено Ogilvy&Mather Ukraine), латвійський Golden 
Hаmmer (нагороди отримали Leo Burnett Ukraine, Ogilvy&Mather Ukraine, Kinograf, Adventa LOWE, 
PROVID і Studio7), [2].  

Крім якісних змін з’являються і нові види, що відрізняються за своєю структурою та організацією. 
До таких РА можна віднести віртуальні агентства. Таке РА працює подібно групі осіб вільних професій. 
Тенденція появи віртуальних агентств бачиться також і в тому, що губиться поняття звичного офіса. У 
будь-який момент від однієї третини до половини офісів будь-якого агентства пустують, оскільки люди 
виїхали по виклику клієнтів або знаходяться на якихось зустрічах. Навіщо сплачувати за простір, що 
пустує? У подібному віртуальному агентстві співробітники не мають постійних офісів - вони працюють 
удома, в автомобілях або офісах своїх клієнтів. Сучасні технології забезпечують членів такої команди 
всім необхідним для роботи поза офісом. Їхні наради організуються за принципом відеоконференцій або 
по засобах обміну електронною поштою. Коли членам команди необхідно зібратися в офісі, вони можуть 
зайняти будь-яке вільне помешкання і включити комп'ютер. Компактні многофункціональні стійки з 
необхідними для роботи речами можна привезти на поточне робоче місце.  

Але такі прогресивні агентства займають незначний відсоток серед РА. Тому розглянемо 
структуру управління процесом маркетингу агентства та місце і роль служби маркетингу в ній.  Агентства 
існують різних розмірів: від декількох осіб до декількох десятків та сотень співробітників.  Керівництво 
агентств може обирати різноманітні організаційні структури управління. Та як правило ефективнішим 
виявляється об'єднання різноманітних спеціалістів у відділи з більш чітким розмежуванням сфери 
відповідальності.  

Найтиповішу структуру РА можна зобразити у вигляді рис. 1.  
У рамках служби маркетингу зібрані фахівці з засобів поширення реклами, проведення досліджень 

і заходів щодо стимулювання збуту. У штат відділу засобів реклами входять спеціалісти-аналітики, 
розроблювачі планів використання засобів носіїв реклами і замовники рекламних площ і часу. Аналітики 
стежать за зміною аудиторії засобів реклами, розцінок і витрат конкурентів. Вони випробовують 
альтернативні плани з метою домогтися охоплення найбільш перспективних потенційних споживачів 
найбільше діючим засобом. Розроблювачі планів тісно співробітничають з іншими членами відповідних 
робочих груп при формуванні стратегії використання засобів реклами, розподілі коштів, що асигнуються 
клієнтом, і упорядкуванні графіків розміщення реклами. Замовник рекламних площ і часу запроваджує 
намічений план у життя. Замовникик крапкової теле- і радіореклами шукає найкращі варіанти для 
кожного окремого клієнта, домовляючись про найбільш сприятливі тарифи на свої замовлення. Оскільки 
доскональне знання ситуації в області носіїв реклами на кожному ринку може бути великою перевагою, у 
деяких агентствах замовників часу для теле- і радіореклами закріплюють за конкретними ринками, де 
вони замовляють площі та час для всіх клієнтів агентства. У інших агентствах замовники розписані по 
конкретних клієнтах, яким вони закуповують час та площі на всіх ринках. Враховуючи розмір сум, 
задіяних при покупці часу у телевізійних мереж, більшість агентів покладають відповідальність за такі 
покупки на окремого робітника, що спеціалізується на веденні переговорів із мережами. Інші замовники 
спеціалізуються по часописах, газетах, зовнішній рекламі тощо.  
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Рис. 1 Типова структура РА 

 
З вищесказаного зрозуміло, що організація, яка прагне бути успішною має займатися маркетингом 

на всіх рівнях. Але з практики менеджменту відомо, що, якщо за задачу відповідають всі, то за результат 
не буде відповідати ніхто. Тому важливо усвідомити, що для ефективного управляння маркетинговою 
діяльністю, як зовнішньою так і внутрішньою, необхідно організувати роботу служби маркетингу.  
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У сучасному менеджменті велика увага приділяється проблемам, пов’язаним із плануванням діяль-
ності підприємства. Адже в сучасних умовах практично неможливо доcягти високих успіхів у роботі 
підприємства, якщо спочатку не запланувати його діяльність і не дотримуватися цього плану. Тому про-
блеми планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні стають все більш актуальни-
ми, так як в умовах ринкової економіки та політики держави, що тримає курс на входження у склад Єв-
ропейського Союзу, зовнішньоекономічна діяльність підприємств стає усе більш важливим фактором у 
економічному розвитку країни.  

Проблеми планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств розкриваються у роботах 
таких вчених, як Дроздова Г. М., Коваленко О. М., Шалацький В. І. та ін. У роботах цих авторів 
розглянуті науково-теоретичні та методологічні аспекти планування, визначають підходи до процесу 
планування та розробляють етапи планування зовнішньоекономічної діяльності.  

Метою даної роботи є вивчення впливу бізнес-плану на зовнішньоекономічну діяльність підприєм-
ства.  

Планування являється важливою частиною менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, основ-
ною її функцією. Підприємство, яке не вміє планувати чи не вважає потрібним це робити, навряд чи може 
досягнути серйозних успіхів в своєму розвитку. Планування дозволяє проаналізувати весь комплекс май-
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бутніх операцій бізнесу. Тому однією з найбільш вдалих і розповсюджених форм планування у ринковій 
економіці стала розробка бізнес-планів. [2] 

Бізнес-план - це документ, що описує усі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує усі 
проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем.  

У науковій і навчальній літературі бізнес - план визначається як: 
 спеціальний інструмент управління, широко застосовуваний майже у всіх галузях сучасної 

ринкової економіки, незалежно від масштабів, форми власності і сфери діяльності підприємства; 
 загальноприйнятий засіб менеджменту, функціональна форма безперервності планування; 
 стандартний для більшості країн із розвиненою ринковою економікою документ, у якому 

детально обґрунтовується концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту , і 
наводяться основні його характеристики; 

 документ, у якому висвітлюється мете й завдання підприємницького проекту, характеристика 
продукції(послуг), маркетингове дослідження ринку, ресурсне забезпечення проекту, організація його 
реалізації та економічна ефективність ; 

 документ, який містить систему ув’язаних в часі та в просторі та узгоджених з метою і 
ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації 
підприємницького проекту (угоди) [6].  

Бізнес-планування включає в себе три етапи: 
1) підготовчий період – підбір виконавців, консультантів та експертів, постановка завдання і роз-

поділ обов’язків між виконавцями, розробка календарного плану (графіка) виконання робіт, збір вихідної 
інформації; 

2) розробка бізнес-плану; 
3) презентація бізнес-плану – доведення основних положень бізнес плану до потенційних інвесто-

рів. [1] 
Бізнес-план є комплексним планом розвитку організації на найближчі три-п'ять років, тому він 

визначає стратегічні цілі, детально виконане по роках. Існує значне число розробок по складанню бізнес-
плану, але розрізняються вони лише послідовністю розділів. Разом з тим структура бізнес-плану та його 
деталізація визначаються специфікою об'єкта планування, сферою бізнесу, розмірами і внутрішнім ста-
ном організації і ситуацією на передбачуваному ринку. [5] 

Найменування розділів бізнес-плану використовуються для концентрації уваги на його структурі та 
послідовності складання.   

Стандартний зміст бізнес-плану має таку форму: 
1.  Виконавче резюме; 
2. Характеристика підприємства; 
3. Маркетинговий план; 
4.  Продуктова політика фірми; 
5.  Виробничий план фірми; 
6.  Організаційно-юридичний план;  
7.  Фінансовий план; 
8.  Оцінка і страхування ризику. [4] 
Загальна характеристика розділів бізнес плану наведена у таблиці. 1 
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності являється об'єктивно необхідним для будь-

якого підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Адже це дає можливість підприємствам, 
функціонуючих в умовах глобалізації ринку, одержати додатковий прибуток за рахунок більш повного 
використання переваг міжнародної праці та міжнародної економічної інтеграції.  

Ефективність бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності визначається тим, що бізнес-
план є документом, який постійно оновлюється. В нього вносяться зміни, які відбуваються як у самій 
фірмі, так і зміни безпосередньо на ринку, що допомагає попередити безліч неминучих проблем у розви-
тку бізнесу і дає можливість контролювати та управляти підприємством враховуючи попередні результа-
ти і плани.  

Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності дає можливість підприємствам, що функціо-
нують на міжнародному ринку, ефективніше планувати та прогнозувати своє майбутнє, адже бізнес-план 
ретельно описує процес функціонування фірми та шляхи досягнення поставлених цілей. Бізнес-план зов-
нішньоекономічної діяльності дозволяє підприємству рости, займати нові позиції на міжнародному рин-
ку, залучати можливих інвесторів, в тому числі зарубіжних, та кредитні ресурси.  

Також, бізнес-план зовнішньоекономічної діяльності, описуючи всі основні аспекти майбутнього 
функціонування в умовах зовнішньоекономічної діяльності, аналізуючи проблеми, з якими воно може 
зштовхнутися, і визначаючи способи вирішення цих проблем, має переконати інвестора в необхідності 
вкладання коштів і отриманні прибутку. [3] 
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Таблиця 1 
Принциповий склад розділів і цілей бізнес-плану 

Назва розділу Склад розділу Мета 

1. Резюме Результати та висновки бізнес-плану Об’єктивна оцінка продукції, діяльності фірми 

2. Характеристика 
фірми 

Загальне описання компанії та бізне-
су, аналіз ринкової стійкості, опис 
продуктів та послуг 

Основа для аналізу і розрахунків 

3. Маркетинговий 
план 

Маркетингова ситуація, аналіз діяль-
ності конкурентів, програма здійс-
нення стратегії 

Вплив позитивних і негативних факторів по-
питу ,купівельної спроможності 

4. Продуктова полі-
тика фірми 

Аналіз рівня конкурентоспроможно-
сті 

Обґрунтування можливого рівня продаж, фор-
мування цінової політики 

5. Виробничий план Опис виробничого циклу 
Виявлення потреби у виробничих потужностях 
та трудових ресурсів, розрахунок рівня вироб-
ничих розходів 

6. Управлінсько-
організаційний роз-
діл 

Опис управління фірмою 
Розрахунок потреби капіталу та кошторису 
загальновиробничих витрат 

7. Фінансовий план, 
аналіз чутливості 

Аналіз ефективності проекту, проек-
тування грошових потоків 

Розрахунок фінансових показників, обґрунту-
вання умов беззбитковості 

8. Оцінка і страху-
вання ризиків 

Аналіз типів ризиків, можливості 
його виникнення, можливі збитки 

Розробка заходів попередження ризиків,форм 
та умов страхування 

 
Слід відзначити, що бізнес-план зовнішньоекономічної діяльності складений необхідним чином, є 

моделлю функціонування підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності та покращує викорис-
тання всіх наробіток традиційного планування стосовно до категорій ринкової економіки: бізнесу, конку-
рентної боротьби, діяльності маркетингових служб, комерційного і фінансового ризику, стратегії фінан-
сування, досягнення беззбитковості і необхідного рівня рентабельності, якісного обслуговування спожи-
вачів.  
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Актуальность темы исследований. Агропродовольственный сектор является одним из наиболее 

важных и значительных секторов в экономике Р. Молдова. В настоящее время, учитывая ограниченность 
ресурсов в Республике Молдова, основным вопросом является совершенствование и диверсификация 
экономических отношений с другими странами в эффективном управлении торговли агропромышленной 
продукцией на их рынках.  

Торговля экологических продуктов питания имеют значительный потенциал как для традиционных 
рынков, так и для новых рынков. Изучение международных тенденций в экологической продукции 
требует ориентации механизмов доступа к новым рынкам. Это особенно важно из-за того, что Р. Молдова 
не может полагаться на традиционные рынки. Но выход на новые рынки в значительной мере опирается 
на укрепление международных экономических отношений в пищевой и продовольственной безопасности. 
В настоящее время вопрос продовольственной безопасности является одним из основных человеческих 

http://nauka-ua.ency.biz/p=8301


ІI Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

 41

систем обеспечения жизни и имеет особое значение с общими экономическимцелями для безопасности 
страны.  

Степень исследования. Большое количество теоретико-практических аспектов внешней торговли, 
основанной на концептуальных подходах в рамках международных экономических отношений, 
изложеных в работах ученых, известных как: Б. Баласса, П. А. Самуэльсон, П. Кругман, И. П. Фаминский, 
О. И. Дегтярева, Ж. Саркисова, А. Грибинча, Н. Цыу, И. Галажу и т. д.  

Множество проблем, которые стоят на пути государства заключаются в обеспечении потребностей 
людей пищевыми продуктами высокого качества, насыщение спроса и предложения предприятий в 
отраслях переработки сырья, необходимостью обеспечения экспорта сельскохозяйственного сырья, 
стабилизации продовольственного рынка, что в сумме приводит к развитию национальной экономики. 
Одной из возможностей развития экономики страны является расширение экспорта варабские страны 
иначало обмена товарами с Туркменией и другими странами-экспортерами энергоресурсов Р. Молдова 
рекомендуется начать реструктуризациюконечной продукции и международных экономических 
отношений. Потребление продовольственной продукции определяется структурой агропромышленного 
комплекса и наоборот. Модернизация и совершенствование производственных технологий, новых 
конечных продуктов является одним из основных направлений обновления, умножения внутреннего и 
внешней спроса. Экономическое развитие Р. Молдова обусловлено переходом структуры современной 
экономики в другую структуру, адекватную спросу и потенциальным возможностям в стране. 
Модернизация и диверсификация структуры агропромышленной продукции включает в себя следующее: 
расширение участия Р. Молдова в цепи мировой экономики, увеличение доли оригинальных продуктов, в 
основном ВНП, технический рост производительности агропромышленных продуктов, эффективное 
использование природных, человеческих и материальных ресурсов в отраслях с высокой 
производительностью, разработка новых продуктов, технологий, изучение внутреннего рынка, 
зарубежного спроса на сельскохозяйственные продукты, подготовки специалистов в области анализа 
процессов нынешней структуры производства агропромышленной продукции, разработка структуры 
эталона,создание механизма для мотивациив процессах конвергенции двух структур. Для 
сельскохозяйственных производителей в Р. Молдова снижение затрат на закупку энергетических ресурсов 
может способствовать: диверсификации сельскохозяйственного сырья и готовой продукции, 
изменениюуровня оплаты труда, созданию условий для продуктивного труда, развитию технологий 
обработки сельскохозяйственной продукции, запросу квалифицированной рабочей силы, увеличению 
спроса на сельскохозяйственную продукцию, что создаст благоприятные предпосылки для развития 
сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Нынешняя структура экономики Р. Молдова не 
может считаться современной, ориентированной отраслью с высоким экономическим потенциалом, с 
сильной технологической мощностью и интенсивностью участия в цепи мировой экономики. 
Сегодняшняя структура Республики Молдова является аграрной, дислоцированной, с недостаточно 
экономическим потенциалом, с уменьшенным участием в международном экономическом цикле. 
Сельская местность Молдовы, за последние 20 лет, все больше и больше ухудшается вэкономическом, 
социальном и культурном плане. В этом контексте для Р. Молдова диверсификация сельского хозяйства, 
диверсификация экономических партнеров, экспортеров энергетических ресурсов в обмен на 
зернобобовые культуры в постоянном соотношении (например: 1 кг зерен бобовых ≡ α литра нефти, α-
постоянная) становится важнейшей проблемой. Увеличение конечного продукта изменяет структуру и 
наоборот. На наш взгляд, только диверсификация сельскохозяйственной продукции может обратитьР. 
Молдова из бедной страны в процветающую. Диверсификация сельскохозяйственной продукции 
идентична замене вектора на другой вектор, начиная с создания экономических отношенийс 
экономическими агентами. Главной проблемой в процессе диверсификации сельскохозяйственной 
продукции является ееизмерение, которое может рассчитываться путем использования различных 
методов ее анализа.  

Выводы и предложения. (1) Для того, чтобы решить проблему развития сельского хозяйства и 
сельскохозяйственной местности в устойчивых условиях, рекомендуется, чтобы компетентные органы 
информировали фермеровобэволюционной динамике продукции на сельскохозяйственных рынках в 
зависимости от цены на городских рынкахи т. д.  

(2) Продвижение торговли экологической продукцииявляется реальным шансомдля выхода на 
зарубежные рынки, которые насыщены обычной сельскохозяйственной и продовольственной продукцией. 
(3)Для решения проблемы пищевой безопасности необходимо, чтобы продукция соответствовала 
требованиям и международным стандартам (ISO 9000 и HACCP). Потому, что этот процесс представляет 
собой усиление и диверсификацию международных экономических обменов. Качество продукции - это 
необходимое условие для повышения конкурентоспособности участвующих в глобальном экономическом 
цикле. (4) Государственные субсидии для производителей сельскохозяй-ственной продукции, 
концентрации аграрного сектораи торговли зернобобовых культур без посредников, приведет к снижению 
уязвимости Р. Молдова и возможной реализации продукции в разных странах. (5)Продвижение 
устойчивой экономической политики, направленной на повышение уровня занятости, ликвидации 
безработицы, особенно среди молодежи и других группобездоленных людей.  
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Relevance of the problem. Nowadays, both foreign and Ukrainian scientists pay attention to the basic 
level of cross-border cooperation (CBC) – the level of enterprises involved in cross-border cooperation. In the 
context of globalization and internalisation processes, cross-border cooperation of enterprises is an effective 
mechanism for: cooperation within cross-border areas; solving of common problems in the border regions of 
neighbouring countries; the formation of stable economic relations and deepening of the integration processes.  

This type of cooperation can be effective only if there is a functional legislative environment.  
Analysis of the research and publications. The significant contribution to the research of the legal 

framework of the cross-border cooperation were made by such scientists as N. Mikula, V. Pyla, T. Tereschenko, 
O. Garasyuk, F. Vashchuk, V. Kachan, O. Chmyr and others. However, the legal framework of cross-border 
cooperation enterprises remain under-investigated and require further research.  

The aim of the research. The aim of the article is to identify and to analyze the peculiarities of the legal 
framework of cross-border cooperation of enterprises.  

Statement of main results of the research. Cross-border cooperation of enterprises is a phenomenon of 
modern international economic relations, to which only just started to pay attention the politicians, scientists and 
experts in the field of cross-border cooperation. It explains the lack of regulations that would explicitly regulate 
and govern such an economic phenomenon as cross-border cooperation of enterprises. However, the understand-
ing of the many-sidedness of cross-border cooperation of enterprises can provide direction that affect the subject 
of such cooperation and which are declared in different levels of legislative environment.  

Cross-border cooperation of enterprises combines the two components in the context of determining the 
legal basis of this type of cooperation – rule-making, based on level, and rule-making, based on content (see 
Figure 1).  

 
Source: developed by the author.  

Fig. 1. The hierarchical connection between rule-making components 
 of legal groundwork of cross-border cooperation of enterprises 
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 international (intergovernmental agreements between two or more states); 
 national (legal acts of central authorities); 
 local (legal acts of regional and local authorities of public enforcement) [1, p. 40].  

In turn, the composition of the elements of rule-making, based on the content, of the legal groundwork of 
cross-border cooperation of enterprises is explained by the level of cooperation that directly and indirectly affect 
the other levels. Thus, the need to consider the legal support of entrepreneurship flow out from the nature of such 
cooperation as cross-border cooperation of enterprises, which primarily serves as the economic relations between 
entities on different sides of the border. cooperation as cross-border cooperation of enterprises, which primarily 
serves as the economic relations between entities on different sides of the border.  

On the other hand, cross-border cooperation of enterprises covers the part of border trade (export and im-
port), which is performed by legal and physical persons registered in the border area of the country in order to 
meet their own needs or the needs of the population of the border area through cross-border trade on the basis of 
international agreements or other relevant documents [2, p. 79].  

Also, it is not possible to have a complete understanding of the legal framework of cross-border coopera-
tion without consideration of foreign economic activity of enterprises, because the CBC of enterprises is a spe-
cific form of the latter one.  

Moreover, as the cross-border cooperation of enterprises provides a number of other relationships associ-
ated with international production and scientific-technical cooperation, the legal basis of this type of cooperation 
cannot be considered without legal support of international entrepreneurship.  

In addition, cross-border cooperation is regulated by administrative, economic and technical agreements 
entered into by local authorities within their powers to resolve the supply of goods and services, joint activities, 
etc. [3, p. 35].  

Thus, a systematic consideration of all the above mentioned elements of the legal groundwork will allow 
objectively and holistically understand the place of the legal framework of cross-border cooperation of enter-
prises in the system of legal acts regulating foreign economic activity.  

Conclusions.  The system of legal framework of cross-border cooperation of enterprises creates favour-
able conditions for the development of cooperation and enhancing the competitiveness of enterprises operating in 
the border areas. Knowing these realities of legal framework of cross-border cooperation of enterprises in 
Ukraine not only constitute the main trends of development in the short term, but also determine the type and 
strength of influence of fundamental factors on the activation of Ukrainian enterprises cross-border cooperation 
with its European partners. All this suggests the need to review and improve the existing legal framework of 
Ukraine and its adaptation to the requirements of the world economy. This, in turn, will accelerate the process of 
real integration of Ukraine into the European Union.  
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Ринок капіталу є важливими для економічного розвитку кожної країни. Під ринком капіталу ми 

розуміємо сектор грошового ринку, на якому продаються і купуються грошові кошти на тривалий термін 
для збільшення основного й оборотного капіталів за посередництвом банків, страхових компаній, 
інвестиційних і пенсійних фондів [1, с. 31]. Класичними операціями ринку капіталів є: операції з фондо-
вими інструментами - акціями, облігаціями; довгострокові депозити та позички комерційних банків; то-
що.  

Ринок капіталу в Україні залишається значною мірою нерозвиненим. Головна проблема, що 
стримує розвиток ринку капіталу, ховається в пропозиції та попиті на капітал, які потрібно розвивати. 
Насамперед це стосується розвитку інфраструктури ринків капіталу, укладення договорів купівлі-
продажу цінних паперів на інших дій над цінними паперами. Банки, страхові та пенсійні фонди, фондо-
вий ринок пройшли стадію свого становлення, а також наростили активи, підвищили фінансову стійкість, 
однак ці позитивні зрушення не вдосконалювали і не підтримували.  

Розробкою питань, пов'язаних з ринком капіталу займалося багато видатних вчених: Ю. М. Во-
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робйова, А. Ф. Гойко, В. Т. Ланового, Г. Асхауера, Ф. Мишкіна, Дж. Сінкі, Тімоті У. Коха, О. А. Бонда-
ренко, Е. Ф. Жукова, В. М. Усоскіна. Однак, ще потребує розв’язання проблеми недостатньої активності 
ринку капіталу.  

Основні елементи ринку капіталу: вільне встановлення цін; адекватна інформація про ринок; об-
меження державного втручання; можливість альтернативного використання фінансових,трудових і 
матеріальних ресурсів; значне число учасників ринкових відносин і вільна конкуренція. Система ринко-
вих відносин функціонує й розвивається на основі закону вартості.  

 Ринок фінансового капіталу - це система взаємозалежних ринків, на якому капітал у фінансовій 
(грошово-кредитній) формі мобілізується з метою задоволення різноманітних потреб держави, 
підприємницьких структур та населення. Основними принципами забезпечення стабільності ринку 
фінансового капіталу є захист прав власності, вільний трансферт капіталу та усунення державно-
бюрократичних процедур [2, c. 92-93].  

Подальші тенденції розвитку ринку в значній мірі залежать від зовнішніх факторів. Позитивні 
зміни в економіці, вплив динаміки зростання реального сектора на становлення ринку фінансового 
капіталу майже вичерпали можливості його розвитку за рахунок удосконалення управління (менеджмен-
ту), інфраструктури та законодавчих узгоджень [3, c. 29-30].  

До настання світової валютно-фінансової кризи фондовий ринок України активно розвивався. 2008 
рік завершив черговий етап його розвитку, що розпочався у 2005 р. Підвищення інвестиційної 
привабливості країни та активне входження іноземного капіталу на український ринок фінансових послуг 
позитивно позначились на його біржовому сегменті, який протягом останніх чотирьох років збільшився 
більше ніж у 5 разів та досяг піку свого розвитку у 2008 р. кількість цінних паперів у біржовому списку за 
цей період досягли історичних максимумів [4, c. 6].  

 Протягом останніх років в Україні досить швидко зростає ринок капіталу. Незважаючи на те, що 
обсяг торгівлі суттєво зріс протягом останніх років, відношення обсягу торгів до ВВП залишається на 
низькому рівні порівняно з розвиненими країнами та іншими країнами з перехідною економікою. Основ-
на торгівельна платформа України, на якій відбувається майже 76% торгів цінними паперами, це елек-
тронна торгівельна та інформаційна система - ПФТС. В структурі торгівлі на ПФТС найбільшу частку 
займає торгівля корпоративними облігаціями (45%), державними облігаціями (26%) та акціями (23%). 
Однак, істотна частина цієї торгівлі - це торгівля так званими "смітними акціями"4, що використовуються 
у нелегальних фінансових схемах. Тому не потрібно перебільшувати проблему великого неофіційного 
ринку. Більш важливим є торгівля цінними паперами за межами України, що за оцінками експертів 
складає 80%-90% загального обсягу торгів [5, c. 4].  

Порівняно з банківською системою, ринок капіталу розвинений набагато менше. На 1 листопада 
2007 року сума банківських депозитів, залучених від населення, скала 64,5 млрд. грн. Це набагато 
перевищує суму коштів, залучених ринком капіталу до фондів спільного інвестування, сума яких складає 
близько 200-300 млн. грн.  

В Україні вже створено більшість економічних передумов для існування активного ринку капіталу. 
З одного боку, промисловість країни швидко зростає, потребує і потребуватиме більше капіталу ,з іншого 
боку, велике населення країни, близько 47 млн., потенційно може накопичити достатню кількість збере-
жень для того, щоб забезпечити необхідну пропозицію капіталу. Таким чином, незважаючи на хороші 
економічні передумови для розвитку ринку капіталу, його розвиток обмежується проблемами зі сторони 
як попиту на капітал, так і його пропозиції.  

Зі сторони пропозиції капіталу, ринок капіталу є менш привабливим для внутрішніх інвесторів 
порівняно з банківськими депозитами. Частково це є наслідком урядової політики, оскільки відсотки на 
депозит не обкладаються податком, на відміну від доходу з капіталу, що оподатковується як звичайний 
дохід громадян. 7 Пропозиція капіталу також значно обмежена через затримку у проведенні пенсійної 
реформи. Наприклад, за деякими оцінками до 2017 року недержавними пенсійними фондами буде нако-
пичено близько 47 млрд. грн. Більше того, негативний досвід, що спричинив брак довіри населення до 
фондів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів, також стримують розвиток ринку 
капіталу в Україні. Для іноземних інвесторів, український ринок не дуже привабливий через валютне 
регулювання [6, c. 22-23].  

Процес розвитку ринку капіталу має відбуватися за такими основними напрямами: узгодження 
темпів розвитку фінансового і реального секторів економіки; проведення фундаментальної реформи 
чинної системи фінансового регулювання і контролю (насамперед, для попередження кризових ситуацій), 
вдосконалення механізмів підтримки НБУ фінансових інститутів у частині надання ліквідності й 
компенсаційного фінансування.  

Першочергової уваги потребують наступні підсистеми ринку капіталу: 
а) система корпоративного управління; 
б) система фінансової звітності; 
в) система оцінки й управління ризиками (зокрема, поширюється думка про невідворотність пере-

гляду окремих норм Базеля-2); 
г) нагляд і регулювання за тими установами і інститутами ринку, які здійснюють роботу по перене-

сенню ризиків.  
Участь держави у формуванні конкурентного ринку капіталу має базуватися на двох головних ре-

гулюючих процесах: 
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 управління конкуренцією між цінними паперами шляхом поширення альтернативних 
фінансових інструментів, що пропонуються урядом, банками, небанківськими фінансовими організаціями 
та установами; 

 управління конкуренцією на кредитному ринку за рахунок становлення небанківських 
кредитних інститутів, розширення переліку інвестиційних інструментів і фінансових послуг, розвиток 
альтернативних систем кредиту, що полегшить вибір для індивідуальних інвесторів між послугами 
банківських і небанківських інститутів.  

Вихід України на світовий ринок капіталу пропонується здійснити в три етапи.  
Перший етап (2007-2009 рр. ) має основним завданням створення економічних, інфраструктурних 

та інституціональних передумов виходу держави на світовий ринок капіталу. Інструментом реалізації 
завдань цього етапу має стати розбудова сучасної інфраструктури ринку капіталу на державному та 
регіональному рівнях, яка здійснювала б фінансову, інформаційну, правову підтримку проектів на засадах 
розвитку мережі фінансових інститутів.  

Основним завданням другого етапу (2009-2011 рр. ) має стати створення нових інструментів ринку 
капіталу, що відповідають сучасним світовим тенденціям розвитку та реалізують новітні фінансові, 
економічні та інші послуги, забезпечення реалізації наявних в українській економіці конкурентних пере-
ваг ринку капіталу та вихід на внутрішній і зовнішній ринки з продукцією та послугами світового рівня. 
Йдеться, насамперед, про фінансово-економічні послуги, що мають високий комерційний потенціал.  

Пріоритетним завданням третього етапу (2011-2013 рр. ) має стати закріплення позитивних 
тенденцій в розвитку внутрішнього ринку капіталу з огляду на сучасні світові тенденції, створення 
інституціональних передумов для загальнодержавного поєднання різновидів капіталу для досягнення 
певного ступеня конкурентних переваг національної економіки на світовому рівні.  

Отже в умовах зростаючої конкуренції та глобалізації світового ринку капіталу мають бути 
прийняті до реалізації заходи щодо захисту внутрішньої сфери та інфраструктури обігу капіталу, а також 
нарощування вітчизняного потенціалу найбільш прибуткового його розміщення. Стратегія виходу 
України на світовий ринок капіталу є невід’ємною частиною загальної стратегії розвитку держави, вона 
орієнтована на визначення і досягнення перспективних цілей в умовах глобалізаційних процесів, що 
відбуваються в світовій економіці, які корегуються зовнішньоекономічним середовищем та визначають 
економічну незалежність України.  
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Сьогодні ресторанний бізнес набуває швидких темпів розвитку. У всьому цивілізованому світі він 
є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть між 
собою постійну боротьбу за сегментацію ринку; за пошук нових та утримання постійних споживачів 
їхньої продукції.  Ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання 
капіталу, а з іншого -середовищем із високим ступенем конкурентоспроможності. Для успішного 
існування на ринку ресторанних послуг та підвищення попиту виникає необхідність знаходити нові 
варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів ресторанних підприємств Якість обслугову-
вання та якість надання послуг – є невід’ємними складовими ефективності роботи закладу ресторанного 
бізнесу, завдяки яким можливо втримати споживача. Тому вивчення факторів впливу попиту на 
ресторанні послуги є актуальним і має практичне значення.  

Управління закладами ресторанного господарства вивчають багато вітчизняних вчених: А. О. 
Аветісова, В. І. Карсекін, О. І. Кочерга, Н. О. П’ятницька, В. М. Селютін, С. С. Ткачова, Л. М. Яцун та 
інші. У своїх дослідженнях вони доводять, що різні типи закладів галузі мають істотні відмінності у ме-



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

 
46

тодах роботи, орієнтуються на власний контингент споживачів, що підтверджує специфічність їхньої 
діяльності та необхідність вироблення індивідуальних підходів до розроблення стратегій розвитку. У 
нових умовах господарювання особливе місце відводиться ресторанам, які надають споживачам широкий 
спектр послуг, активно впроваджують новітні технології виробництва продукції, обслуговування 
споживачів, сучасні методи просування послуг, що вимагає значних капіталовкладень у їх створення та 
розвиток.  

Задоволення запитів споживачів є основою успішної діяльності закладу ресторанного бізнесу , та-
кож формує позитивний імідж та впливає на попит. Для споживача важливими факторами поряд із 
якісним приготуванням, привабливим оформленням та подачею страви або напою, уважливим ставлен-
ням обслуговуючого персоналу та цікавими розвагами, є навколишнє середовище та оточення, що визна-
чають комфортність і суттєво впливають на сприйняття послуг.  Основними факторами, що впливають на 
уявлення споживача про заклад та на попит цього ресторанного підприємства визначено: інтер’єр закла-
ду, зручність меблів, якість страв, асортимент страв (напоїв), час (тривалість) обслуговування, рівень 
сервісу, відповідність ціна-якість, спеціальна пропозиція, санітарні умови.  Не потрібно забувати , про те 
що у кожної особистості – різні смаки, тому умовно споживачів розділяють:  

1. За віком – люди від 20 до 50 років.  
2. За статтю – чоловіки і жінки.  
3. За сімейним станом – молоді одинаки, молоді сімейні пари без дітей, молоді сімейні пари з 

дітьми віком від 6 років і більше, подружжя похилого віку з дітьми та без дітей, одинаки середнього та 
похилого віку.  

4. За рівнем доходу за місяць – від 1500 грн. і вище (на одного члена сім’ї).  
5. За належністю до соціального класу - середнього достатку, достатку більшого за середній 

рівень, високого достатку.  
6. За рівнем освіти – середня освіта, середня спеціальна освіта, незакінчена вища освіта, вища 

освіта.  
7. За стилем життя – елітарний, богемний, молодіжний.  
8. За релігійними переконаннями – православні, католики, мусульмани.  
9. За національністю – українці, росіяни, грузини, араби тощо.  
Сучасний ресторанний бізнес, як ніколи раніше, пропонує широку номенклатуру послуг громадсь-

кого харчування. Ресторани умовно можна поділити на три групи: національні (у повному обсязі пред-
ставлена національна кухня народів світу; інтер'єр включає елементи національного декору, етнічні 
предмети вжитку. Ресторани з в'єтнамською кухнею, ірландською, іспанською, корейською, ліванською, 
польською, російською, турецькою, югославською. Отже, є широкий вибір із світової кухні. Для кожної 
притаманні національні страви, менеджерський стиль управління процесом, традиції у технології приго-
тування їжі, сервірування столиків, ритуалу трапези, надання музичних, сервісних послуг під час обслу-
говування Зберігаючи кращі традиції національної кухні, ресторани є візитною карткою гостинності 
міста, певною формою проведення дозвілля і спілкування, ознакою престижу і фінансового достатку. 
Кожен ресторан відрізняється від інших власним стилем: національний, епохи лицарських турнірів і 
замків, сільський, мисливський, річковий, елітний, царський тощо. Серед атрибутів інтер'єру можна по-
бачити картини, фонтани, каміни, акваріуми, композиції з декоративних квітів, ігрові автомати тощо. Але 
основне, що складає престиж, - це смачні страви та широкий асортимент, кулінарна майстерність, 
професійний рівень обслуговування клієнтів, інфраструктура сервісу, гостинний прийом. ; з предметною 
спеціалізацією, швидкого обслуговування; тематичні (або концептуальні, тому що створювалися "під 
ідею", за певною концепцією); без чіткого спрямування [1].  

 В ресторанній справі немає меж досконалості, тому й з'являються нові їх види: послуги сомельє, 
години фортуни та щасливі години для гостей; гастрономічні шоу; урочиста презентація страв; бар-шоу; 
рибалка та кулінарне приготування у присутності гостя; караоке; кімнати для паління; знижки постійним 
клієнтам; виїзний кейтерінг з організацією дозвілля та широким спектром різноманітних послуг у будь-
якій точці, його садово-паркової зони та мальовничих околиць; відпочинок та розваги на воді, землі та в 
повітрі тощо.  

Останнім часом намітилася стійка тенденція переміщення послуг з організації споживання 
продукції та обслуговування споживачів із залів закладів харчування до робочих місць (офіси, установи); 
місць відпочинку; місць святкування ювілеїв та інших офіційних та неофіційних святкових подій; до 
домівки. Ця послуга має назву у міжнародній індустрії гостинності "catering".  

Для розширення маркетингово-рекламних та менеджерських можливостей окремі ресторани попу-
ляризують послуги в Інтернеті шляхом створення фірмових веб-сайтів, розміщення їх у пошукових, 
комерційно-ділових, туристично-готельних інформаційних системах. Щоб у боротьбі за клієнта запропо-
нувати послуги краще ніж у конкурентів, власних сил у ресторану буває недостатньо. Умови конкуренції 
змушують шукати такі шляхи, які б орієнтувались на консолідацію зусиль, спільні інтереси серед 
однопрофільних підприємств для значно ширшого залучення відвідувачів, розв'язання поточних проблем, 
сприяння розвитку ресторанного господарства в цілому. Тому потрібно відмітити й про наявність 
електронної книги "Скарг та пропозицій", у якій клієнт може висловити свої враження від перебування у 
ресторані, надати пропозиції щодо покращення рівня обслуговування. Отримана інформація надсилається 
власнику закладу для прийняття відповідних заходів. Слід зважати, що при відвідуванні ресторанів пред-
ставники підприємницьких структур віддають перевагу сніданку за шведською лінією, бізнес-ланчу, 
діловій вечері, замовленню страв у готельний номер. Для ділових осіб можуть бути запропоновані й такі 
послуги ресторанного сервісу як проведення презентацій, бізнес-зустрічей, фуршетів, банкетів, VIP зали, 
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забезпечення ділових контактів, організація обслуговування в офісах, винос окремих страв для власників 
автомобілів, стоянку під охороною, замовлення таксі, свіжі газети. Літні майданчики, тераси при ресто-
ранах сприяють збільшенню обсягу послуг.  

З метою заохочення клієнтів доцільно практикувати дисконтні картки, подарунки від закладу до 
дня народження відвідувача та свят, безкоштовне надання страви-сюрпризу за умови замовлення ресто-
ранних послуг на певну суму, дегустації, приготування страв шеф-поваром за рецептом клієнта, радіо-
вікторини, де переможці правильних відповідей нагороджуються безкоштовним ланчем. Такі стиму-
люючі акції свідчать про уважне ставлення ресторану до клієнта. Високий рівень сервісного обслугову-
вання, смачна їжа, неординарний колорит інтер'єру, цікава шоу-програма створюють гарний настрій та 
незабутні враження, бажання знову відвідати заклад, поспілкуватись з новими друзями.  

Але все це можливо завдяки згуртованій команді фахівців, що турбується про імідж свого 
підприємства, як результат професійного, творчого підходу до справи. Підготовка висококваліфікованих 
фахівців для підприємств громадського харчування повинна здійснюватись на підставі програм сучасного 
реформування галузі, новітніх технологій, комп'ютерної грамоти, вивчення іноземних мов, проходження 
практики з можливістю виїзду на стажування у зарубіжні країни.  

Таким чином, для підвищення попиту потрібно враховувати не лише їжу , а комплекс послуг . 
Перелік послуг, що надають заклади ресторанного господарства, залежить від типу і класу закладу. По-
слуги повинні мати соціальну адресність, тобто відповідати вимогам певного контингенту споживачів. 
При наданні ресторанних послуг слід враховувати вимоги ергономічності, що характеризується 
відповідністю умов обслуговування гігієнічним, антропометричним і фізіологічним можливостям спожи-
вання. Дотримання вимог ергономічності сприяє забезпеченню комфортності обслуговування, збережен-
ню здоров'я і працездатності споживача.  

Естетичність послуг (наступна важлива вимога) характеризується гармонійністю архітектурно-
планувального і колористичного рішення приміщень, а також умовами обслуговування, у тому числі 
зовнішнім виглядом обслуговуючого персоналу, сервіруванням столу, оформленням і подаванням страв.  

Вимога інформованості передбачає повне, достовірне та своєчасне інформування споживача про 
надавані послуги, зокрема по харчовій та енергетичній цінності кулінарної продукції, що дозволяє спо-
живачу, з урахуванням віку та стану здоров'я, правильно підібрати меню. Вимоги інформативності забез-
печуються також різними видами реклами.  

Послуги закладів ресторанного господарства і умови їх надання повинні бути безпечні для життя і 
здоров'я споживачів, забезпечувати збереження їх майна і охорону навколишнього середовища. Умови 
надання послуг повинні відповідати вимогам діючої нормативної інформації за рівнем шуму, вібрації, 
освітлення, стану мікроклімату, санітарним нормам і правилам, архітектурно-планувальним і конструк-
тивним рішенням, вимогам електро-, пожежо- та вибухобез-печності. Екологічна безпека повинна забез-
печуватися дотриманням встановлених вимог охорони навколишнього середовища до території, 
технічного стану та утримання приміщень, вентиляції, водо-забезпечення, каналізації тощо, а також по-
ложень державних стандартів системи безпеки праці.  
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Ризики є єдиним проявом мобільності економічних систем, їх життєздатності. Саме ризики спону-

кають приймати нестандартні рішення, оновлювати структуру економічної системи за рахунок створення 
відповідних дієвих інститутів.  

Інституційні ризики формуються в рамках економічних систем за рахунок взаємодії її структурних 
елементів і компонентів і виникаючих при цьому нестиковки і тертя. Для їх усунення та попередження і 
створюються або удосконалюються права власності, відпрацьовується "Конкурентний порядок" як це 
зроблено, наприклад у Німеччині, встановлюються необхідні норми і правила.  

В економічній системі ризики виконують дієву роль, як позитивну так і негативну. У першому ви-
падку вони є сигналами, звертають увагу на необхідність конструктивної реакції або дій, спрямованих на 
погашення сигналу тривоги (виклику). У другому, якщо відсутня своєчасна реакція, вони здатні накопи-
чуватися і перетворюватися на потенціальні загрози безпеки самої країни.  

У сучасних умовах глобалізації економічного простору викладена вище схема виглядає досить аб-
страктно, так як не враховує ті ризики і шоки, які не властиві самій систем, але проте, проникаючі в неї зі 

http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_53902.doc.htm
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світової економіки.  
Зміни у світовій економіці зробили світ нестабільним, надзвичайно загострилася конкуренція на 

світових ринках, що викликала хвилю великих злиттів корпорації різних країн і змінила інституційну 
структуру світової економіки в цих умовах.  

Природно, виникає питання, чи здатна, чи відкрита економіка країни бути правноправним суб'єк-
том міжнародних економічних відносин або ж їх пасивним об'єктом таким, що втратив свою економічну 
стійкість? 

У сформованих умовах визначення меж ймовірності виникнення ризиків, їх правильна оцінка і по-
передження являє собою важко вирішуване завдання зважаючи на їх різноманіття і неясності походжен-
ня. Її вирішувальність, тим не менш, являє нагальну необхідність і може бути здійснена на основі актуа-
льної економічної теорії, здатної створити передумови успішного аналізу і визначення загальної природи 
ризиків, їх структури, специфіки кожного їх них, діапазону розповсюдження і тих заборони і противаги, 
які можуть їх нейтралізувати.  

Найбільш оптимальною з точки вирішення зазначених завдань є сучасна інституціональна теорія, 
яка містить необхідний для цього науковий інструментарій.  

Спочатку інституціоналізм виник як один з напрямків західного державознавства і правознавства. 
Основою розгляду проблем суспільства, держави і права інституціоналізм вважає «інституцію» чи будь-
яке стійке об'єднання людей для реалізації тих чи інших цілей. Це може бути сім'я, партія, церква, проф-
спілка, держава. У цій якості інституціоналізм протиставляв свої підходи як марксистської теорії класів, 
так і західному лібералізму.  

Держава, з точки зору інституціоналістів, є впливовим, але не єдиним політичним інститутом, як і 
право, яке воно створює, є одним з безлічі прав, оскільки кожна інституція має свої права. Ідея інституці-
оналізму мали відношення в основному до політичної структурі суспільства.  

Під його впливом і на основі його ідей розвиватися «економічний інституціоналізм», долає вузькі 
рамки неокласичної теорії. Як відомо, в період кризи початку 30-х років минулого століття витрати рин-
кового саморегулювання або транзакційні витрати, зажадали введення в економічні системи формальних 
і неформальних обмежувачів, тобто інститутів.  

Інститути-правила, механізми, норми, поведінки людей в економіці. Це структурні форми людсь-
кого спілкування, що визначаються взаємодією політичних і економічних інститутів.  

Інститути, що розуміються як соціальні норми і правові встановлення, а також забезпечують їх ре-
алізацію відповідні установи та організації визначають структуру сучасного суспільства і його найважли-
віший компонент, або підсистему - економіку.  

Таким чином, інституційний підхід виявляється тісно пов'язаним зі структурним, системним підхо-
дом. Поняття суспільства як системи, економіки як малої системи, або підсистеми, є вихідними, робочи-
ми, від яких закономірним є перехід до змішаних систем, інституційно організованим за принципом вза-
ємодії економіки і права, регулювання та саморегулювання.  

Реалізація інституційного підходу для з'ясування та визначення природи ризиків в сучасній еконо-
міці спирається на всебічний аналіз взаємодії формальних і неформальних інститутів.  

Це не тільки встановлені державою права і правила, які діють не завжди ефективно, але і ті норми, 
або неформальні обмеження на поведінку людей, які можуть виникати з формальних правил. Невідповід-
ності з ними створюють ризики на основі конфлікту інтересів.  

Інституційний аналіз дозволяє максимально близько підійти до визначення природи ризиків на ос-
нові врахування взаємодії безлічі факторів, що впливають на поведінку людей як ринкового, так і нерин-
кового походження, на відміну від стандартної класичної теорії, обмежується аналізом попиту і пропози-
ції, хоча і в ринковій економіці, взятої в ретроспективі, діють неринкові інститути, наприклад, релігія.  

Висновок: Проблема політичних, економічних і в першу чергу, фінансових ризиків придбала в да-
ний час особливої актуальності з ряду причин, головна з яких - нестабільність сучасного світу в умовах 
глобалізації, коли конфлікти і кризи в окремій країні або в регіоні відгукуються на інших країнах і регіо-
нах, причому відбувається це в режимі реального часу з тією швидкістю, яку забезпечують сучасні кому-
нікації. Пов'язані з цим ризики розносяться по всьому світу, і збиток від них часто оплачується далекими 
від джерел їх походження фізичними, юридичними особами та цілими країнами.  Включення в економіч-
ну систему неринкових інститутів викликано також об'єктивною необхідністю забезпечення безпеки її 
економічного простору і досягається за рахунок збереження цілісності системи, більшою чи меншою 
узгодженості її структурних елементів і компонентів.  
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В сучасних умовах господарювання грамотне планування діяльності сільгоспвиробництв і перед-

бачення процесів, з якими доведеться зіткнутися, та обставин, в яких доведеться працювати, дозволить 
більш гнучко управляти бізнесом, уникати багатьох ризиків та формувати стійкіші конкурентоспроможні 
позиції на ринку. Складність і високий динамізм аграрного ринку України вимагає актуалізувати окремі 
аспекти планування та виявити щільність взаємозв’язку із страхуванням сільськогосподарської продукції. 
Саме на етапі планування можна зрозуміти і оцінити, коли, при яких обставинах будуть затребувані певні 
страхові послуги, і які та коли для цього будуть потрібні ресурси.  

Окремі аспекти агрострахування досліджували такі науковці, як Александрова М., Ахвледиани Ю., 
Герасименко Н, Гринюк І., Дюжиков Е., Костяева Е., Осадець С., Семенова Т., Сплетухов Ю., Шахов В., 
Шумелда Я., Щербаков В., Яворська Т. та ін.  

Метою роботи є визначення необхідності включення управлінського рішення щодо агрострахуван-
ня у процес планування діяльності агровиробництва.  

На початку процесу планування важливо враховувати специфіку підприємства. В аграрній сфері 
апріорі ризикова середа, яка, з ряду причин, має свої особливості. Дана галузь відрізняється від інших 
складом засобів виробництва, специфічним робочим циклом, соціальною структурою виробництва, труд-
ністю внесення змін у вже зроблені дії, призначенням виробленої продукції, слабкими позиціями вироб-
ників на ринку, великий непередбачуваністю кліматичних умов виробництва, тощо. Для аграріїв посівний 
матеріал – це дуже дорога річ, оскільки він протруєний, захищений від шкідників і хвороб, посіяний су-
часними сіялками. У ґрунт вносяться зовсім недешеві мінеральні добрива за відповідними технологіями, 
щоб одержати максимальний врожай. Тому всі можливі ризики аграрії мають страхувати. Набагато ефек-
тивніше, якщо ще й прорахувати агробізнес та всі імовірні несприятливі фактори не на один рік, а хоча б 
на два, на п’ять років, що можливо за допомогою планування та прогнозування. Саме в процесі плану-
вання досліджується аналіз сучасного стану виробництва окремих сільськогосподарських культур і їх 
поєднання, прогноз виробництва на перспективу, виявлення резервів підвищення ефективності виробниц-
тва та обґрунтування способів їх реалізації, вивчення ринку і конкурентів, визначення результатів їх фі-
нансової діяльності. Це сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва і зни-
женню собівартості (збільшення рентабельності) продукції: при впровадженні нових технологій, розробці 
плану технічних, фінансових, організаційних та економічних заходів, їх ефективного використання. При 
плануванні в сільськогосподарському виробництві треба враховувати й те що, в агропромисловому сек-
торі є особливості формування оборотних коштів, пов'язані з тривалістю виробничого циклу. Так, у рос-
линництві власне процес вирощування тих чи інших культур не обмежується навіть вегетаційним періо-
дом, наприклад, озимі культури закладаються в одному звітному році, а результат від їх реалізації можна 
отримати не раніше середини наступного. У тваринництві виробничий цикл може бути більш тривалим, 
наприклад, отримання продукції свинарства займає період від 10 до 14 місяців, а повний перший цикл 
вирощування великої рогатої худоби для одержання молока займає не менше двох років. Ці особливості 
обумовлюють дещо інший порядок визначення нормованих оборотних коштів та джерел їх придбання та 
поновлення, зафіксованих у відповідних планах. Розробка фінансових планів є одним з основних засобів 
контактів агровиробників із зовнішнім середовищем: постачальниками, споживачами, дистриб'юторами, 
кредиторами, інвесторами, страховиками. Від їхньої взаємодовіри залежать вартість активів агрооргані-
зації та можливість її ефективної діяльності, тому ці плани мають бути добре продуманими і серйозно 
обґрунтованими.  

Отже процес планування на агровиробництвах створює ряд переваг: 
 робить можливим підготовку до використання майбутніх сприятливих умов; 
 прояснює виникаючі проблеми; 
 стимулює аграріїв до реалізації своїх рішень у подальшій роботі; 
 збільшує можливості у забезпеченні агропідприємства необхідною інформацією; 
 сприяє більш раціональному розподілу ресурсів; 
 покращує контроль в управлінні ризиками; 
 встановлює рівень взаємодії із зовнішніми організаціями.  

Для нейтралізації ризиків аграріями використовуються різні заходи, які рекомендується врахувати 
ще на етапі планування своєї діяльності. Одним з них є агрострахування, яке значною мірою впливає на 
фінансове становище та подальше функціонування агропідприємства.  

Сутність страхування полягає у передачі більшої частини (вартості) ризику іншій стороні за узго-
джену плату на визначений час та на погоджених умовах. Головна мета страхування аграрних ризиків 
полягає в компенсації майнової шкоди урожаю, що виникла через вплив природно-кліматичних явищ [1].  

Агрострахування для сільгоспвиробника має свої переваги: 
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 стабільність у фінансових результатах та можливість продовження діяльності без тривалих 
перерв у роботі чи проблем з фінансовою стійкістю; 

 планування власних витрат на усунення збитків; 
 можливість більше закладати майбутній урожай під отримання банківських кредитів; 
 підвищення інвестиційної привабливості господарства і його ринкової вартості; 
 незалежну думку про якість посівів і дотриманні агротехнологій; 
 відносно недорогий засіб у порівнянні з іншими способами управління ризиками; 
 підвищення ефективності виробництва в аграрному секторі за рахунок можливості 

використання сучасних технічних та технологічних досягнень, зокрема, застосування надійних засобів 
захисту врожаю.  

На сьогодні в Україні страхування врожаю займається близько 12-15 страхових компаній (тоді як в 
2005-2008 роках їх було близько 60). Ця динаміка пов'язана з припиненням державної програми субсидо-
ваного страхування, відсутністю виділення достатніх фінансових ресурсів для навчання агентів і створен-
ня в штатної структури страхових компаній окремого підрозділу з агрострахування. Обсяги страхування 
також незначні. Так, влітку 2011-2012 рр. аграрії застрахували близько 500 тисяч гектарів посівів, що 
становило близько 2-3% від загальної площі під сільськогосподарськими культурами в країні. Як свідчить 
практика, всього на весняно-літній період зазвичай полягає близько 1600-1800 договорів страхування. 
Середня ставка премії по сезону становить приблизно 3,5%, а по окремих культур середні ставки премії 
трохи вище (соняшник - 3,55%, кукурудза - 4,2%, цукровий буряк - 3,6%, яровий ячмінь - 5,3%, соя - 
4,6%) [2]. Такі невисокі ставки премії пояснюються тим, що за заставними посівам аграрії зазвичай виби-
рають договори страхування з безумовною франшизою на рівні 40-50%, що забезпечує тільки компенса-
цію катастрофічних збитків. В останні 4 роки в Україні запроваджуються нові страхові продукти, в яких 
франшиза не застосовується. Замість франшизи в договорах використовується покриття. За допомогою 
покриття при укладанні договору обумовлюється страхова сума з урахуванням частини ризику, яка утри-
мується страхувальником.  

Таким чином приймаючи рішення щодо агрострахування, рекомендується агровиробникам ще на 
етапі планування зафіксувати наступне: 

 Визначити ймовірність настання страхових ризиків в тому регіоні, де розміщуються 
агровиробництво.  

 Проаналізувати діяльність та послуги страхових компаній Вашого регіону, продумати і 
прорахувати умови агрострахування.  

 Виявити напрями власних грошових потоків та фінансового стану в цілому, що дозволить 
чіткіше та ефективніше розподілити кошти. Фінансова стійкість грає одну з провідних ролей на 
підприємстві, від неї залежить інвестиційна привабливість.  

 Вибрати страховий продукт. В Україні зараз пропонується кілька страхових продуктів для 
страхування культур і тварин. Рекомендується страхувати насамперед культури, які є бюджетно-
значимими, тобто приносять у бюджет господарства найбільшу частку доходів. Якщо втрата врожаю 
окремої культури може значно вплинути на фінансовий стан господарства, то страхувати потрібно саме 
цю культуру. Також страховий продукт можна визначити в залежності від циклу виробництва в 
агрострахуванні, наприклад: страхування посівів на весь цикл виробництва (з моменту огляду восени до 
збирання врожаю), страхування посівів на період перезимівлі (з моменту огляду восени до відновлення 
вегетації навесні) або страхування посівів на весняно-літній період (з моменту огляду навесні до збирання 
врожаю), тощо. Якщо обрати страховий продукт, премії за яким субсидуються державою, вартість 
страхування може бути істотно зниженою. Відповідно до чинного законодавства, держава компенсує 
виробникам 50% суми сплаченої страхової премії (плати за послугу страхування) в межах страхового 
тарифу в 5% при франшизі до 30% [3].  

 Розрахувати вартість страхування, визначити фактори, які можуть вплинути на вартість 
страхування в бік зменшення. До останніх належать [1]: 

а) добрий фінансовий стан господарства та наявність об’єктивної інформації про збитки в попере-
дні роки; 

б) висока врожайність у господарстві (вища за середню в районі, області); 
в) високий рівень технологій та якість управляння робочими процесами; 
г) географічна диверсифікація виробництва; 
д) комплексне страхування одночасно декількох культур, тварин, транспортних засобів, будівель 

та виробничого обладнання; 
є) ретельне дотримання агротехнологій; 
ж) організаційне об’єднання дрібних господарств для замовлення послуг страхової компанії.  
 Включити процес страхування у загальний план діяльності агропідприємства.  

Таким чином, ще на етапі планування можна створити передумови для зниження ризикованості 
сільськогосподарського виробництва, усунення або мінімізації наслідків кризових явищ та, врешті-решт, 
сприяти усталеному економічному розвитку аграрного сектору.  
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Фінансова система являє собою організовану або неформальну систему торгівлі фінансовими ін-
струментами на фінансовому ринку, де відбувається обмін грішми, надання кредиту й мобілізація капіта-
лу. Від розвитку фінансових ринків, ліквідності акцій компаній прямим образом залежить розвиток еко-
номіки держави. Фондові біржі розвинених країн є ефективними структурами з розвинутою інфраструк-
турою, є інформаційними гігантами, які застосовують у своїй роботі найсучасніші технології, що забез-
печують їхню ефективність функціонування, що дозволяє їм залучати значні потоки капіталу в економіку 
країни. У той же час в Україні, у зв'язку зі складною, неоднозначною й кризовою фінансово-економічною 
ситуацією, фінансова система залишається нерозвинутою і недосконалою, що визначає актуальність теми 
дослідження.  

Вивченням проблем функціонування фінансової системи України займаються вітчизняні вчені-
економісти Косова Т. Д, Балашова О. В., Федірко В. В., Сапчук Ю. М., Пурій Г. М., та ін. [1…5]. Але 
дотепер залишаються не вирішеними основні проблеми організації сучасного фінансового ринку в Украї-
ні, систематизація яких буде сприяти їхньому вирішенню.   

Основні проблеми функціонування української фінансової системи наступні: 
 досить обмежені обороти Української фондової біржі; 
 не прозорість фінансового ринку України; 
 недолік відкритої публічної інформації про компанії фондового ринку, що обумовлює 

складність прогнозування фондового ринку; 
 здійснення більш 90% угод по купівлі - продажу цінних паперів поза біржами; 
 відсутність на ринку фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку 

реального сектору економіки; 
  недостатня ліквідність українського фондового ринку, яка пояснюється малими обсягами 

обертових на ринку фінансових потоків;  
 мала конкурентна здатність України, що не дозволяє брати участь у боротьбі за залучення 

світового капіталу; 
 низький технологічний рівень функціонування фондової інфраструктури, що не дозволять 

фінансовому ринку виконувати функцію нагромадження й перерозподілу фінансових ресурсів; 
 нерозвиненість законодавчої бази, зокрема з питань захисту прав інвесторів і емітентів, 

утрудняє залучення інвестицій.  
Одним з пояснень того, що український фондовий ринок працює неефективно, є перевага на ньому 

державних цінних паперів. Облігації внутрішнього державного займу і векселя Державного Казначейства 
разом становлять 30 % усіх цінних паперів, що звертаються на фондовому ринку України. Однак операції 
із цими цінними паперами не сприяють припливу капіталу в реальний сектор, і є за своїм характером 
спекулятивними. Крім того, оскільки держава як емітент виступає в цьому випадку потужною силою 
впливу на процеси, що відбуваються на фондовому ринку, зменшуються незалежність і ліберальний хара-
ктер фондового ринку.  

У таких умовах неможливо забезпечити потенційних учасників ринку цінних паперів необхідною 
інформацією, порушуються умови чесної конкуренції. Фактично, емітенти цінних паперів втрачають 
можливість підвищення вартості своїх акцій. Тому вкладники не зважуються йти на ризик. Адже в умо-
вах, коли торгівля відбувається в рамках організованого ринку цінних паперів, попит, пред'явлений на ті 
або інші цінні папери, може вирости за рахунок більшої кількості учасників, що стає причиною росту 
ціни акцій.  

Для вирішення цих проблем необхідно створити умови для додаткового залучення до інвестицій-
ної діяльності внутрішніх фінансових ресурсів, зокрема, заощаджень населення й "тіньового капіталу", а 
також фінансових ресурсів іноземних інвесторів.  

 За останні п'ять років, виросла частка депозитів у зобов'язаннях банків, при цьому суттєво виросла 
частка вкладників фізичних осіб. Більшість депозитів фізичних осіб є терміновими ( до 77 %), на відміну 
від депозитів юридичних осіб (47 % є терміновими). Цей момент приводить до розвитку банківської сис-
теми України. У той же час, Україні занадто багато банків ( близько 180), тому фінансові ресурси досить 
розпорошені. Крім того, значна частина сьогодні перебуває в безготівковій формі, обслуговуючи "тіньо-
вий" капітал (близько $ 40 млрд. ) і у формі заощаджень населення поза банками ( за різними оцінками $ 
10-15 млрд. ). При цьому загальні активи банківської системи України становлять усього лише $ 5 млрд. 

http://www.agroinsurance.com/ru/analytics?pid=21106
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Для порівняння, у Польщі працює близько 80 банків, а їх сумарні активи становлять $ 70 млрд.  
Незважаючи на стрімке зростання банківського сектору, в Україні спостерігається хронічна незба-

лансованість бюджетних доходів і видатків, активний ріст державної заборгованості, нераціональна стру-
ктура бюджетних витрат. Ці процеси викликають недовіра вкладників до держави, що, знову ж, веде до 
спаду на фондовому ринку, оскільки, на ринку переважають активи державних компаній.  

Негативний вплив на розвиток економіки й фінансових ринків держав виявляє світова криза. Сьо-
годні фахівці сформували 4 основні напрямки його впливу на економіку України:  

 уповільнення світової економіки в цілому, що приводить до скорочення попиту на експорт, а 
значить і на виторг від неї; 

 різкі стрибки курсів на біржові товари, скорочення валютного балансу, що послабляє 
міжнародну позицію України;  

 обвал котирувань на світових фондових ринках, що приводить до падіння в ціні акцій 
українських компаній;  

 банкрутство деяких світових компаній, що веде до паніки на фондовому ринку в цілому.  
Стримуючим фактором ефективного функціонування вітчизняного фондового ринку є незрілість 

інституційної ролі інвесторів, що характеризується переважним прагненням інвесторів до придбання 
цінних паперів з метою захоплення власності для здобуття особистих вигід, низьким ступенем готовності 
багатьох інституційних інвесторів, зокрема інститутів спільного інвестування, до роботи з реальними 
інвестиційними ресурсами, відсутністю умов для розміщення населенням коштів на фондовому ринку [1]. 
Неринковий перерозподіл ресурсів на фондовому ринку створює умови для формування монопсонічного 
ціноутворення, коли на ціну акцій значною мірою впливає не стільки вартість (прибутковість) активів 
підприємства, скільки права власності, що надає володіння акціями. Це цією схемою монопсоніст – ма-
жоритарний акціонер – має можливість диктувати ціну акцій, які він купує, міноритарним акціонерам. Як 
наслідок, перший отримує значний трансакційний виграш, тоді як другі зазнають значних трансакційних 
витрат (причому трансакційний виграш монопсоніста на неорганізованому ринку набагато вищий, ніж на 
організованому). Підсумкові високі трансакційні витрати залучення капіталу через механізм фондового 
ринку (низька ліквідність акцій зумовлює необхідність сплати високих дивідендів) зменшують 
привабливість фондового ринку як джерела залучення фінансових ресурсів.  

Тому, щоб завадити негативним тенденціям, що склалися на фондовому ринку, держава має на за-
конодавчому рівні зобов’язати підприємств емітентів цінних паперів до забезпечення повної прозорості 
фінансової звітності, впровадження міжнародної системи звітності, розраховувати рейтинги емітентів 
цінних паперів [2].  

Необхідно активізувати інструмент спільного інвестування через інвестиційні фонди. Так, Пенсій-
ний фонд України, щоб належним чином забезпечити виплати пенсій, мав би додати до функції збирання 
і перерозподілу коштів, функцію формування інвестиційного портфелю акцій з низьким і середнім дохо-
дом.  

Слід зауважити, що фінансова система і фінансовий ринок України відображує неефективність іс-
нуючої економіки країни. Не може бути доходного фінансового ринку без наявності доходних підпри-
ємств (їх поки недостатньо), корупційних схем приховування підприємствами прибутків, непрозорості 
ринку. В глобальному просторі вільного інформаційного обміну, поява інформації про фінансовий стан 
емітентів цінних паперів, доступність іноземних інвесторів на фінансовий ринок України, легкість здійс-
нення фондових операцій має сприяти подальшому розвитку фінансового ринку України незалежної від 
втручання держави, здатного до саморегулювання. Проте, формування фінансової системи, її ефектив-
ність залежить від ефективності економіки в цілому, що не можливо без державного регулювання на 
законодавчому рівні.  
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1. European countries have used institutional (cluster) policy to increase the competitiveness of their re-
gions today. This norm is a direct borrowing of experience of other countries in the formation of an effective 
regional policy. The Silicon Valley phenomenon orients the governments of many European countries to create 
high-technology clusters. However, the direction of science-driven clusters is followed by significant costs that 
reduce the economic diversity of the European regions.  

 The real benefits of regional competitiveness are created by the variety of industries, but not by the 
similar activity in all regions. In addition, the formation of high-technology clusters leads to excessive investment 
attraction (duplication) of the same technology (information, bio-and nanotechnology).  

 Supports high-technology clusters often ignore the question of whether there are prerequisites for 
creating a cluster in this region.  

 The government institutions haven’t always got necessary economic potential information of the 
regional cluster as distinct from the entrepreneurs [2, p. 37].  

2. In practice, the governments of the European countries don’t support only high-technology industries in 
their regions. Most regions in Europe still have a number of low-technological production, or don’t use the tech-
nological innovations. They are influenced by "old economy", hold traditional regional cluster policy, which is 
not a viable alternative to current trends.  

In fact, government institutions should not hesitate to support its "old economy". Unlike many high-tech 
industries, these clusters, at least, protect the environment and create many jobs. Traditional clusters are the 
framework for creating competitive advantages of the region, and often provide the efficient functioning of the 
economy. For example, digging of coal and steel in Wallonia (Belgium), forest industry in Scandinavia, motor 
industry and construction in south Germany, the textile industry in the north of Italy, making watches in Jura 
(Switzerland) and the steel industry in Stiria (Austria).  

However, this way of traditional clusters promotion is the object of criticism as the government institutes 
assist only "to those who lost. " The main goal of government aid is approval of low-technology regional clusters 
with effective implementation of regional policy. The desire of the government support to "regional champions" 
are often synthesized with an increase of employment, restructuring, etc. A similar set of targets in the cluster 
policy are dangerous, because they contradict each other [1, p. 12].  

Low-technology cluster policy doesn’t looking for accumulated problems solutions. In theory, the "old" 
industrial clusters may be temporarily supported by the state for its recovery. The problem, however, is that the 
start-subsidization process is less expensive than its cancellation. Moreover, regional policy is based on subsidies 
and in traditional sectors, it doesn’t help companies restructure their production, further increases the inefficiency 
that these firms accumulated in the past. Thus, firms can fully depend on government support. "Old" industrial 
production process can be subject to inertial resistance, it is a preservation tendency of obsolete technologies, 
rather than the pursuit of changes in economic activity according to the current situation.  

3. The dilemma of the modern regional cluster policy is that the "new economies" can be too modern for 
the region, while the "old" economies don’t offer new opportunities for development. Searching around this 
problem, some scholars suggest to conduct researching according to the ideas of economist Joseph Alois 
Schumpeter. Today neo-schumpeterian theory is the main theoretical basis for creating regional institutional 
(cluster) policy in Europe [5, p. 401].  

Indeed, it seems that the European countries can avoid some problems, synthesizing current global trends 
and local traditions in the development of regional cluster policy. It should be noted that the starting point for the 
alternative cluster policy should be effective regional infrastructure. When implementing structural or cultural 
features in the regional policy, European governments can try to determine the specialization of the region [4, p. 
301].  

In this way the symbiosis of local traditions and global trends are implemented. This method of clusters 
formation creates opportunities for economic growth in the region, upgrading of traditional industries, using of 
"old" knowledge to "new" purposes. In the formation process of "combined" cluster state plays the developmen-
tal role rather than regulatory.  
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Даже беглый анализ проблемы на этапе утверждения темы показал, что проблема в сфере оборота 
изделий стоматологического назначения связана с отсутствием информации. Поэтому была предпринята 
попытка охарактеризовать ситуацию на исследуемом рынке в целом. В данной статье представлен пред-
варительный анализ проблемы.  

Основу государственной политики здравоохранения формирует Верховный Совет Украины. Реа-
лизация государственной политики здравоохранения возлагается на органы государственной исполни-
тельной власти.  

Основными механизмами государственной политики в здравоохранении которые максимально 
влияют на деятельность отрасли, являются: 

 финансирование отрасли; 
 организация системы здравоохранения на макро- и микроуровнях; 
 размещение финансовых ресурсов; 
 методы оплаты работников медицинских услуг; 
 регулирование деятельности с целью оптимального соединения государственного влияния и 

рыночных механизмов, а также социальный маркетинг.  
Структура здравоохранения имеет три основных уровня: национальный, региональный и субре-

гиональный (местный). Соответственно, в украинской системе здравоохранения существует три звена 
управления.  

В секторе оказания стоматологических услуг, пожалуй, как ни в каком другом секторе украинского 
рынка медицинских услуг, доля учреждений с негосударственной формой собственности достаточно 
велика и это имеет существенное значение для рынка изделий стоматологического назначения.  

Рассматривая общие проблемы вышеприведенной системы и структуры отечественного здраво-
охранения применительно к рынку изделий стоматологического назначения, было отмечено следующее.  

На уровне Верховного Совета прежде всего следует отметить отсутствие Закона об изделиях ме-
дицинского назначения.  

Если Закон “Про лікарськи засоби” [1] регулирует отношения на рынке лекарственных средств, то 
закон о не менее важных для здоровья граждан изделий медицинского назначения «потерялся» в Комите-
тах Верховного Совета.  

Декларативность некоторых положений Конституции Украины, их явное невыполнение при фор-
мировании бюджета страны и, соответственно, региональных и отраслевого финансирования всего здра-
воохранения и государственных стоматологических учреждений в частности, привело к тому, что госу-
дарственный сектор отечественной стоматологии давно находится в кризисном состоянии.  

Отсутствие Закона об изделиях медицинского назначения приводит к тому, что бесконечные пре-
образования в угоду корпоративным и частным интересам государственных органов, призванных вы-
страивать политику государства в этой сфере, не только не упорядочивают отношения на рынке изделий 
медицинского назначения, а увеличивают их неопределенность. Прежде всего, это касается органа, кото-
рый существовал как Комитет по новой медицинской технике, Нацагентство, Департамент, а сейчас это 
Госслужба при Министерстве здравоохранения.  

Отсутствие Закона о страховой медицине и вообще реальной стратегии государства в этой области 
приводит к тому, что, в частности, в сфере оборота изделий стоматологического назначения, влияние 
государства на наличие на этом рынке некоторых одинаковых по назначению товаров с широким диапа-
зоном ценовых предложений практически сведено к нулю. Организации и частные стоматологи не заин-
тересованы в оказании некоторых видов стоматологической помощи, и не оказывают ее, т. к. в отсутст-
вии финансирования (которое было бы возможно из страховых фондов) у них нет обязательств перед 
пациентами.  

В прогнозах отношения общества к управлению организациями, отраслями и другими обществен-
ными объектами в последние годы четко прослеживается ориентация на гармонизацию интересов всех 
заинтересованных сторон, гуманизацию управления, переход от «господства принудительного влияния и 
контроля» к использованию механизмов «самооценивания, самокорректировки, самоусовершенствова-
ния» [2, 3] 

Без сомнения управление в стране невозможно без контроля как необходимой функции власти, как 
элемента сознательного управления. Однако рассредоточенная по разным ведомствам система органов 
государственного контроля и надзора, существующая в Украине, имеет очень низкую эффективность и не 
способствует постоянному развитию страны. Вышеуказанные органы не рассматривают свою деятель-
ность, как предоставление услуг, многие из них по сути превращены в «кормушки» разного рода чинов-
ников. Поэтому решение задачи превращения системы государственного контроля в систему, способную 
создавать механизмы обратной связи, которые бы реагировали на потребности всех заинтересованных в 
этом участников, вырастает в крайне важную проблему. Это в полной мере относится к рынку изделий 
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стоматологического назначения.  
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Управление использованием производственного потенциала любого предприятия должно основы-
ваться на объективной информации о состоянии объекта управления. В данном случае в качестве объекта 
управления рассматривается не производственный комплекс в целом или его отдельные части, а способ-
ность образующих его элементов обеспечивать выполнение миссии предприятия, достижение результа-
тов, ради которых оно создано. Как уже отмечалось, эта способность характеризуется производственным 
потенциалом предприятия.  

Производственный потенциал определяется сочетанием и взаимодействием образующих его эле-
ментов. Их сочетание, в соответствии с проявлением системного закона целостности, дает новое качест-
во. Управление производственным потенциалом предприятия должно строится с учетом системности 
взаимосвязей элементов и комплексного влияния на производственный потенциал предприятия любых 
изменений, происходящих в каждом из элементов.  

При проведении анализа рассмотренные особенности производственного потенциала должны от-
ражаться в показателях его оценки.  

Предприятие – наиболее типичный и важный объект, использующий инструментарий управления 
образованием и использованием собственного производственного потенциала. Уровень использования 
производственного потенциала предприятия является динамичной характеристикой эффективности рабо-
ты системы управления и реализации функции собственника.  

Реальный производственный потенциал любого предприятия есть результат воздействия различ-
ных факторов внешней и внутренней среды. Внешние факторы являются следствием осуществляемой 
геополитики мирового сообщества, государственной политики и внутренней политики государства, фор-
мирующей макроэкономические пропорции, правовую основу и общие условия работы. Внутренние фак-
торы отражают эффективность работы управленческой команды предприятия.  

Исследование факторов внешней и внутренней среды позволяет формировать стратегическую и 
тактическую программу работ по наращиванию или использованию существующего производственного 
потенциала предприятия. Вопросы формирования аналитической информации о реальном состоянии 
производственного потенциала и возможностях предприятия требуют специальной разработки.  

Производственный потенциал можно рассматривать как результат системного сочетания обра-
зующих его элементов: средств и предметов труда, труда, информации, инноваций и финансов. Это соче-
тание обусловливает возможности предприятия в производстве продукции, услуг и определяет его произ-
водственный потенциал.  

Оценка указанных элементов, образующих производственный потенциал, должна сводиться к 
оценке конкретных характеристик объектов. В качестве таких объектов по элементам можно выделить 
следующие: оценка производственного потенциала основных фондов и потенциала предметов труда, 
оценка инновационного, информационного, финансового и кадрового потенциала (рис. 1. ).  

Каждый из указанных элементов может быть охарактеризован различным множеством показателей 
как общих, так и частных.  

Производственный потенциал оценивается как количественными параметрами – объемом оказы-
ваемых услуг или выпускаемой продукции, – так и качественными – способностью создавать продукцию 
соответствующего качества. Поэтому системный подход к оценке производственного потенциала должен 
обеспечивать учет именно этих аспектов в деятельности предприятия, его потенциальных возможностей.  

Объемные характеристики определяют полноту использования ресурсов, вовлеченных в деятель-
ность предприятия, по всем направлениям: производственные фонды, оборотные средства, материалы, 
финансовые ресурсы, интеллектуальные ресурсы и др. Качественные характеристики оцениваются пози-
циями предприятия на рынке и характеризуют полноту использования возможностей предприятия.  
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Реализации системного подхода при диагностике производственного потенциала предполагает 

проведение оценки с учетом ряда требований: оценки всех элементов, определяющих производственный 
потенциал, а также производственного потенциала по всему диапазону возможностей предприятия – от 
идеальных до реальных. Элементная оценка производственного потенциала включает взаимосвязанную 
оценку тех элементов, которые его образуют. Потенциалообразующими элеменгами являются: 

 средства труда – состояние производственных фондов предприятия; 
 предмет труда – характеристики используемых материалов; 
 используемый труд – его квалификационно-производительная характеристика; 
 информационные ресурсы, обеспечивающие управление предприятием; 
 финансовые ресурсы, определяющие возможности функционирования и развития 

предприятия; 
 интеллектуальные возможности предприятия в части инноваций, т. е. его позиция по научно-

техническому уровню выпускаемой продукции, запасы и заделы идей, которые могут внедряться в 
производство.  

Каждый из этих элементов можно оценивать с различной степенью детализации. Для методик 
оценки производственного потенциала, разработанных в 70-80 гг., характерна оценка, исходящая из за-
грузки отдельных единиц, видов оборудования, технического уровня отдельных его видов, оценки от-
дельных элементов технологии с целью достижения максимально высокого уровня использования произ-
водственного потенциала.  

Безусловно, этот метод применим и может использоваться для разработки проектов реорганизации 
предприятия. Он является инструментом оценки его внутренней структуры. Авторы же считают, что при 
комплексной оценке производственного потенциала применим весь спектр потенциалообразующих фак-
торов, рассматриваемых как инструменты, воздействующие на производственный потенциал. От того, 
как они используются, зависит производственный потенциал предприятия.  

Для комплексного анализа целесообразней использовать показатели, характеризующие конечные 
результаты работы предприятия. Системный подход при изучении предприятия позволяет применять 
принципы "черного ящика", т. е. наблюдать и изучать входные и выходные параметры системы. Оценка 
использования производственного потенциала по выходным параметрам дает возможность комплексно, 
системно оценить уровень реализации его возможностей. Поэтому оценка каждого элемента, опреде-
ляющего и составляющего производственный потенциал, должна вестись по ряду легко измеряемых вы-
ходных параметров, имеющихся в отчетности предприятия, а комбинация и сопоставление этих показа-
телей позволит получить требуемую оценку.  

Оценка использования основных фондов предприятия, по мнению авторов, должна проводиться по 
двум направлениям: по пассивной части производственных фондов и по активной их части.  

Пассивная часть основных фондов, как известно, создает условия для выпуска продукции. К этой 
части фондов относятся здания, сооружения, системы коммуникаций, наличие производственных площа-
дей, инфраструктура предприятия и т. д. Недооценка значимости пассивных элементов производствен-
ного потенциала приводит к потере технологических преимуществ приобретаемого оборудования, про-
грессивных технологий, новых материалов.  

Активная часть производственных фондов непосредственно участвует в выпуске готовой продук-
ции и включает основное и вспомогательное оборудование, приборы и вычислительную технику, техно-
логическую оснастку, транспортные средства и т. д.  

Как уже отмечалось, возможен подход к оценке отдельных единиц, образующих активную часть, т. 
е. отдельных групп оборудования, оснастки и т. д., и обобщенный подход через конечные результаты 
использования тех же основных фондов. Исходя из этого для оценки влияния основных фондов на произ-

Рис. 1. Схема оценки производственного потенциала предприятия 
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водственный потенциал предлагается использовать объемные показатели, характеризующие конечные 
результаты работы предприятия, сопоставлять их с используемыми пассивными и активными основными 
фондами.  

Оценка предметов труда производится на основе того же подхода с использованием частных и 
обобщающих показателей. В качестве обобщающих показателей предлагается рассматривать показатели, 
характеризующие использование отдельных групп основных и вспомогательных материалов, необходи-
мых для осуществления производственного процесса, тепловой и электрической энергии, горюче-
смазочных материалов.  

Вклад трудовых ресурсов в формирование производственного потенциала оценивается по исполь-
зованию общей численности работающего на предприятии персонала и его отдельных групп, занимаю-
щихся управленческой производственной деятельностью. При этом важно учесть полноту использования 
привлеченного труда, т. е. учесть потери численности персонала и рабочего времени.  

Оценка инновационного элемента производственного потенциала предприятия должна осуществ-
ляться по двум направлениям.  

1. Оценка уровня имеющихся научных разработок и выполняемых инженерных исследований, со-
стояния конструкторской и технологической подготовки производства, применения безотходных и эко-
логически чистых технологий, уровня организации производства, применения прогрессивной техники и 
технологий в управлении по отношению к конкурентам на мировом и внутреннем рынках. Для получения 
комплексной оценки в качестве базы для сравнения должны быть выбраны предприятия, производящие 
аналогичную продукцию на мировом, национальном и региональном рынках.  

2. Оценка наличия инновационного задела, представляющего собой уже подготовленные к произ-
водству с разной степенью готовности научно-технические решения в области выпуска новой продукции, 
использования новых технологий, нового оборудования или новых организационных решений.  

Таким образом, инновации как элемент, образующий инновационный потенциал, действуют на не-
го через обеспечение конкурентоспособности продукции или услуг предприятия по научно-техническим 
показателям конкурентоспособности самого предприятия за счет создания задела, позволяющего под-
держивать необходимый ему научно-технический уровень выполняемых работ или оказываемых услуг.  

Информационные ресурсы также влияют на производственный потенциал. Основным их парамет-
ром являются достаточность и быстрота использования, востребования и технологические возможности 
обработки. Информация обладает рядом специфических свойств - она не расходуется в процессе исполь-
зования, расширение ее потребления практически не имеет ограничений. Причем она играет не вспомо-
гательную роль, а выполняет связующую функцию в отношении других элементов производственного 
потенциала, объединяя их в единое целое. Информация регулирует процесс производства; способствует 
повышению производительности живого труда и орудий труда, эффективности использования предметов 
труда и энергетических ресурсов; позволяет поднять уровень и эффективность технологий. Вместе с тем, 
с ускорением научно-технического прогресса все возрастающую роль в производстве играют такие фор-
мы информации, как результаты научных разработок в области организации производства, труда и 
управления, данные по изучению рынков сбыта, математическое обеспечение автоматизированных сис-
тем, программ управления для машин и оборудования и т. п.  

Финансы как элемент, образующий производственный потенциал, влияют через ряд направлений: 
достаточность финансов как для финансирования текущих расходов, так и для финансирования инвести-
ционных программ в области научно-технических разработок и создания новой производственно-
технологической базы предприятия, или же расширение финансирования факторов, повышающих ком-
мерческие возможности предприятия по реализации своей продукции, и т. п.  

Кроме того, эффективность финансовых ресурсов определяется финансовым менеджментом, т. е. 
эффективностью управления использованием имеющихся финансовых ресурсов в части оборачиваемости 
оборотных средств, нормы прибыли по использованию оборотных средств и инвестиционных ресурсов, а 
также эффективностью управления краткосрочными и долгосрочными финансовыми активами предпри-
ятия.  

Именно такой подход к диагностике производственного потенциала – через особенности и харак-
теристики образующих его элементов – позволяет достичь требуемого результата, получить обобщенную, 
объективную, информационноемкую оценку состояния производственного потенциала предприятия и его 
использования.  

Существующая практика и научные разработки в области оценки использования производственно-
го потенциала отличается, по мнению авторов, их одноплановостью. Это характерно для предлагаемых 
методик в ряде работ Б. Н. Крыжановского, А. И. Ницоя, Л. И. Абалкина, А. И. Анчишкина, В. М. Архи-
пова, Э. П. Горбунова, Е. А. Иванова, В. И. Кушлина, И. И. Лукинова, Ф. М. Русинова, Э. Б. Фигурнова, 
Д. А. Черникова, в которых освещаются основные понятия, структура производственного потенциала, 
оценка его величины и пути использования категории "производственный потенциал". В подавляющем 
же большинстве работ производственный потенциал рассматривается в чисто гносеологическом плане, и 
авторы чаще всего ограничиваются определением понятия производственного потенциала и значимости 
улучшения его использования для повышения эффективности экономики.  

В большей степени преобладают подходы, основанные на сопоставлении фактического использо-
вания производственного потенциала и проектной мощности предприятия. Максимум, что наблюдается в 
предлагаемых научных разработках, – это применение сравнительной оценки предприятий, работающих 
в одной отрасли или на одном товарном рынке. При этом оценки в большинстве случаев строятся на ос-
нове объемных характеристик, показывающих Количество и объем производимой продукции, в лучшем 
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случае, на единицу используемых ресурсов (фондов, численности и т. д. ). Такой подход позволяет стро-
ить и осуществлять тактические программы управления производственным потенциалом. Разрабатывать 
и проводить программы стратегического управления производственным потенциалом на базе такой ин-
формации сложно.  

Поэтому авторы считают, что диагностика производственного потенциала предприятия должна 
строится на основе многоуровневой системы, от наиболее общего к частному.  
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В процесі переходу України до ринкових умов господарювання та виходу з фінансової кризи зрос-

тає роль суб’єктів господарювання як основи та первинної ланки економіки. Функціонування підпри-
ємств значно впливає як на добробут власників, споживачів, так і на економічну ситуацію в країні шля-
хом поповнення державного бюджету сплатою податків, зборів, обов’язкових платежів. Все це неможли-
ве без здійснення ними ефективної виробничої, маркетингової та фінансової діяльності. Найважливішою 
фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності 
підприємства, характеризує ефективність виробництва і свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, 
стан продуктивності праці, рівень собівартості, є прибуток.  Розмір отриманого прибутку має досить 
велике значення в діяльності підприємства. Величина прибутку підприємства впливає на формування 
фінансових ресурсів підприємства; збільшення ринкової вартості підприємства; ефективність виробничої 
діяльності підприємства; економічний розвиток держави. Отже, значна роль прибутку в розвитку 
підприємства і забезпеченні інтересів його власників та персоналу, а також держави визначають 
необхідність дослідження питань ефективного управління прибутком підприємств.  

Прибуток в сучасних умовах економіки відіграє важливу роль, а саме: є головною цілю господар-
ської діяльності, утворює базу економічного розвитку держави, виступає критерієм ефективності конкре-
тної виробничої діяльності, основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємс-
тва, головним джерелом збільшення ринкової вартості підприємства та задоволення соціальних потреб 
суспільства, вважається основним механізмом захисту підприємства від загрози банкрутства [4].  

Прибуток на перший погляд – це дуже проста і водночас найбільш складна категорія ринкової еко-
номіки. Прибуток є головною рушійною силою, основним мотивом діяльності підприємств. Але на дру-
гий погляд він є складним, тому що виражає багатовимірність суттєвих сторін ринку, а також багатозна-
чущість чинників впливу, в яких він виступає. Економічна сутність прибутку є однією з надскладних і 
дискусійних проблем у сучасній економіці [3].  

Метою статті є дослідження теоретичних основ функціонування механізму управління прибутком 
підприємства.  

Поняття прибутку в економічній системі існує у зв’язку з наявністю товарно-грошових відносин, 
появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі 
значенням валового доходу, який індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: 
доходи від капіталу, землі, праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов’язковою винагородою для 
одержувача за надані ним послуги у народному господарстві. Прибуток за К. Марксом, – це перетворена 
форма додаткової вартості, результат відношення між необхідним і додатковим робочим часом [4]. Дж. 
М. Кейнс розглядав прибуток у системі макроекономічних показників регулювання соціально-
економічних процесів у державі за допомогою ефективного попиту [4]. С. Ф. Покропивний розглядає 
прибуток як ту частину виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комер-
ційну діяльність підприємства [2]. Російський економіст Д. С. Моляков під прибутком розуміє грошове 
втілення частини вартості додаткового продукту. А. М. Поддерьогін визначає прибуток як частину заново 
створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу.  

Висока роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників і персоналу 
визначають необхідність ефективного та безперервного управління прибутком. Управління прибутком 
залежить від цілей та завдань, що постають перед підприємством в короткостроковому періоді й в перс-
пективі, структури і виду виробничо-господарської діяльності, фінансових ризиків підприємства, вибору 
інструментів управління, за допомогою яких можна добитися поліпшення процесу управління прибутком 
[2].  
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Як суб’єкт господарювання прибуток відіграє провідну роль у системі управління його фінансами. 
Розглядається за трьома аспектами: 

1)прибуток як джерело самофінансування підприємства (при цьому чистий прибуток розглядається 
як найдешевше джерело фінансування потреби підприємства у капіталі і посідає основне місце у так зва-
ній ієрархії фінансування); 

2)прибуток як вираження результату фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання 
та винагорода за підприємницький ризик; 

3)прибуток як вираження ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою ді-
яльністю суб’єкта господарювання [3].  

Метою управління прибутком є забезпечення максимізації абсолютної величини чистого прибутку 
та стабільності його формування в часі за допустимого рівня ризику. Управління прибутком включає в 
себе такі підсистеми як: управління формуванням прибутку і управління використанням прибутком. До 
першої підсистеми входить управління доходами та витратами діяльності підприємства. До другої – полі-
тика тезаврації прибутку та дивідендна політика [1].   

Основними задачами управління формуванням прибутку підприємства є: 
1) забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується відповідно до ресурсного потенці-

алу підприємства; 
 2)забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку і допустимим рівнем ризику; 
 3)забезпечення високої якості прибутку, що формується; 
 4)забезпечення виплат необхідного рівня доходу на інвестований капітал власникам підприємства; 
 5)забезпечення формування відповідного обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відпо-

відно до завдань розвитку підприємства на майбутній період; 
6) забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства.  
До основних задач управління розподілом прибутку підприємства також можна віднести: забезпе-

чення виплати необхідного рівня доходу на інвестований капітал власникам підприємства; забезпечення 
формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку у відповідності зі задачами 
розвитку підприємства в майбутньому періоді; забезпечення ефективності програм участі персоналу в 
прибутках підприємства.  

До об’єктів системи управління прибутком відносять: 
1)управління формуванням прибутку; 
2)правління розподілом та використанням прибутку.  
Політика управління формуванням прибутку підприємства повинна бути спрямована на максимі-

зацію розміру позитивного фінансового результату через виконання комплексу завдань щодо забезпечен-
ня зростання обсягів його діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності вико-
ристання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів, підвищення про-
дуктивності праці та системи управління суб’єктом господарювання [1]. Необхідно зазначити, що прин-
ципи управління прибутком залежать від багатьох факторів, головними із яких є особливості галузевої 
приналежності, спеціалізація підприємства, його організаційна форма і форма власності, цілі стратегічно-
го 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. Для забезпечення чіткої дії механізму управління прибут-
ком 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.  

Поряд із перерахованим вище, варто звернути увагу на такі серйозні макроекономічні чинники як 
податкова і кредитна політика держави, розвиток діяльності громадських організацій споживачів товарів 
і послуг, а також політична стабільність у державі. Зовнішні і внутрішні чинники тісно пов'язані між со-
бою. Внутрішні чинники прямо залежать від організації роботи самого підприємства. Вони можуть впли-
вати на формування прибутку підприємства як безпосередньо, так і опосередковано. До них належать такі 
чинники як: обсяг продукції, що випускається; собівартість виробництва; ціна продукції, що реалізується; 
асортимент продукції, що випускається тощо. Крім зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на 
прибуток, також слід розглянути фактори розподілу та використання прибутку.  

Фактори розподілу складаються із платежів обов'язкового характеру до бюджету й позабюджетних 
фондів, до банківських і страхових фондів, платежів добровільного характеру, включаючи благодійні 
фонди, спрямування прибутку до фондів грошових коштів, що створюються на підприємствах. Фактори 
використання відносяться тільки до того прибутку, що залишається на підприємстві. Вони включають 
такі напрямки: споживання, накопичення, соціальний розвиток, капітальні й фінансові вкладення, пок-
риття збитків та інших витрат.  

Таким чином, управління прибутком підприємства це дуже складна та багаторівнева система яка 
включає в себе: формування та використання прибутку. Для кожної з цих підсистем притаманні свої кон-
кретні цілі, завдання, інструментарій їх досягнення. Процес управління прибутком підприємства базуєть-
ся на визначеному механізмі, який являє собою систему основних елементів, що регулюють процес роз-
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робки і реалізації управлінських рішень в області його формування і використання. Ефективність роботи 
підприємства значною мірою залежить від якості управлінських рішень, що стосуються формуванню 
прибутку підприємства.  
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Банківська система України являє собою важливий сектор ринку, стан якого є одним із показників 

соціального, економічного та політичного розвитку держави. Банки відіграють значну роль у становленні 
економіки держави. Одним із визначальних критеріїв стану розвитку банківської системи є конкурентос-
проможність 

Питання конкурентоспроможності досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, такі як : М. 
Ю. Портер, Г. Л. Азов, Л. П. Бондаренко, Т. Д. Гірченко, Ю. О. Заруба, Г. Т. Карчева, О. І. Кірєєв, Ф. І. 
Шпиг, І. С. Фомін, С. Л. Тігіпко, О. В. Мірошніченко, А. Я. Кузнєцова, Н. Є. Рак, В. А. Виноруков, В. І. 
Синько, Б. С. Вольдер, В. М. Горбатов, Р. А. Фатхутдінов, В. Д. Нємцов, Ю. Б. Іванова, Н. А. Дробитько, 
О. С. Абрамовата інші.  

Кожен з вище зазначених авторів має свій підхід до визначення даного поняття.  
М. Ю. Портер визначає конкурентоспроможність як властивість суб’єкта виступати на рівні з дію-

чими на ринку аналогічними суб’єктами ринкових відносин. [1] 
В. А. Винокуров розуміє конкурентоспроможність як порівняльні конкурентні переваги суб’єкта 

відносно інших. [2] 
Конкурентоспроможність як властивість суб’єкта господарювання, який характеризують ступенем 

задоволення ним конкретної потреби у порівнянні із аналогічними суб’єктами господарювання, предста-
вленими на ринку, визначає такий вчений як Р. А Фатхутдінов. [3] 

Більш повне визначення конкурентоспроможності надає В. Д. Нємцов і зазначає, що це комплекс-
на порівняльна характеристика підприємства, яка відображує ступінь переваги сукупності оціночних 
показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на певному ринку за певний проміжок 
часу, по відношенню до сукупності показників конкурентів. [4] 

 Мета цієї роботи полягає у розкритті поняття «конкурентоспроможність», а також застосуванні 
сучасних методів оцінки конкурентоспроможності українських банків.  

Основний зміст поняття «конкурентоспроможність» у банківській сфері розкривають такі визна-
чення, як:  

1. Конкурентоспроможність -це властивість, що виражає можливість суб’єкта ринку-банку успішно 
змагатися з іншими, відповідати головним вимогам ринку та задовольнити потреби споживачів;  

2. Конкурентоспроможність - це здатність банків боротися за прихильність споживача; 
3. Конкурентоспроможність -це сукупність властивостей (характеристик) певного банку, які забез-

печують можливості тримати передові позиції, перемагати у конкурентній боротьбі та долати випробу-
вання ринку. [5] 

В останні десятиріччя змінилися погляди на банки і банківську діяльність. За роки незалежності в 
Україні сформовано сучасну дворівневу банківську систему, проведено грошову реформу, введено в обіг 
національну грошову одиницю -гривню. З 1998 р. банківська система перейшла на міжнародні стандарти 
ведення бухгалтерського обліку та звітності.  

Сьогодні у вітчизняній банківській системі, як і в інших сферах національної економіки, відбува-
ється становлення конкурентних засад. Стабільність та рівновага банківської системи безпосередньо 
залежать від стану конкуренції.  

Використовуючи дані відомого українського інтернет-видання «Економічна правда» [6], яке пос-
тійно презентує рейтинг найбільших українських банків, було оцінено 27 найбільших українських банків 
шляхом опитування авторитетних інвестиційних компаній. До складу опитаних «Економічною правдою» 
компаній під час складання рейтингу увійшли: Dragon Capital, Astrum Investment Management, Bonum 
Group, Concorde Capital, Phoenix Capital, Foyil, «Арт-капітал», «Тройка Діалог Україна», «Кінто». Експер-
ти оцінювали банки за простими критеріями-конкурентними перевагами, які визначають їх конкурентос-
проможність, а саме: якість кредитного портфелю, якість та відданість клієнтської бази, імідж банку се-
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ред клієнтів та фінансових партнерів, професіоналізм менеджменту, готовність рятувати банк, фінансова 
стійкість. Оцінити банки аналітики мали змогу за десятибальною шкалою.  

Рівні оцінювання банків є такими: 10 – ідеальний стан, 9 – висока оцінка, 8 – оцінка «добре», 7 – 
стабільний, 6 – оцінка «задовільно», 5 – середній рівень розвитку, 4 – слабкі позиції, 3 – оцінка «незадові-
льно», 2 – жахливий стан, 1 – катастрофічний стан, 0 – нульовий варіант розвитку.  

Згідно таблиці ПАТ «Райффайзен банк Аваль» має найвищу оцінку на ринку фінансово-кредитних 
послуг, яка становить 7,65 із 10 балів, що означає стабільність розвитку. Дещо нижчу оцінку мають такі 
банки, як: ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Укрсиббанк» та ПАТ Укрсоцбанк. Останні отримали відповідно 
7,60, 7,56 та 7,55 балів, що також забезпечує їм характеристику «стабільні». Найнижчий щабель у даній 
десятці посідає ПАТ «Ерсте банк» (6,83 бал. ) та ПАТ «Ощадбанк» (6,80 бал. ), які мають оцінку «задові-
льно». Нажаль, жоден з представлених банків не здобув оцінок «ідеальний», «добре» чи «висока оцінка».  

 
Таблиця 1.  

Рейтинг банків України за конкурентними перевагами  
(дана тенденція спостерігається протягом 2009-2011рр. ) [6] 

№ 
з/п 

Назва банку 

Конкурентні переваги 

Кредитний 
портфель 

Клієнтська 
база 

Імідж 
Професій-
ність ме-

неджменту 

Готовність 
рятувати 

банк 

Фінансова 
стійкість 

1 
ПАТ «Райффайзен 
банк Аваль» 

6,57 7,43 8,25 8,29 8,25 7,13 

2 ПАТ «Укрсоцбанк» 6,57 7,43 8,00 8,00 8,38 7,25 
3 ПАТ «Укрсиббанк» 6,50 7,17 8,43 7,83 8,14 7,29 

4 
ПАТ «Укрексім-
банк» 

5,17 7,67 8,14 7,17 9,14 8,00 

5 ПАТ «ВТБ банк» 6,33 7,17 7,14 7,50 8,43 7,57 

6 
ПАТ «Унікредит 
банк» 

6,50 6,67 7,57 7,50 8,29 7,29 

7 ПАТ «Форум банк» 6,43 6,43 7,38 7,29 8,13 7,25 

8 
ПАТ «ІНГ банк 
Україна» 

6,80 6,60 7,67 7,00 7,50 7,17 

9 ПАТ «Ощадбанк» 4,67 7,33 7,00 5,67 9,14 7,14 
10 ПАТ «Ерсте банк» 6,00 6,20 6,83 6,60 8,00 7,17 

 
Оцінка конкурентоспроможності має передбачати порівняння характеристик діяльності, насампе-

ред, процвітаючих банків. Це надає змогу виявити ключові, конкурентні переваги, зважання на які сприя-
тиме забезпеченню перемоги у конкурентній боротьбі, отриманню найкращих результатів діяльності.  

Основні рекомендації щодо покращення управління конкурентоздатністю українських банків:  
1. Спрогнозувати можливості банківських установ щодо доцільності та системності застосування 

оригінальних сучасних методик оцінки конкурентоспроможності українських банків, що сприятиме пок-
ращенню результатів їх діяльності у жорсткому конкурентному бізнес-середовищі.  

2. Запровадити системність стосовно визначення стану конкурентоспроможності та встановити ві-
дповідний уніфікований набір показників (критеріїв) її оцінки.  

3. Активно використовувати методику оцінки конкурентоспроможності українських банків за кон-
курентними перевагами.  
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Категория "неопределенность" играет огромную роль в окружающем нас мире вообще, и в эконо-

мических отношениях в частности. Будучи неотъемлемой составной частью условий хозяйственной дея-
тельности, неопределенность лежит в основе массы сложных и важных экономических явлений, взаимо-
действие с которыми вызывает соответствующее поведение как отдельных экономических агентов, так и 
общества в целом. Свою сконцентрированную сущность неопределенность проявляет в риске.  

Очень важную роль в экономической деятельности играют неопределенность и риск. Они несут 
противоречие между мнимым и действительным, и в этом смысле являются источником развития.  

Именно поэтому бизнес невозможен без риска. Увеличение риска -это по сути дела оборотная сто-
рона свободы предпринимательства, своеобразная плата за нее. По мере развития рыночных отношений в 
нашей стране будет усиливаться конкуренция. Чтобы выжить в этих условиях, нужно решаться на вне-
дрение различных новшеств и смелые, нетривиальные действия, а это усиливает риск.  

Попытки адаптации экономических агентов в ситуациях с неопределенностью, движения их к рав-
новесным состояниям, влекут осознанное или неосознанное управление риском. В рыночной среде сама 
жизнь, процессы производства, распределения, обмена, потребления продукции учат правилам поведения 
при наличии риска, поощряют за их знание и сурово наказывают за незнание.  

Одной из самых неотложных и сложных проблем, требующей решения, является наиболее ранняя 
диагностика риска банкротства предприятия. Требование к максимально ранней диагностики вызвано 
двумя основными факторами: необходимостью оставить лаг времени для управленческого маневра и 
погашения инерции достижения прежней стратегической или тактической цели анализируемого предпри-
ятия.  

Под диагностикой мы будем понимать процесс распознавания, основанный на всестороннем и сис-
тематическом изучении, которое включает сбор необходимой информации; объективное исследование 
полученной информации; анализ результатов проведенного исследования и оценку состояния исследуе-
мого объекта.  

В настоящее время, методика, с помощью которой можно рассчитать и оценить риск банкротства 
инвестируемого или собственного предприятия на определенном отрезке времени, а затем количественно 
определить и оценить степень хозяйственного риска, необходима как минимум двум действующим на 
рынке лицам: инвесторам, которые стоят перед выбором места вложения своего капитала и владельцам 
предприятий, которые хотят оценить эффективность и рискованность собственного бизнеса.  

Теория экономического риска лишь частично сложилась в странах со сформировавшейся рыноч-
ной экономикой. Но имеются отдельные виды предпринимательской деятельности, в которых риск под-
дается расчету, оценке и где методы диагностики риска отработаны теоретически и практически. Наибо-
лее развита наука об экономическом рйске в области страхования, финансов, рынка ценных бумаг. Ис-
следованиям фондового рынка обязано появление портфельного подхода - теории, позволяющей орга-
нично связать проблемы управления риском в динамичное единое целое. Наиболее известны следующие 
зарубежные исследователи проблемы риска: Баззел Р., Лифсон М., Лоуренс В., Чаррет Р.  

В начале 90-х годов в нашей стране появились первые научные публикации по проблеме экономиче-
ского риска. Начиная с этого момента опубликовано множество статей, брошюр и книг (более 200), авторы 
которых делали попытки составить классификации рисков, дать наиболее полное и точное определение 
экономическому понятию "риск" и каким-либо образом (качественно или количественно) определить и 
оценить степень того или иного риска. Один из наиболее распространенных подходов к исследованию 
риска банкротства основан на анализе финансовых показателей деятельности предприятия. В рамках этого 
подхода в наиболее раскрытом виде модели анализа риска банкротства представлены в работах таких зару-
бежных исследователей, как Э. Альтман, У. Бивер, Ж. Лего, Р. Лис, Г. Спрингейт, Р. Таф-флер. Большин-
ство моделей анализа риска банкротства отечественных исследователей М. А. Бендикова, Г. Б. Давыдовой 
и А. Ю. Беликова, Я. Д. Вишнякова, О. П. Зайцевой, А. В. Колосова, А. А. Пересецкого, А. В. Постюшкова, 
Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова, Е. М. Трененкова и С. А. Дведенидовой, М. А. Федотовой, В. Л. Шемя-
кина основаны на адаптации зарубежных моделей к украинским условиям. Краткая общая характеристика 
указанных моделей заключается в том, что они позволяют (на основе данных финансовой отчетности 
предприятия) охарактеризовать финансовое состояние предприятия путем расчета значений тех или иных 
агрегированных индикаторов. В целом, они могут рассматриваться как эффективные инструменты с точки 
зрения их применения кредиторами предприятия (а также поставщиками, потребителями и др. ) для оценки 
перспективности данного предприятия как контрагента. Однако с точки зрения внутренней задачи улучше-
ния финансового состояния предприятия подобные модели являются малоэффективными, поскольку на их 
основе затруднена идентификация и количественная оценка уровня риска банкротства предприятия, нахо-
дящегося на стадии экономической несостоятельности. Указанные модели фактически являются своеоб-
разными индикаторами, сигнализирующими о неблагополучном состоянии предприятия. При этом анализ 
конкретных причин, приведших к данному состоянию, существенно ограничен.  

Непосредственно исследованию проблем управления риском экономической несостоятельности 
производственных предприятий посвящены работы А. Б. Секерина, В. Г. Шуметова, Г. В. Королева, Т. М. 
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Мамошиной, в которых изложены общие подходы к управлению этим риском, а также разработаны соот-
ветствующие модели на основе методов экспертной оценки.  

В настоящее время в нашей стране практически не используется оценка экономического риска 
предприятия, а для количественной оценки степени риска банкротства предприятия используются не-
адаптированные к условиям Украины зарубежные методики и модели.  

Многие вопросы по определению и количественной оценке степени риска банкротства предпри-
ятия остались не изученными, в том числе и вопрос о шкале оценки риска банкротства предприятия. По-
этому в настоящее время можно говорить лишь о качественной оценке степени риска предприятия в ус-
ловиях Украины и о неадаптированных зарубежных методиках по определению и количественной оценке 
степени риска банкротства предприятия.  

Эффективность процесса управления риском банкротства также во многом зависит и от того, на ка-
кой стадии банкротства находится предприятие. С позиции критерия «затраты-эффективность» управление 
этим риском целесообразно проводить на ранних стадиях банкротства, в частности, на стадии экономиче-
ской несостоятельности, характеризующей состояние предприятия, когда его доходы не покрывают общих 
расходов.  

Реализация процесса управления риском экономической несостоятельности предполагает наличие 
моделей, с помощью которых осуществляется построение профиля риска, проводится оценка экономиче-
ского эффекта от проведения антирисковых мероприятий, т. е. моделей анализа и управления риском эко-
номической несостоятельности.  
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У сучасних економічних умовах на діяльність підприємств впливають фактори ринкового середо-

вища, що значною мірою визначають поведінку суб’єктів господарювання на ринку та суттєво познача-
ються на ефективності їх діяльності. Ринкові умови господарювання внесли свої корективи у свідомість 
людей, їх буття, спосіб існування, сприяли застосуванню багатьох термінів (категорій). Серед інших мо-
жна виділити підприємництво, яке в умовах ринку є справжнім рушієм економіки. Економічна ситуація в 
Україні характеризується зростанням тиску на підприємства з боку місцевих та іноземних компаній, кон-
куренції, споживчих союзів, урядових розпоряджень тощо. Це обумовлює необхідність нововведень в 
організаційній поведінці підприємств, зокрема розвитку інформаційної системи, організаційної структу-
ри, управління виробничими процесами та ін.  

Засади та проблеми розвитку підприємства вивчали такі вчені: В. Френч та С. Беллом, Т. Каммінг 
та Х. Уорлей, Р. Кантільйон, А. Смит, Ж-Б. Сей, А. Маршал, Й. Шумпетер, В. Зомбарт, М. Вебер, П. Дру-
кер, П. Самуельсон.  В Україні активне вивчення економістами підприємництва відбулося після прого-
лошення незалежності держави і триває до сьогоднішнього дня. Серед вітчизняних науковців, які 
здійснили свій внесок у вивчення розвитку підприємства є: З. Варналій, Г. Геєць, І. Дмитрієв, В. Зубов, Л. 
Кривега, А. Косих, С. Реверчук, Л. Безчасний , В. Бобров, В. Гейц, В. Голіков, А. Крутик, В. Мединський, 
В. Мельничук, В. Онищенко, А. Піменова, О. Ривак, В. Савчук, О. Турчинова, Л. Шаршукова та інші. 
Протягом останніх років в Україні було опубліковано низку робіт, в яких аналізуються конкретні про-
блеми розвитку підприємництва, а саме: історичні аспекти формування національного підприємництва 
(С. Злупко, О. Кузьмін), особливості становлення та розвитку малих підприємств в Україні (Н. Беренда, 
В. Бородюк, М. Долішній, С. Реверчук), функції, види підприємницької діяльності та методи підвищення 
ефективності функціонування малих форм господарювання (З. Варналій, З. Герасимчук, С. Дзюбик) 
фінансове обслуговування підприємницької діяльності (Ю. Буряк, М. Крупка) [1].  

Підприємство – це основна організаційна ланка народного господарства держави і, як самостійний 
господарський статутний суб’єкт, має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і 
комерційну діяльність з метою одержання відповідного результату [2]. Підприємство в узагальному ви-
гляді слід розглядати як організаційно економічну систему, під якою мається на увазі об’єднання цілей та 
ресурсів, пов’язаних між собою стремлінням співпродукувати досягнення загальної мети вробничого 
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характеру, позначених новими системними властивостями, а саме – принциповою здатністю до більш 
ефективної, продуктивної праці, ніж зусилля окремих, не об’єднаних в єдину систему виробників [3].     
Для формування підприємництва необхідні визначені умови: економічні, соціальні, виробничі та інші.  
Що стосується виробничого середовища, то його перший аспект – прагнення виробляти якісну продук-
цію. Для того, щоб бути успішним необхідно випускати продукцію (роботи, послуги), що користуються 
попитом у споживача. Другим аспектом є створення гідних умов для продуктивної праці персоналу, що 
забезпечує конкурентоспроможний рівень якості, визнаний споживачем, максимальну безпеку праці та 
здоров’я робітників. Cоціальне середовище, у якому існує підприємство, висуває до нього свої вимоги. А 
це вимоги до дотримання трудового законодавства та реалізації соціальних гарантій, благодійності, підт-
римки суспільних рухів та суспільної активності та етики співпраці з партнерами та ведення чесної боро-
тьби з конкурентами [6]. Економічні умови – це в першу чергу, пропозиція товарів та попит на них, види 
товарів, які можуть бути куплені покупцем; об’єми грошових сум, які можуть бути витрачені на ці покуп-
ки; надлишок чи нестача робочих місць, робочої сили, яка впливає на рівень заробітної плати робітників, 
тобто на їх можливість купляти товар.  На економічну ситуацію суттєво впливають наявність та доступ-
ність грошових ресурсів, рівень доходів на інвестований капітал, а також величина займаних сум, до яких 
готові звернутися підприємці для фінансування своїх ділових операцій і які готові передати їм кредитні 
установи.   

При аналізі розвитку підприємства в сучасних умовах, не можна не враховати вплив нових форм 
організацій бізнесу та умов господарювання економічних організацій на управління розвитком 
підприємства: 

 глобалізації, внаслідок якої зникають границі між державами як економічними системами, 
відкривається доступ на нові ринки, зменшуються розбіжності між виробниками та їх товарами;  

 зростанні ролі інформації та інформаційних ресурсів в процесі створення споживчої 
цінності; 

 зміщенні акцентів в управлінні з матеріальних складових підприємства як системи убік його 
нематеріальних активів, зокрема таких, як знання, компетенції та динамічні здатності організації [5], 
репутаційний та клієнтський капітал тощо; 

 необхідності дотримання принципу клієнтоорієнтоорієнтованості для компаній, які прагнуть 
досягти успіху у довгостроковій перспективі; 

 зміни природи конкуренції, поширення принципів співконкуренції та партнерської взаємодії 
між учасниками ринку.  

Управлінські концепції розвитку компанії створюють методологічне та методичне забезпечення 
управлінських дій у сфері розвитку, а їх суть коротко зводиться до наступного: стратегічний підхід до 
управління розвитком компанії; збалансованість кількісних і якісних параметрів для оцінки 
результативності розвитку організації; узгодженість формальних та неформальних процедур та методів 
управлінського впливу у напрямку досягнення цілей розвитку організації [4]; гармонізація процесних та 
проектних способів реалізації якісних, незворотних змін в компанії, що призвано забезпечити адекватне 
реагування на нестабільність та гіпердинамічність зовнішнього середовища, а також необхідність збере-
ження організаційної цілісності та безперервності функціонування компанії, що розвивається. Також не 
треба забувати, про значення прибутку для підприємства, бо метою діяльності будь-якого підприємства є 
прибуток. Він виступає критерієм доцільності під час схвалення господарських рішень на підприємстві. 
Оскільки більшість рішень підприємства пов'язана з витрачанням ресурсів (матеріальних, трудових, 
фінансових), їх потрібно розглядати з урахуванням величини прибутку, який підприємство отримає 
внаслідок їхньої реалізації. Прибуток є основним фінансовим важелем під час формування надходжень до 
бюджету країни. Регулюючи розміри прибутку, що залишаються в розпорядженні підприємств, держава 
стимулює ділову активність суб'єктів господарювання. У збільшенні прибутку та високій рентабельності 
зацікавлені і підприємства, і держава, оскільки, з одного боку, вони є прямим джерелом виробничого і 
соціального розвитку підприємства, а з іншого – забезпечують постійні та зростаючі надходження до 
державного бюджету.  Прибуток підприємства є інтересом також і фізичних осіб: власників (засновників) 
підприємства, які внаслідок його розподілу повинні отримувати дивіденди, і працівники підприємства, які 
за свою продуктивну працю прагнуть отримувати не лише заробітну плату, але й премії, або частину при-
бутку за особливі заслуги.  

Висновки: В сучасних умовах підприємство розвивається не автономно, а в тісному зв’язку з зов-
нішнім середовищем. На нього весь час впливають фактори, що визначають основні напрямки його дія-
льності. Оптимальна сукупність всіх факторів і умов має забезпечити ефективне функціонування підпри-
ємства і максимальний прибуток. Отже, для розвитку підприємства в сучасному ринковому середовищі 
необхідна така сукупність умов:  

 фінансова стабільність і позитивна динаміка у прибутковості, дохідності;  
 наявність замовників, клієнтів чи споживачів продукції або послуг, тобто джерела доходів 

підприємства;  
 комфортність праці, компетентність, соціальна захищеність у забезпечені персоналу – тобто 

фактори, які створюють конкурентні переваги в результативності праці персоналу;  
 позитивний вплив результатів діяльності на суспільну свідомість з точки зору охорони 

навколишнього середовища і споживання енергетичних ресурсів;  
 позитивна оцінка методів і етики діяльності підприємства суспільством, персоналом і 

партнерами у бізнесі [2].  
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Торгівельне посередництво можна спостерігати майже всюди, воно міцно закріпилось у практиці 
великої кількості виробників відомих брендів. Лише одиниці вирішують збувати свою продукцію 
прямими поставками невеликому колу споживачів, що обумовлено характеристиками самого товару, 
особливостями бізнесу та низкою інших специфічних умов. Збутова ланка може мати різноманітний 
вигляд, в залежності від потреб та цілей, що ставить перед собою виробник.  

Щоб комплексно розглянути досвід маркетингу торгового посередництва, проаналізуємо досвід 
українських компаній «Олімп», «БогМарк - Україна» та закордонної фірми «Моторола».  

В компанії «Олімп» змішана система дистрибуції. Вони продають продукцію, як через дилерів, так 
і за допомогою прямих продажів. Стосовно останніх, філіали працюють в містах – мільониках. В інших 
регіонах працюють їх давні партнери – дилери для співпраці вони вибирають найсильніші компанії в 
тому чи іншому регіоні. Серед їх партнерів є мультирегіональні компанії, як наприклад ЧП «Бережной». 
Решта компаній – дилери сильні саме в своєму регіоні «Джерело» в Одесі, «Бізнес - Гранд» в Черкасах, 
«Сотта - Плюс» в Маріуполі і т. д. Їх партнери – це сильні компанії, що займають на ринку впевнену 
позицію і готові працювати з сильним продуктом. Існують певні стандартні схеми роботи з 
дистриб’юторами. Виробник продає свій товар. А вони, в свою чергу реалізовують його по роздрібним 
сітям. Головне контролювати рекомендовану роздрібну ціну і дистриб’юторську націнку. Відносини з 
дистриб’юторами складаються роками. Необхідно тісно співпрацювати з ними, постійно контролювати 
всі процеси. При самій досконалій схемі співпраці неможна пускати все на самоплив і почивати на 
лаврах. Два основних фактора в роботі з дистриб’юторами – це націнка на продукцію і відстрочка 
платежів. Дуже важливо щоб вони були стабільними, оскільки будь-які зміни можуть привести до 
підвищення цін на ринку [1].  

Досвід компанії «БогМарк - Україна». При формуванні системи дистрибуції товару необхідно, 
безумовно, враховувати і специфіку товару і особливості ринку. Відносини з обраними дистриб’юторами 
необхідно будувати на принципах партнерства – це передумова стійкої системи дистрибуції.  

На відміну від інших ринків, фармацевтичний не поділений і не диференційний між 
дистриб’юторами. Тобто кожен працює в зручному для нього регіоні або ж на території усієї країни. А 
товар – одноразові шприци – об’єктивно вважається з точки зору логістики незручним (дешевим і 
об’ємним). До особливостей фармацевтичного ринку можна віднести й те, що основною функцією 
дистриб’ютора на ньому являється логістика. Тому вони делегують своїм дистриб’юторам, в основному 
тільки функції по організації руху товарів, переговори, «підгонку», згідно з вимогами кожного покупця, 
доставку [2].  

При цьому, щоб ринок «не ламався» по прибутковості, а дистриб’ютори не працювали на грані 
рентабельності, вони не лише створили систему знижок для кожного дистриб’ютора, але й дають 
рекомендації по формуванню відпускних цін. Система дистрибуції повинна бути керованою і 
ефективною. Для того, щоб прогнозувати продажі, планувати виробництво, забезпечити наявність товару 
на складах дистриб’юторів, замовлення необхідно спрогнозувати. Такий прогноз неможливий без 
детальної інформації. Виробник повинен знати своє становище на локальних ринках. Вони отримують від 
дистриб’юторів звіти і сумісно з ними здійснюють керівництво запасами товарів на складах. Це потребує 
тісного взаємозв’язку, але дозволяє їм точно розуміти поточну ситуацію з просуванням товару по 
каналам реалізації і об’єктивно реагувати на зміни попиту з сторони роздробу.  
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Сьогодні вони володіють найбільш повною картиною про рух товару не тільки по конкретному 
дистриб’ютору, але й по кожному регіону, в динаміці це дозволяє їм найбільш об’єктивно планувати, а 
саме в інтегрованості показників і складається їх ключова перевага перед системою планування будь-
якого дистриб’ютора. З отриманням змоги оперувати такими даними прийшло розуміння того, що такий 
потужний інструмент розподілу товару, як група дистриб’юторів, може бути керованою. Таким чином, 
можна створити налагоджену систему дистрибуції, не розвиваючи її своїми силами (економлячи часові, 
фінансові ресурси). Вони змогли звести в єдине можливості компаній, що професійно займаються 
перевезенням і доставкою, і оперуючи інформацією про їх продукт, координувати їх дії, по суті вони 
займаються організацією просування товару, що контролюється.  

Однак ресурсні обмеження дистриб’юторів, достатньо тверда конкуренція між десятками 
виробників шприців і об’єктивна «логістична незручність» товару привело до необхідності створити 
достатньо грамотні і чіткі умови для роботи дистриб’ютора. Своїм посередникам на шляху до роздробу 
вони пропонують три переваги. Привабливий товар: шприци ТМ «БогМарк» мають яскраво виражені 
конкурентні переваги завдяки своїм споживацьким властивостям. Привабливі умови співпраці: єдиний 
ціновий простір з певними нормами рентабельності для посередника на кожному рівні каналу розподілу. 
Привабливий сервіс: система планування продажів, відвантажень – для дистриб’ютора, програма 
лояльності і комунікації у містах продажів – для роздробу. Також дуже важливо ефективно організувати 
інформаційний обмін з дистриб’юторами. Дві сторони повинні якомога раніше повідомляти одне одного 
про вимушеному зменшені об’єму закупівлі, про підвищення цін, змін умов договору. [16, 45] 

Досвід компанії «Моторола». На думку ведучих спеціалістів в області експортного маркетингу, 
найбільш поширеною стратегією виходу на зарубіжні ринки для сучасних компаній, в особливості у сфері 
виробництва, являється вихід через незалежних посередників – дистриб’юторів і агентів [26, с. 78]. 
Компанії-виробники зацікавлені в співпраці з незалежними фірмами - дистриб’юторами, які купують їх 
продукти зі знижкою для перепродажу на місцевому ринку, що дає можливість компаніям-виробникам 
порівняно швидко отримувати доступ до споживачів на локальних ринках і заощаджувати значні ресурси, 
не створюючи великої кількості власних збутових підрозділів закордоном. Однак робота створених таким 
чином міжнародних каналів дистрибуції потребує високої ступені узгодженості між учасниками і значно 
складніше піддається контролю, ніж у випадку створення повністю вертикально-інтегрованих зарубіжних 
збутових підрозділів головної компанії. В результаті в міжнародному каналі дистрибуції завжди існує 
потенційна загроза втрати координації і виникнення конфліктів між його учасниками.  

Стратегічне призначення системи дистрибуції полягає в створенні стійкої конкурентної переваги, 
яку неможливо відтворити або скопіювати в короткі строки. Партнерські відносини в системі дистрибуції 
можуть бути віднесені до числа найбільш цінних стратегічних активів фірми. Отже, дозвіл або 
запобігання конфліктів в каналах дистрибуції являється важливою стратегічною задачею, що стоїть перед 
керівництвом міжнародної компанії. Для аналізу причин виникнення конфліктів в каналах дистрибуції 
необхідно розглянути загальну модель будування і керівництва даною системою в компанії. В західній 
літературі, присвяченій даній тематиці, існує уява про те, як повинна виглядати загальна схема створення 
і керівництва каналом дистрибуції [27, с. 97]. Розглянемо основні характеристики цієї базової моделі і 
визначмо, яку специфіку вона буде мати в міжнародному контексті.  

Згідно моделі, будь-який канал дистрибуції, за виключенням випадку прямих продажів, 
складається як мінімум з трьох незалежних учасників: а) власне компанії-виробника його збутового 
підрозділу; б) незалежного дистриб’ютора і в) кінцевого споживача. Кількість рівнів і учасників каналу 
може бути як завгодно великим, включаючи оптових і роздрібних дистриб’юторів, різного роду дилерів і 
т. д. Процес управління каналом дистрибуції складається з двох основних стадій: стадії проектування 
(дизайну) каналу і стадії оперативного управління каналом.  

При виборі дистриб’юторів і визначенні стратегії взаємовідносин з ними компанія – виробник не 
повинна ігнорувати інтересів дистриб’юторів. Якщо компанія – виробник не буде брати до уваги інтереси 
своїх партнерів, то потенційний конфлікт інтересів може бути закладений ще на стадії проектування 
каналу. Наприклад у випадку, коли менеджери компанії – виробника поставлять задачу максимального 
охоплення усіх сегментів ринку в розрахунку на це будуть використовувати багато чисельні канали 
дистрибуції, розраховуючи, що учасники різних каналів не будуть прямо конкурувати між собою і 
забезпечать зручний доступ до товару і якісне послуг для широкого кола локальних споживачів. З позиції 
дистриб’ютора така ситуація виглядає зовсім інакше. При появі на ринку нових дистриб’юторів 
попередній буде позбавлений ореолу ексклюзивного представника і «члена сім’ї» постачальника. В очах 
клієнтів він загубить свою винятковість і для того, щоб не загубити їх, йому доведеться знизити ціну і 
позбутися частки прибутку. В цьому випадку компанії-виробнику буде важко розраховувати на будування 
довгострокових партнерських відносин, довіру і лояльність дистриб’ютора.  

Головною задачею оперативного управління каналом дистрибуції являється координація 
діяльності всіх його учасників. Виконання координуючої функції здійснюється, як правило, одним з 
підрозділів компанії-виробника (channel captain). Функція лідерства являється об’єктивною, вона витікає з 
природи каналу як складної управлінської і соціальної системи і полягає в нагляді за всіма учасниками 
каналу, мотивації учасників, запобіганню і рішенню конфліктів з ціллю підвищення ефективності роботи 
каналу [13, с. 79].  

Конфлікти об’єктивно притаманні роботі будь-якого каналу дистрибуції [27, с. 112]. Канал 
дистрибуції включає незалежних учасників, що мають свої цілі, задачі і сфери діяльності. Конфлікт може 
виникнути при розбіжності цілей (goal conflict), неузгодженості в визначенні території і відповідальності 
учасника каналу(domain conflict), розбіжності думок учасників з приводу загальної ринкової 
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стратегії(perceptual conflict). Конфлікт проявляється у тому, що учасники різним чином розуміють свої 
функції і функції інших учасників каналу, діють неузгодженим чином, пред’являють взаємні претензії. У 
результаті порушується координація роботи каналу, падає ефективність загальної діяльності, і у 
крайньому випадку, канал взагалі може припинити роботу.  

Значний внесок у вивчення фактору культури на діяльність міжнародних компаній зробили А. 
Trompenaars і C. Hampden-Turner. Вони детально вивчили більше 30 міжнародних компаній, що мають 
підрозділи у більш ніж 50 країнах. До числа досліджених компаній відносяться «Філпс», «Роял Датч-
Шелл», «Моторола», «Істмен-Кодак», «Хайнікен», «Томсон» і інші великі компаніх світу. В результаті 
роботи А. Trompenaars і C. Hampden-Turner отримали характеристики семи основних вимірів фактора 
культури, з яких п’ять вимірів описують відносини між людьми, один вимір відноситься до відмінностей 
в відчутті часу і ще один вимір характеризує відношення людей до навколишнього середовища. В основі 
кожного виміру лежать відмінності у підходах респондентів до рішення певного класу проблем (дилем).  

Методика крос-культурного аналізу, розроблена А. Trompenaars і C. Hampden-Turner, 
використовувалась в дослідницькому проекті по вдосконаленню управління каналами дистрибуції в 
східноєвропейському підрозділі компанії «Моторола» в 2009 р. керівництво компанії було зацікавлено в 
тому, щоб уточнити і покращити стратегію будування каналів дистрибуції в регіоні. Для керівництва 
дослідницьким проектом компанія запросила Д. Дікерсона, що раніше працював керівником групи по 
розвитку дистриб’юторської сітки компанії в Східній Європі і Російській Федерації.  
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Будівництво – дуже чутливий показник стану економіки регіонів і держави в цілому.  
Одночасно будівництво стає важливим регулятором розвитку економіки, оскільки виникає безліч 

різних інноваційних матеріалів для споруди високоякісних об'єктів.  
Актуальність даної теми пов'язана з існуючими економічними умовами в Україні, необхідністю 

здійснення бізнес-процесів з урахуванням реальних економічних проблем, а також можливостей 
підприємства.  

В Україні сформувалися серйозні перепони для вільної конкуренції в будівельній галузі. Висока 
концентрація і вертикальна інтеграція будівельного сектора, близькість деяких гравців ринку до міської 
влади, непрозорий процес виділення земельних ділянок паралізують вільну конкуренцію у будівельному 
бізнесі.  

На сьогоднішній день будівельний сектор і сектор нерухомості істотно втратили свою інвестиційну 
привабливість в очах іноземних інвесторів, про що свідчить звіти основних світових агентств 
нерухомості.  

Враховуючи інерційність інвестиційного процесу і відсутність будівельного заділу на перспективу 
можна прогнозувати, що відновлення обсягів введення в експлуатацію житла, відбудеться не раніше 2-го 
півріччя 2012.  

Внаслідок низької будівельної активності, в Україні спостерігається дефіцит якісної комерційної і 
житлової нерухомості. Інвестори в Україну завжди віддавали перевагу офісним проектам у зв'язку з їх 
порівняно швидкою окупністю. Проте, нове будівництво таких об'єктів, починаючи з 2009 р., призупине-
но, значна частина розпочатих об'єктів залишається незавершеним. Зміни на ринку нерухомості поляга-
ють у переміщенні багатьох орендарів в офіси більш низького класу. У першому півріччі 2011 р. 
збільшився попит на приміщення площею 50-100 м2 і більше 300 м2. Орендарями, в основному, виступа-
ли представники середнього і великого бізнесу, прагнуть об'єднати підрозділи в одній будівлі. Малий 
бізнес в основному орендував приміщення в житлових будинках.  

Умовами активізації будівельної діяльності є структурні зрушення і збільшення ділової активності 
у всіх галузях і регіонах України; формування високотехнологічного сектора економіки, розвиток тран-
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зитного потенціалу і транспортної інфраструктури; диверсифікація економіки шляхом розширення сфери 
рекреаційних, туристичних та культурних послуг, реалізація інфраструктурних проектів, пов'язаних з 
проведенням Євро на основі бюджетного та змішаного фінансування.  

Розгортання житлового будівництва сприятиме національний проект «Доступне житло», що на-
дасть нового імпульсу розвитку ринку житла і житлового будівництва. Проект сприятиме розвитку 
регіонів та генерувати кумулятивний ефект в розвитку як вітчизняного будівельного комплексу так і 
суміжних з ним галузей. Будівництво доступного житла потребують формування механізмів субсидова-
ного кредитування, використання важелів прямого бюджетного інвестування та забезпечення, вдоскона-
лення іпотечного законодавства та контролю за його дотриманням.  

Ціни на ринку квартир можуть стабілізуватися до першого півріччя 2012 р., а ринок житлової 
нерухомості - у другому півріччі 2012 р. . Ключовою умовою стабілізації ринку житла є забезпечення 
доступності довгострокових кредитів. У зв'язку з погіршенням стану житлових будинків доцільно розро-
бити програму державної підтримки іпотечного кредитування капітального ремонту житла.  

Таким чином, слід зазначити, що під час кризи через низьку інвестиційної активності і слабкою 
конкурентоспроможності вітчизняного будівельного сектора різко погіршилися фізичні і вартісні показ-
ники промислового, комерційного та житлово-цивільного будівництва в Україну, зменшилася 
чисельність зайнятих у всіх ланках будівельного комплекса. Актівность в будівельному секторі залежить 
від ефективності державної промислової політики, що передбачає: створення власного корпоративно-
коопераційного каркасу економіки; імпортозаміщення на основі власних інновацій із залученням 
внутрішніх та іноземних інвестицій; зосередження зусиль на розвитку секторів економіки, від яких зале-
жить збільшення пропозиції вітчизняної продукції на внутрішньому ринку; ефективне включення 
вітчизняних підприємств у міжнародні коопераційні ланцюжка у високотехнологічній сфері. Важною 
умовою фінансування будівельної діяльності є формування національного капіталу на основі диверсифі-
кації джерел фінансування, механізмів залучення вільних коштів підприємств і заощаджень населення, 
створення системи інституційних інвесторів, активізації фінансових ринків у регіонах.  
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Фондовий ринок залишається одним з найбільш слабких елементів вітчизняної фінансової систе-

ми. Складність ситуації в тому, що сам фондовий ринок перебуває на стадії становлення і розвитку, в 
зв’язку з чим цей інститут ринкової економіки не виконує належним чином своїх основних функцій.  

Проблемам фондового ринку присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед 
них слід відзначити роботи економістів, таких як Совеліт Є. В., Рогач О. П., Гаряча О. М., Оскольський 
В. В., Зінченко Є. К., Кандинський О. А., Захарова Н. І., Корнєєва В. В., Гончаров К. Ю., Гайдуцький П. 
І., Копишанський Н. В., Мозговий О. М., Пуненко Ю. А., Редіна Н. І., Шелудько В. М., Юрчишина В. В., 
Семенкова Є. В., Альохін Б. Н., Алексєєв М. Ю., Агарков М. Я., Барр Р., Басов А. І., Бичков А., Гладков 
В. А., Галанов В. А., Жуков Є. Ф., Мусатов В. Т., Бардакова А. В., Шарнопольська О. Н.  

На сучасному етапі розвитку біржової торгівлі в Україні існує ще багато невирішених проблемних 
питань, які потребують детального вивчення. Це насамперед стосується таких проблем:  

 недостатня пропозиція інструментів фондового ринку з прийнятними для інвесторів 
характеристиками щодо дохідності, ризику, ліквідності та захищеності, а також відносно незначним 
обсягом інвестиційного капіталу;  

 низький рівень капіталізації фондового ринку. З таблиці 1 видно, що капіталізація фондового 
ринку розвинених країн значно більше, ніж в Україні, і що 3 2010 року капіталізація фондового ринку в 
Україні впала майже на 50% [1]  

 відсутність ефективного механізму захисту прав інвесторів, складність процедур 
реструктуризації та, як наслідок, обмеженість вторинного ринку; 

 вельми низький рівень прозорості фондового ринку: інформація, яка доступна серед 
учасників ринку про діяльність не завжди достатня, актуальна і об'єктивна; 

 недостатня розвиненість ринків базових інструментів і недосконале законодавче 
регулювання в цій сфері, які зумовили фактичну відсутність повноцінного ринку деривативів;  

 складність організації і проведення первинних публічних розміщень фінансових 
інструментів на українському фондовому ринку, яка значно зменшує можливості доступу інвесторів до 
об'єктів інвестування; 

 відсутність охоплення сегментом ринку похідних фінансових інструментів валютного та 
товарного ринків; 

 низький обсяг акцій, які знаходяться у вільному обігу. Так, в Україні цей показник сягає 
максимум 24 % на акції «Мотор Січ». А Британський оператор біржових індексів FTSE Group, яка є 
спільним підприємством Лондонської фондової біржі (LSE) і міжнародного ділового видання Financial 
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Times з 1 січня 2012 року встановив, що мінімальний обсяг акцій організації, що знаходяться у вільному 
обігу на ринку повинен становити 25% [2].  

 
Таблиця 1 

Капіталізація фондового ринку за країнами світу, дол. США 

Країна 
Рік 

2010 2011 2012 

Україна 39 457 471 975 25 558 277 154 20 711 371 700 

Греція 43 055 621 650 38 352 335 115 37 163 260 277 

Австрія 67 682 829 563 82 373 779 948 106 036 783 125 

Польща 190 234 893 127 138 246 241 209 177 729 977 665 

Бельгія 269 341 845 093 229 895 942 123 300 058 176 062 

Туреччина 306 662 330 597 201 817 335 222 308 774 559 335 

Італія 318 140 148 672 431 470 759 629 480 452 646 400 

Росія 1 004 524 776 255 796 375 801 262 874 659 493 123 

Гонконг 1 079 640 000 000 889 596 618 438 1 108 127 258 370 

Корея 1 089 216 501 207 994 301 734 995 1 180 473 422 310 

Бразилія 1 545 565 661 434 1 228 969 170 883 1 229 849 669 684 

Австралія 1 454 546 975 050 1 198 163 542 400 1 286 437 788 906 

Німеччина 1 429 706 705 313 1 184 458 631 443 1 486 314 805 537 

Франція 1 926 488 295 470 1 568 729 793 722 1 823 339 266 082 

Канада 2 160 228 651 940 1 906 589 246 256 2 016 116 973 169 

Японія 4 099 591 000 000 3 540 684 600 000 3 680 982 116 116 

США 17 138 978 000 000 15 640 707 100 000 18 668 333 210 000 

 
Таким чином, майбутній розвиток фондового ринку неможливий без реформування більшості 

складових ринку та усунення перешкод, які заважають цьому розвитку. Держава повинна здійснити на-
ступні заходи: 

 удосконалити правовий захист прав власників цінних паперів. Створити механізми 
зменшення ризиків несвоєчасного або не виконання зобов'язань сторонами договорів щодо цінних 
паперів, укладених на фондових біржах (створення гарантійного фонду, обов'язкових та добровільних 
компенсаційних систем захисту прав інвесторів, в тому числі шляхом створення саморегулівними 
організаціями страхових фондів); 

 забезпечити законодавчу базу для формування ринку похідних цінних паперів, що дасть 
можливість використовувати не тільки фінансові інструменти фондового ринку, а й товарного. Так, 
наприклад, форвардні, опціонні і ф'ючерсні контракти є договорами поставки або купівлі-продажу 
базового активу (тобто в тому числі і виробленого товару). Крім того, це дасть змогу хеджувати валютні 
ризики (наприклад ф’ючерси на валютну пару гривня/долар), що дуже важливо для іноземних інвесторів 
и сприятиме притоку іноземних інвестицій; 

 з метою зниження інформаційної асиметрії на ринку, наслідком якої є значна різниця цін на 
одні й ті ж цінні папери на організованому та неорганізованому ринках [3], стимулювати публічні 
розміщення цінних паперів. Багато держав стимулюють біржові торги за допомогою механізму 
обов'язкового репортингу позабіржових угод на біржі; 

 запровадити стандарти розкриття інформації про результативність інвестицій шляхом 
створення єдиної міжбіржової загальнодоступної інформаційної мережі з обов'язковою швидкою 
реєстрацією інформації; 

 створити єдиний Центральний депозитарій цінних паперів з об'єднанням в ньому 
розрахункової, клірингової та облікової функцій, що дозволить значно знизити організаційні, технологічні 
та фінансові витрати професійних учасників ринку та інвесторів; 

 технологічно консолідувати усіх реєстраторів власників іменних цінних паперів та зберігачів 
цінних паперів, унеможливлюючи тим самим появи подвійних реєстрів; 

 сприяти розвиванню потужних інституціональних інвесторів (страхових компаній, 
недержавних пенсійних фондів); 

 створити систему прозорого розкриття інформації, яка б дозволяла інвесторам отримувати 
актуальні й достатні відомості про фінансово-господарську діяльність емітента. Причому, наявна 
практика оповіщення лише річних звітів фінансово-господарської діяльності емітента значно ускладнює 
проведення своєчасного аналізу. Впровадження практики обов'язкового оповіщення щоквартальних звітів 
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про результати фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств та дозволить потенційним 
інвесторам більш реально та своєчасно оцінювати інвестиційну привабливість емітентів. Крім того, до 
питання щодо розкриття інформації відноситься також і створення та постійне інформаційне 
супроводження веб-сайтів компанії-емітента. Так, згідно дослідженню аналітиків інвестиційної компанії 
Concorde Capital, в якому аналізувалися інформативність та зручність використання веб-сайтів 
українських публічних компаній для місцевих та іноземних інвесторів, українські веб-сайти більш 
орієнтовані на клієнтів, ніж на інвесторів, та інформативні сайти сприяють справедливій ціні компанії [4]; 

 сприяти підвищенню фінансової грамотності серед українського населення, зокрема 
проводити просвітницьку діяльність (до високоефективних методів відносяться організація безкоштовних 
базових он-лайн семінарів, впровадження освітніх програм в учбових закладах та інші); 

 допустити на територію України цінні папери іноземних емітентів, які є більш ліквідними. 
Це прискорить розвиток вітчизняного фондового ринку, сприятиме насиченню ринку фінансових 
інструментів з високими інвестиційними характеристиками, розширить можливості інвесторів щодо 
диверсифікації портфелю. Крім того, іноземні емітенти проводять більш відкриту політику по розкриттю 
інформації та мають високу культуру ведення своїх цінних паперів, що позитивно вплине з врахуванням 
конкурентного тиску на українських емітентів.  

В розвинених країнах з ринковими відносинами фондові ринки виконують досить важливу роль у 
фінансовому секторі економіки. В умовах стабільного розвитку країни ринок цінних паперів являє собою 
частину ринку позикового капіталу, який перерозподіляє вільні грошові кошти в різні виробничі і неви-
робничі сфери економіки держави. Тому для нашого, перехідного виду економіки значним кроком на-
ближення до світових ринкових відносин з'явилася би розробка стратегії розвитку, вдосконалення і вихо-
ду українського фондового ринку на світовий рівень.  
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І. А. Бланк вказує , що грошовий потік характеризує рух активів в грошовій формі, розглядаючи 
оборот грошових коштів як в готівковій, так і в безготівковій формі. В безготівковій формі грошових 
коштів цей потік включає в себе оборот і окремих фінансових інструментів (тобто капітал у фінансовій 
формі).  

Якщо потік активів приймає грошову форму то він називається грошовим потоком. На базі 
цього російський фахівець Літньов розглядає грошові потоки як рух грошових коштів, вказуючи, що 
рух грошових коштів, одержуваних і витрачаються підприємством в наявній і безготівковій формі, 
називають у фінансовому менеджменті грошовими потоками.   

Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їх організації на 
підприємстві з врахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності [1].  

Головними задачами оптимізації грошових потоків підприємства є: визначення та реалізація 
резервів, які дозволять зменшити залежність від зовнішніх джерел залучення грошових коштів; 
забезпечення повної збалансованості позитивного і негативного грошових потоків у часі і по обсягам; 
підвищення суми та якості чистого грошового потоку господарчої діяльності підприємства [1].  

Заходи щодо оптимізації грошових потоків підприємства забезпечують збалансованість обсягів 
позитивного та негативного їх видів. Адже, як надлишковий так і дефіцитний грошовий потік негативно 
впливають на результати господарчої діяльності підприємства.  

При надлишковому грошовому потоці втрачається реальна вартість тимчасово вільних коштів, 
унаслідок інфляції, уповільнюється оборотність капіталу через простій коштів, втрачається частина 
потенційного доходу у зв'язку з втраченою вигодою від прибуткового розміщення коштів в операційному 
чи інвестиційному процесі [4].  
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При дефіцитному грошовому потоці знижуються ліквідність і рівень платоспроможності 
підприємства, що призводить до зростання простроченої заборгованості підприємства за кредитами 
банку, постачальникам, персоналу з оплати праці[4].  

Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку 
підприємства, зростання якого забезпечує підвищення рівня самофінансування підприємства, знижує 
залежність від зовнішніх джерел фінансування.  

Збільшення суми чистого грошового потоку можна забезпечити за рахунок таких заходів[4]: 
 зменшення суми постійних витрат підприємства; 
 зниження рівня змінних витрат; 
 проведення ефективної податкової політики; 
 застосування методу прискореної амортизації; 
 продаж невикористовуваних видів основних засобів, нематеріальних активів і запасів; 
 посилення претензійної роботи з метою повного і вчасного стягнення штрафних санкцій та 

дебіторської заборгованості.  
Результати оптимізації грошових потоків мають відображатися у фінансовому плані підприємства 

на рік з розбивкою по кварталах і місяцях.  
Таким чином, кваліфіковане управління грошовими потоками дає можливість зовнішнім і 

внутрішнім користувачам приймати певні оптимальні управлінські рішення, які в майбутньому можуть 
суттєво вплинути на кінцевий результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Тобто, 
управління грошовими потоками — це важливий фінансовий важіль, який забезпечує[3]: 

 фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку — визначення 
рівня взаємозв'язку між різними видами грошових потоків за їх обсягами та в часі; 

 ритмічність здійснення операційного процесу; 
 скорочення потреби підприємства в позиковому капіталі; 
 прискорення оборотності капіталу; 
 зниження ризику неплатоспроможності підприємства за рахунок синхронізації надходжень і 

витрат грошових коштів; 
 отримання додаткового прибутку за рахунок тимчасово вільних залишків грошових активів у 

фінансових інвестиціях[3].  
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Введення. В даний час відбувається падіння абсолютних розмірів суспільного виробництва і його 

ефективності, зниження рівня керованості промисловістю. Найбільш істотними факторами, що обмежу-
ють зростання виробництва, як і раніше найчастіше є неплатоспроможність і брак власних коштів підп-
риємств, а також нестабільність податкової та правової політики, досить високий відсоток комерційного 
кредиту.  

В умовах нестабільної ринкової економіки, до яких важко адаптуються вітчизняні підприємства, 
запорукою виживання та основою стабільного стану підприємства служить його фінансова стійкість. 
Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство здатне шляхом ефективного їх 
використання забезпечити подальший розвиток виробництва. Проблеми фінансової стійкості відносяться 
до числа найбільш важливих не тільки фінансових, але й загальноекономічних проблем. Недостатня 
фінансова стійкість може призвести до відсутності у підприємств коштів для розвитку виробництва, їх 
неплатоспроможності і навіть до банкрутства, а надлишкова стійкість буде перешкоджати розвитку, об-
тяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами. Уникнути подібного положення можливо 
за допомогою аналізу фінансового стану підприємства, який являє собою сукупність показників, що 
відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. З метою досягнення стійкого 
фінансового положення підприємства в умовах ринкової економіки, необхідно знати, як керувати 
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фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні 
займати власні кошти, а яку - позикові. Слід приділяти більше уваги аналізу таких понять ринкової 
економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, 
поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику, ефект фінансового важе-
ля та ін.  

Стійке фінансове становище робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпе-
чення потреб виробництва необхідними ресурсами, тому фінансова діяльність, як складова частина 
господарської діяльності підприємства, спрямована на забезпечення планомірного надходження і витра-
чання грошових ресурсів, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш 
ефективного його використання .  

Теоретичні аспекти аналізу фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.  
Фінансова стійкість і її значення для успішної роботи підприємства.  
Найважливішою характеристикою функціонування та розвитку виробничо-економічних систем є 

фінансово-економічна стійкість. Особливої актуальності проблема підтримки економічного потенціалу 
набуває в періоди різких змін умов господарювання, коливань економічної кон'юнктури. Існує ряд 
інтерпретацій поняття фінансової стійкості. Згідно з однією з них стійкість підприємства являє собою 
такий фінансовий стан, при якому господарська діяльність забезпечує виконання всіх його зобов'язань. У 
свою чергу, фінансова стійкість визначається як характеристика рівня ризику діяльності підприємства з 
точки зору можливості його банкрутства, збалансованості або перевищення доходів над витратами. Але 
даний підхід представляється обмеженим, оскільки при цьому не враховуються інші ключові фактори 
ефективного функціонування виробничої системи, найважливішими з яких є виробничо-технологічний 
потенціал підприємства і його здатність до безперебійного виробництва затребуваною споживачем 
продукції.  

Незважаючи на множинність інтерпретацій даного поняття, з метою підвищення ефективності 
діяльності підприємства менеджмент дотримується однієї стратегії - підвищення фінансової стійкості. 
Реалізація стабілізації організації в даному напрямку визначається кваліфікацією та ефективністю 
управління, метою якого є отримання прибутку і досягнення рівня рентабельності виробництва в 
розмірах, що дозволяють капіталізувати частину прибутку. А у свою чергу стабільна прибутковість 
підприємства, зростання його капіталізації покращують доступ підприємства до позикових ресурсів, 
ділову репутацію в цілому. При цьому не слід заперечувати і можливість ослаблення стійкості 
підприємства в цілях його зміцнення, що на перший погляд є абсурдним. Дане твердження можна 
пояснити тим, що гіперустойчівая система не здатна до саморозвитку, якщо всі відхилення від 
рівноважного стану виключаються. Крім того, для переходу в якісно новий, більш досконалий стан 
система повинна на якийсь час не тільки втратити стійкість, але і придбати здатність незворотності в 
стару зруйновану структуру. Одним з ефективних способів зниження стійкості підприємства в цілях його 
вдосконалення є збільшення надходження фінансових ресурсів, що призводить, як правило, до 
можливості появи нових рішень, що стосуються розвитку виробничої системи і ослаблення опору старих 
способів функціонування. Важливо у розвитку підприємства не допускати крайнощів: гіперустойчівості і 
тривалої нестійкості розвивається системи. Якщо стаціонарність не дозволяє оновлюватися системі, то 
нестабільність ускладнює закріплення в системі знову придбаних характеристик, що забезпечують 
життєздатність підприємства в динамічних умовах господарювання. У цьому полягає завдання 
ефективного управління господарською системою. Підприємство являє собою складну систему, що 
складається з багатьох підсистем, тому при оцінці його фінансового стану необхідно використовувати 
цілий ряд показників фінансової стійкості.  

Висновок. Таким чином, в ході дослідження в теоретичній главі було виявлено, що 
фінансоваяустойчівость - складова частина загальної стійкості підприємства, збалансованість фінансових 
потоків, наявність засобів, що дозволяють організації підтримувати свою діяльність протягом певного 
періоду часу. Для того щоб діяльність виробничої системи володіла високим ступенем результативності, 
менеджменту варто дотримуватися правильної стратегії, що стосується фінансово-економічної стійкості. 
Невід'ємною частиною стратегічного управління економічною одиницею, у свою чергу, є аналіз його 
поточної діяльності та оцінка подальших перспектив розвитку. Господарська практика вимагає розвитку 
теорії фінансового управління, і, перш за все методології оцінки фінансової стійкості підприємства в 
напрямку підвищення якості аналізу. Фінансова стійкість - одна з характеристик відповідності структури 
джерел фінансування у структурі активів. На відміну від платоспроможності, яка оцінює оборотні активи 
та короткострокові зобов'язання підприємства, фінансова стійкість визначається на основі співвідношення 
різних видів джерел фінансування та його відповідності складу активів.  
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Потреба в нових теоретичних і практичних підходах до виходу підприємства на зовнішні ринки та 

формування ефективної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю посилила інтерес до за-
значеної проблеми.  Підприємство як суб’єкт товарно-грошових відносин, що володіє економічною само-
стійністю і повністю відповідає за результати господарської діяльності повинно сформувати таку систему 
управління зовнішньоекономічною діяльністю, яка б забезпечила йому високу ефективність роботи. Тому 
рішення щодо вибору цільового зарубіжного ринку, яке тісно пов'язане з рівнем інтернаціоналізації дія-
льності фірми та стратегією регіональної присутності, основною метою якої є максимізація прибутку за 
рахунок використання ефекту масштабу, є досить актуальним для сьогодення [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що систематичне, поступове набуття досвіду в 
зовнішньоекономічній діяльності – найкращий, а в багатьох випадках і єдиний шлях до стабільного успі-
ху. Тому дослідження теоретичних підходів до виходу підприємств на зовнішні ринки достатньо актуаль-
ні в сучасних ринкових умовах. Проблеми виходу підприємств на зовнішні ринки у сучасній зовнішньое-
кономічній практиці присвячені праці таких українських і зарубіжних вчених-економістів, як В. Алексу-
нін, Ф. Котлер, О. Каніщенко, І. Коротко, Т. Циганкова, П. Чорномаз та інших [1, 2].  

Проте, у сучасній науковій економічній літературі питання визначення основних етапів та критері-
їв вибору міжнародних ринків вітчизняними підприємствами не дістали достатнього висвітлення. Відпо-
відно виробники шукають шляхи вирішення даної проблеми і для деяких це вихід на зовнішні ринки, що 
підкреслює актуальність даного дослідження.  Основою для інформаційного середовища виходу на зов-
нішні ринки є маркетинг.  

Ф. Котлер визначає маркетингове середовище як сукупність факторів, які впливають на спромож-
ність підприємства розвивати й підтримувати взаємовідносини з цільовим ринком. Економічне середо-
вище утворюють ті фактори, які впливають на купівельну спроможність населення, рівень його доходів і 
витрат [3].  

Мета статті - представлення концепції побудови загальної стратегії виходу на зовнішній ринок для 
підприємства, що шукає ринкову нішу для своєї продукції  

 Важливою умовою виходу українських підприємств і організацій на європейських ринок є забез-
печення відповідності рівня якості вітчизняних товарів євро стандартам . Перевірка українських підпри-
ємств – обов'язкова умова для отримання права на постачання продукції до країн Європейського Союзу. 
При цьому інспектують не тільки виробників продукції , але і їхніх постачальників сировини, рівень ве-
теринарного контролю, відповідність місцевого законодавства європейським нормам тощо.  

Першим етапом аналізу шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підп-
риємства має стати визначення кола країн, які є потенційно привабливими з точки зору проникнення на 
їхні ринки. При цьому необхідно ретельно проаналізувати стан середовища міжнародного маркетингу, 
який включає в себе вивчення системи міжнародної торгівлі, економічного середовища кожної з країн та 
їхнього політико-правового та культурного середовища.  

Експорт найбільш простій спосіб виходу підприємства на зарубіжний ринок. Експорт вимагає най-
менших витрат ресурсів, тому що всі маркетингові функції в основному лягають на плечі посередників.  
Під експортом розуміється реалізація на закордонних ринках товарів та послуг, що виробляються чи 
виконуються у своїй країні. Розрізняють прямий та непрямий експорт. Непрямий експорт має місце, коли 
вироби та послуги реалізуються, через посередників: 

 вітчизняний посередник-експортер отримує продукцію від виробника та продає її за кордон; 
 вітчизняний агент-експортер шукає покупців за кордоном та домовляється про поставки, 

розраховуючи на отримання комісійної винагороди; 
 кооперативна організація здійснює експорт від декількох виробників та частково під їх 

адміністративним контролем 
 керуюча експортом фірма керує експортною діяльністю компанії за певну винагороду.  

Основною перевагою експорту є те, що підприємство може уникнути всіх складнощів, пов'язаних з 
доставкою товару за межу, тарифами, іноземними законодавчими актами і іншими подібними проблема-
ми. Всі ці обов'язки перекладаються на посередника. Серед недоліків можна відзначити практично повну 
втрату контролю над цінами і доставкою товару на зовнішній ринок.  

Не дивлячись на переваги експорту з використанням спеціалізованих брокерів, деякі підприємства 
вважають за краще експортувати свої товари безпосередньо посередникам, що знаходяться на 
зовнішньому ринку. Вигідною відмінністю цього виду експорту є підвищення контролю підприємства 
над товарами, вивезеними на зовнішній ринок. До недоліків можна віднести додаткові витрати, що вини-
кають в даному випадку.  

Франчайзинг, як і експорт - це доволі ефективний спосіб виходу підприємства на зовнішні ринки. 
В цьому випадку підприємство (франчайзер) дає право використовувати свою виробничу технологію, 
торгову марку і патент іншому підприємству (франчайзі), що знаходиться на території іноземної держави. 
Франчайзинг є особливою системою відносин між суб'єктами підприємницької діяльності. При належно-
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му підході франчайзинг може бути каталізатором, прискорювачем розвитку бізнесу, оскільки створює 
для підприємств, що входять до франчайзингової мережі, сприятливі умови для успішного функціону-
вання та відкриває нові можливості [4].  

Наступний спосіб виходу підприємства на зовнішні ринки це організації спільних підприємств яка 
підвищує контроль над виробництвом і збутом товарів на зовнішньому ринку. Підприємство може також 
ухвалити таке рішення, щоб використовувати спеціальні знання або доступ до каналів збуту, якими 
володіє іноземний партнер. Іноді спільне підприємство організовується, коли уряд не заохочує 
самостійний вхід іноземних підприємств на місцевий ринок.  

Прямі іноземні інвестиції дають найвищий рівень контролю, який підприємство може мати при 
виході на зовнішній ринок Прямі інвестиції володіють поряд переваг в порівнянні з іншими способами 
виходу на зовнішні ринки. Підприємство може повністю визначати маркетингову і збутову політику. Це 
може бути особливо необхідно для крупних підприємств, які прагнуть проводити єдину політику на всіх 
своїх ринках. Це допоможе ефективнішій ціновій конкуренції, оскільки якщо товари проводяться в країні 
збуту, то не треба нести транспортних витрат, також витрат пов'язаних з тарифами. Нарешті, 
підприємство отримує прямий контакт зі своїми клієнтами на іноземному ринку і означає, може повніше 
задовольняти їх вимоги, що підвищує його конкурентоспроможність.  

Існують і недоліки прямих інвестицій. При прямих іноземних інвестиціях великий ризик, 
пов'язаний з девальвацією іноземної валюти, політичною нестабільністю, спадом на ринку і можливою 
націоналізацією майна. Із-за крупних фінансових інвестицій в іноземний ринок гнучкість політики 
підприємства відносно цього ринку знижується.  

Таким чином, вихід підприємства на зовнішній ринок, де панує жорстка міжнародна конкуренція, 
можливий лише за умови використання сучасних методів управління, які створюють значні перспективи 
для підприємства, але одночасно висувають і додаткові вимоги. Підприємство має забезпечити відповід-
ність якості товару, упаковки, дизайну, реклами міжнародним стандартам, а виробничого комплексу — 
сучасному науково-технічному рівню. Персонал повинен вміти налагоджувати зв’язки із закордонними 
представниками та організовувати на високому професійному рівні міжнародні виставки, конференції.  
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Главное задание предприятия в условиях рыночной экономики является всевозможное 
удовлетворение потребностей народного хозяйства и граждан в его продукции, работах и услугах, с 
высокими потребительскими свойствами и качеством при минимальных рас ходах. Для осуществления 
своего главного задания предприятие обеспечивает увеличение прибыли. Прибыль является 
первоочередным стимулом к созданию новых или развитию уже действующих предприятий. 
Возможность получения прибыли побуждает людей искать более эффективные способы использования 
ресурсов, изобретать новые продукты, на которые может возникнуть спрос, применять организационные 
и технические нововведения, которые дадут возможность повысить эффективность производства.  

Прибыль - многозначная экономическая категория.  От глубины ее познания и рациональности 
использования зависит эффективность коммерческого расчета, ценообразования и других экономических 
рычагов ведения хозяйства.  Будучи источником производственного и социального развития, прибыль 
занимает ведущее место в обеспечении самофинансирования предприятий и объединений, возможности 
которых во многом определяются тем, насколько доходы превышают расходы.  

Прибыль, будучи главной движущей силой экономики рыночного типа, характеризуется 
многообразием содержания форм.  
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Рассматривая сущность прибыли, нужно, в первую очередь, отметить такие ее характеристики [2, 
с. 54]: Прибыль является особой формой дохода предпринимателя, который осуществляет определенный 
вид деятельности. Наиболее простая форма выражения прибыли есть вместе с тем недостаточной для ее 
полной характеристики, потому, что в ряде случаев активная деятельность в какой-либо сфере может и не 
быть связана с получением прибыли (например, деятельность политическая, благотворительная и др. ).  

Реальное положение в экономике сегодня таково, что из всех возможных источников 
инвестирования, реальным для предприятий остается лишь акционирование и использование части 
прибыли (потому что амортизационные отчисления сегодня практически не идут на инвестиционные 
цели, а банковский кредит пока недоступен, через высокие процентные ставки). В результате выше 
перечисленного, анализ прибыли на предприятии сегодня становится чрезвычайно актуальным.  Анализ 
прибыли позволяет обнаружить основные факторы ее роста, эффективное использование ресурсов, 
потенциальные возможности предприятия, а также определить влияние внешних и внутренних факторов 
на размер прибыли, порядок ее распределения.  

Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации благосостояния 
владельцев предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта главная цель призвана обеспечивать 
одновременно гармонизацию интересов владельцев с интересами государства и персонала предприятия.  

Для понимания сущности понятия «прибыль» необходимо знать теорию о расходах, потому что 
понятие «прибыль», неразрывно связано понятием «расходы».   Расходы производства - это вся 
совокупность расходов, связанных с использованием ресурсов и услуг для производства продукции.  

Они, в свою очередь, делятся в зависимости от их отношения к собственности предприятия и 
характера их учета на: внешние (или явные) и внутренние (или неявные).   

В практике управления прибылью в зависимости от используемых методов различают следующие 
основные системы проведения анализа на предприятии [1, с. 44]: 1. горизонтальный анализ; 2. 
вертикальный анализ; 3.  сравнительный; 4 . анализ рисков; 5. анализ коэффициентов; 6. интегральный 
анализ; 7. факторный анализ.  

К внешним расходам относятся те расходы, которые предприятие несет в результате 
осуществления платежей за необходимые ему ресурсы и услуги. Поэтому внешние расходы можно 
назвать, условно, еще и бухгалтерскими расходами.   

Внутренние расходы  содержат в себе расходы ресурсов, которые принадлежат предприятию. Эти 
ресурсы не нужно ни у кого покупать (в отличие, скажем, от рабочей силы, владельцем которой всегда 
остается наемный рабочий, даже если он подписал трудовой контракт). Но от этого внутренние ресурсы 
не становятся бесплатными (даровыми).  

При планировании производства необходимо проанализировать внутренние и внешние факторы, 
влияющие на деятельность предприятия.  Существуют разные методы классификации внешних и 
внутренних факторов.  

В условиях глобализации, когда мир взаимосвязан и взаимозависим, необходимо учитывать 
факторы глобальной среды: экономические, политические, природные, демографические, социально-
культурные.  

В настоящее время мировой экономический кризис, в первую очередь, влияет на 
платежеспособный спрос населения, что приводит к сокращению объемов производства и соответственно 
уменьшению, размера прибыли. Данная ситуация ведет к увеличению рисков, ухудшению 
инвестиционного климата.  
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Концепції ціноутворення можливо розділити на три групи: витратну; маржиналістську; неокласич-
ного синтезу.  

1. Витратна концепція базується на трудовій теорії вартості. Сутність теорії полягає у тому, що 
товари обмінюються на основі вартості, яка формується у сфері виробництва. Ціна є грошовим 
вираженням вартості, в процесі обміну скорегованим на співвідношення попиту та пропозиції. Ціна 
дорівнює вартості коли попит дорівнює пропозиції, якщо попит є більшим ніж пропозиція, то ціна 
перевищує вартість і навпаки.  

2. Маржиналістська концепція базується на теорії граничної корисності і є діаметрально протиле-
жною трудовій теорії вартості. Сутність теорії полягає у тому, що вартість товару визначається не витра-
тами праці на його виробництво, а ефектом, який він здатен принести покупцеві. Процес формування 
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ціни переноситься у сферу обігу. В межах маржиналістської концепції існує три підходи формування 
попиту та виявлення цінності товару. Перший, ― кардиналістський передбачає можливість вимірювання 
цінності за допомогою підрахунку оцінок покупців, які приймають рішення відносно купівлі, виходячи з 
психологічних відчуттів по типу «подобається ― не подобається». Другий, ординалістський ― передба-
чає, що більшість товарів є компліментарними (споживаються спільно з іншими товарами) або товарами-
субститутами (взаємозамінними товарами). Тому цінність потрібно розглядати не від споживання товару, 
а від споживання набору взаємодоповнюючих товарів. Перевага віддається наборам товарів, що мають 
вищий рівень корисності. Третій підхід отримав назву «виявлення переваг» і передбачає, що покупці 
обирають альтернативні товари, виходячи з наявності грошових коштів.  

3. Неокласична концепція цінооутворення це проміжний, комбінований варіант теорії витрат виро-
бництва та теорії граничної корисності. Згідно з нею, ціна, яку згоден сплатити покупець, визначається 
ступенем корисності товару, а ціна, яку згоден призначити продавець, не може бути нижчою витрат ви-
робництва. Між продавцями і покупцями досягається компроміс, у результаті якого ціна встанавлюється 
на рівноважному рівні. Ціна рівноваги ― це, одночасно, максимальна ціна, яку готовий сплатити поку-
пець, виходячи із оцінки корисності товару та мінімальна ціна, за якою згоден продати товар продавець, 
виходячи з рівня витрат на виробництво.  

Відповідно до закону попиту, імпульс поведінці покупця надає ціна пропозиції, за якою виробник 
пропонує товар. Ціна пропозиції ― стартова ціна товару, яка потім стикається з ціною попиту, тобто ціною, 
яку готовий сплатити покупець. Після цього звичайно досягається компроміс у вигляді «ринкової ціни» 
товару, за якою він дійсно продається/купується. Ринкова ціна є ціною рівноваги. оскільки знаходиться на 
збалансованому рівні, коли продавець згоден продати, а покупець купити.  

В моделі класичного ринку, тобто ринку досконалої конкуренції, ціна рівноваги формується «авто-
матично». Це означає, що ринок здатен самостійно встановлювати ціну рівноваги за рахунок прагнення 
уникнути дефіциту чи надвиробництва за допомогою зміни кількості товарів, а також внаслідок прагнення 
досягти максимальної економічної ефективності за допомогою зміни рівня цін. Автоматичному повернен-
ню ціни до рівноважного рівня можуть перешкоджати: недосконала конкуренція на ринку; державне регулю-
вання цін; наявність нефункціонального попиту.  

Відомо, що в залежності від рівня конкуренції виділяють два види ринків — досконалої та 
недосконалої конкуренції. При цьому досконала конкуренція існує у формі поліполії, а недосконала 
конкуренція існує у трьох формах: монополістична конкуренція, олігополія, монополія (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Класифікація конкурентних ринків 

Види ринків 
Ознаки 

Кількість 
підприємств 

Тип товару 
Умови вступу 

на ринок 
Контроль 

над цінами 

Досконала 
конкуренція 

поліполія 
багато 

невеликих 
підприємств 

однаковий дуже легкі відсутній 

Недосконала 
конкуренція 

 

монополістич-на 
конкуренція 

 

значна кількість 
підприємств 

відносно легкі 
обмежений 
можливістю 

заміни товару 

обмежений 
можливістю 

заміни 
товару 

олігополія 
декілька 
великих 

підприємств 

істотні 
перешкоди 

пріоритет 
цінового 

лідера 

пріоритет 
цінового 

лідера 

монополія одне 
підприємств 

дуже важкі 
повний 

контроль 
повний 

контроль 

 
При недосконалій конкуренції, як і при державному регулюванні цін існує контроль над цінами пе-

вних суб’єктів ринку: держави, продавця-монополіста, продаців-олігополістів, власника бренда. Це зава-
жає автоматичному формуванню ціни рівноваги. Крім того, такою перешкодою є наявність нефункціона-
льного попиту.  

При встановленні ціни рівноваги пропозиція дорівнює функціональному попиту, який визначаєть-
ся функціями, якісними характеристиками товару, для виконання яких він створений. Нефункціональний 
попит не грунтується на функціональній цінності товару. Класифікація нефункціонального попиту запро-
понована Лейбенстайном Х. (рис. 1).  

Спекулятивний попит — це попит, пов’язаний з інфляційними очікуваннями підвищення цін.  
Соціальний попит — це попит, пов’язаний з впливом соціальних факторів.  
Нераціональний попит — це попит, пов’язаний з впливом емоціонально-психологічних факторів. 

У ньому виділяють: 
 ефект (парадокс) Гіффена Р. — це зростання попиту на товар, витрати на який займають 

значну частку в бюджеті, при підвищенні ціни; 
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 ефект (парадокс) Веблена Т. — це зростання попиту на ексклюзивний товар при підвищенні 
ціни; 

 ефект сноба — це зростання попиту при зростанні ціни, на основі намагання виділятися; 
 ефект приєднання до більшості — це залежність попиту від загальноприйнятою мотивацією 

покупців.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація нефункціонального попиту за Лейбенстайном Х.  
 

Концепції ціноутворення економічної теорії складають підгрунтя ціноутворення в теорії маркетин-
гу. При цьому, ціноутворення як складова маркетингової діяльності та елемент комплексу маркетингу, 
набуває нових якісних рис викликаних зменшенням рівня абстракції. Концепція ціноутворення в теорії 
маркетингу грунтується на «магічному трикутнику» цінової політики Туккера С. Х. (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. «Магічний трикутник» цінової політики Туккера С. Х.  
 

На відміну від економічної теорії, де враховується поведінка двох суб’єктів ринку — продавця і 
покупця, в маркетинговій концепції ціноутворення з’являється третій суб’єкт — конкуренти. Ідеологія 
«магічного трикутника» полягає в тому, що ціна знаходиться під впливом ціни пропозиції, ціни попиту та 
ціни конкурентів. Знаходження цінового компромісу між продавцем і покупцем залежить від цілей про-
давця. Найбільш розповсюдженими є наступні цілі: забезпечення виживання; максимізація прибутку; 
збільшення ринкової частки; завоювання лідерства за якістю товару; соціальна відповідальність. Механі-
змом досягнення цілей продавця є маркетингова цінова політика.  

Маркетингова цінова політика — це сукупність принципів та методів ціноутворення. Її сутність 
полягає у створенні оптимального рівня та структури цін по товарам і ринкам. Вона є складовою марке-
тингової політики, важливим інструментом комплексу маркетингу і діє у взаємозв’язку з товарною, збу-
товою та комунікативною політиками. Домінантою маркетингової цінової політики продавця є рівень цін, 
прийнятний для покупців. Розрізняють активну та пасивну маркетингову цінову політику. При активній 
політиці продавець намагається бути «законодавцем моди» на ціну, зайняти лідируючу позицію, виходячи 
з власних цілей та можливостей. При пасивній політиці продавець «слідує за лідером», орієнтуючись на 
ціни конкурентів.  

В залежності від обраної маркетингової цінової політики формується стратегія і тактика ціноут-
ворення.  

Маркетингова стратегія ціноутворення — це довгостроковий алгоритм формування стартової ці-

Нефункціональний попит 
 

Спекулятивний Соціальний 
Нераціональний 

 ефект Гіффена Р.  
 ефект Веблена Т.  
 ефект сноба 
 ефект приєднання до 

більшості 
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ни та її зміни в залежності від прогнозованої дії маркетингових чинників.  
Маркетингова тактика ціноутворення — це сукупність заходів разового та короткострокового ха-

рактеру, які доповнюють стратегічні наміри з метою більш гнучкої адаптації до неспрогнозованих змін 
маркетингового середовища (підвищення цін, зниження цін, знижки й надбавки до цін). Тактичні заходи 
спрямовані на усунення деформацій, які виникають в діяльності продавця внаслідок непередбачених змін 
кон’юнктури ринку, помилок управлінського персоналу.  

Раціональна ціна значною мірою визначає прибуток. Саме вона є домінуючим, тобто найбільш 
ефективним чинником збільшення прибутку. Збільшення обсягу продажів на 1% приводить до збільшен-
ня прибутку на 3,3%, а збільшення ціни на 1% приводить до збільшення прибутку на 11,1%. Таким чи-
ном, вплив ціни на збільшення прибутку є в 3-4 рази більшим, ніж вплив обсягу продажів. Справедливим 
є й зворотне твердження — зниження ціни на 1% приводить до зниження прибутку на 11,1%.  

Ціна є чинником формування відносин між продавцями і покупцями, коли за рахунок її зміни 
продавці намагаються утримати наявних чи залучити нових покупців. Необхідно розрізняти принципи та 
види ціноутворення, функції ціни.  

Розрізняють два принципи ціноутворення: 
 ринковий; 
 адміністративний.  

Ринкове ціноутворення базуєтся на різноманітності форм власності, свободі вибору продавців та 
покупців при відповідній динаміці цін, конкуренції, врахуванні приватних інтересів та відсутності держа-

вного регулювання цін.  

Адміністративне ціноутворення відрізняється від ринкового лише наявністю державного регулю-
вання. При цьому залежно від ступеню впливу держави розрізняють: 

1) командну економіку, яка грунтується на тотальному державному контролі над цінами. Рівень 
регулювання цін — 100%; 

2) змішану економіку, яка грунтується на обмеженому державному контролі над цінами. Рівень ре-
гулювання цін — від 30 до 100%; 

3) ліберальна економіки, яка грунтується на обмеженому державному контролі над цінами. Рівень 
регулювання цін — до 30%; 

В залежності від ступеню участі держави і органів місцевого самоврядування, а також від наявнос-
ті чи відсутності попередної домовленості сторін розрізняють наступні види ціноутворення: 

 ціноутворення, яке здійснюється під прямим державним чи муніципальним контролем за 
допомогою фіксування чи граничного обмеження цін, субсидування та інш. ; 

 ціноутворення в умовах монополії чи олігополії, що обумовлює прийняття однією із сторін 
нав’язаних умов; 

 договірне ціноутворення, яке передбачає наявність попередньої домовленості між продавцем 
і покупцем і тому діяльність обох сторін обмежується виконанням зобов’язань; 

 вільне ціноутворення, яке передбачає відсутність попередньої домовленості між продавцем 
та покупцем і тому діяльність обох сторін не обмежується виконанням зобов’язань.  

Функції ціни характеризуют їх роль в діяльності продавця. Вони мають універсальний характер і 
не залежать від принципів та видів ціноутворення: інформативна; стимулююча; вимірювальна; облікова; 
розподільча; регулююча.  
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Сутність концепції маркетингу полягає в задоволенні попиту з метою досягнення конкурентних 
переваг та отримання прибутку. Маркетинг відіграє провідну роль в економіці в умовах нестабільності, 
непередбачуваності, турбулентності ринкового середовища.  

Вивчення мотивації вчинків людей бере початок з ХVІІ ст. Систематичні маркетингові досліджен-
ня поведінки споживачів стали проводитися в 50-х роках ХХ ст. і в цей період в університетах починаєть-
ся викладання дисципліни «Поведінка споживача».  

На межі ХІХ-ХХ ст. починаються поглиблені дослідження поведінки споживачів, що пов’язано з 
появою і розвитком маркетингу як економічної дисципліни, з якої в подальшому виділяється дисципліна 
«Поведінка споживача». Вперше курс «Маркетинг» стали викладати в американських університетах у 
1902 р. Але лише наприкінці 1920-х — початку 1930-х рр. викладачі, які читали цей курс, стали вважати 
себе більше маркетологами, ніж економістами. Протягом 1930-х рр. створення Американської асоціації 
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маркетингу і його періодичного видання «Journal of Marketing» стали проявом остаточного відділення 
маркетингу від економічної теорії. Викладання курсу «Поведінка споживача» розпочалося в США в 1950-
і рр. на кафедрах маркетингу комерційних коледжів і бізнес-шкіл.  

Проте дослідження споживчої поведінки в Північній Америці і Європі почалися раніше. Вже в кі-
нці 1920-х — початку 1930-х рр. у Відні Пол Лазарсфелд і його колеги за допомогою опитувань спожива-
чів вивчали стан ринку товарів повсякденного попиту.  

В період з 1950 до середини 1960-х років основна частина маркетингових досліджень була 
пов’язана з вивченням споживачів та використанням отриманих результатів при сегментуванні ринків. 
Тоді були здійснені спроби використання методів психології та соціології для пояснення поведінки спо-
живачів. Так, за допомогою теорій особистості, мотивації, життєвого циклу родини, соціального класу 
були побудовані моделі, що пояснювали коливання попиту на різні види товарів та вибір марок. Серед 
найбільш важливих слід відмітити роботи таких вчених, як А. Копонен, В. Такер і Дж. Пейнтер, Ф. Еванс, 
М. Хейр, Е. Діхтер, П. Мартіно, Р. Коулман, С. Леві, В. Уеллс і Г. Гьюбар, С. Бартон.  

У 1950-і рр. в США стали проводитися «мотиваційні дослідження», що будувалися на глибинних 
інтерв’ю та пов’язані з психоаналізом Зігмунда Фрейда. Мета дослідження мотивації полягала у виявлен-
ні прихованих або неусвідомлених спонук за допомогою направленого інтерв’ювання. В 1960-х рр. ре-
зультати таких досліджень були опубліковані в книзі Венса Паккарда «Приховані засоби переконання».  

Вплив на розвиток теорії поведінки споживача мали роботи Еверетта Роджерса з проблем дифузії 
інновацій. Він запропонував класифікацію споживачів в залежності від швидкості сприйняття товару-
новинки. Крім того, саме він запропонував послідовність етапів прийняття рішення про купівлю новинки: 
1) обізнаність про новинку; 2) зацікавленість; 3) оцінка; 4) опробування; 5) сприйняття.  

У 1960-і рр. в дослідженнях поведінки споживача з’явилася нова тенденція. У її основі лежало ро-
зуміння споживача як інформаційної системи, що одержує і переробляє інформацію для прийняття рі-
шення щодо вибору товару. Ці дослідження у вивченні поведінки споживача йшли у одному руслі з під-
ходами до вивчення процесів пізнання в психології. Перші підручники з поведінки споживача будувалися 
на такому підході, проте також розглядалися теми, що стосувалися культури, субкультури, груп, класів, 
впливу сім’ї, особи.  

Від середини 1960-х до кінця 1970-х рр. основна частина досліджень була пов’язана з вивченням 
процесу прийняття рішення про купівлю. В цей період було опубліковано один із найбільш популярних 
підручників з поведінки споживачів — «Поведінка споживачів» американських вчених Джеймса Ендже-
ла, Девіда Коллата, Роджера Блекуелла. Саме вони перенесли акцент від сегментації ринку до вивчення 
процесу прийняття споживчих рішень. Модель Енджела-Коллата-Блекуелла, розроблена в 1968 р., і досі є 
однією з найбільш поширених. Слід відмітити також розробки таких вчених, як Джон Ховард і Джил 
Бетман. Остання запропонувала модель процесу обробки інформації під час прийняття споживчих рі-
шень. В роботах Джона Ховарда було започатковано розробки щодо індивідуальних і родинних процесів 
прийняття рішення про купівлю, зроблені спроби виявити вплив членів сім’ї на процес прийняття такого 
рішення. В цей період почала створюватись теорія установок, основні положення якої були запропонова-
ні в роботах Морріса Фішбейна. Сучасні підручники по курсу «Consumer Behaviour» в основному написа-
ні і видані в США. Вони розглядають поведінку споживача на ринку товарів і послуг переважно з погляду 
психологічної науки.  

В сфері сегментування ринку найбільш важливими були роботи, пов’язані з психографією спожи-
вача. Концепція психографії прийшла на зміну соціально-демографічним характеристикам, які раніше 
були основою сегментування ринку. Швидкий розвиток комп’ютерних систем та баз даних став по-
штовхом до розвитку сегментації «post hoc» (метод «К-сегментування»), який використовується на спо-
живчому ринку, структура якого не відома и не може бути визначена «a priory». Алгоритм методу «post 
hoc» полягає у тому, що за допомогою анкет маркетологи опитували продавців та покупців для збору 
даних стосовно діяльності, інтересів та думок споживачів. Потім за допомогою методів факторного та 
кластерного аналізу виявлялися типові характеристики споживачів та відповідні типи їх поведінки, на 
основі яких і здійснювалось сегментування.  

У 1969 р. виникла Асоціація вивчення споживачів (Association of Consumer Research — ACR), в 
1974 р. було почато видання фахового журналу — «Journal of Consumer Research». Це ознаменувало за-
кінчення процесу інституціоналізації курсу «Поведінка споживача», тобто його перетворення на самос-
тійну дисципліну, міждисциплінарну науку. Чинники, що впливають на поведінку споживача почали 
паралельно і з різних точок зору вивчати економісти, соціологи, психологи, демографи, філософи, соціо-
логи, історики, політологи, юристи, фізіологи тощо. Матеріали їх досліджень аналізуются і узагальнюют-
ся фахівцями в області статистики, математики, інформатики. В результаті скоординованих односпрямо-
ваних зусиль практичних працівників і вчених різної спеціалізації почала формуватися сукупність 
взаємозалежних рекомендацій щодо такої поведінки споживачів, яка буде запобігати виникненню збуто-
вих проблем.  

В 1970-х роках значно вплинули на теорію споживання роботи французського філософа і соціолога 
Пьєра Бурдье «Відмінності: соціальна критика думок про смак» (1979 р. ), французського філософа і 
культуролога Жана Бодрійяра (концепція «суспільства споживання»), американського соціального психо-
лога і соціолога Ірвіна Гоффмана, радянського літературознавця і культуролога Михайла Михайловича 
Бахтіна.  

В 1980-х рр. у США, законодавця освітянських стандартів у сфері маркетингу, відбулися світогля-
дні трансформації щодо змісту викладання курсу «Поведінка споживача». Розширилися контури викла-
дання дисципліни: окрім економістів і психологів на кафедри маркетингу прийшли працювати антропо-
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логи, соціологи і навіть літературні критики, що природно розширило спектр поглядів на поведінку спо-
живача.  

В 1990-х рр. кристалізувався новий напрям в маркетингових дослідженнях поведінки споживача, 
який сфокусував увагу на культурних і соціальних чинниках. Проте традиційний напрям вивчення пове-
дінки споживачів, який базується на економічних та психологічних чинниках залишається домінуючим.  

В теперішній час розвиток теорії поведінки споживача відбувається під впливом двох методологі-
чних шкіл: позитивізму і постмодернізму.  

Позитивізм — це процес використання кількісних методів для вивчення поведінки споживачів. 
Постмодернізм — процес використання якісних методів для вивчення поведінки споживачів. Прихильни-
ки позитивістського підходу стверджують, що предметом дослідження поведінки споживачів є процес 
покупки, а прихильники постмодерністського підходу — процес споживання в цілому.  

На початку ХХІ ст. мінливе зовнішнє середовище ставить нові завдання перед теорією поведінки 
споживача. Високий рівень конкуренції обумовлює те, що продавцю все складніше задовольнити високі 
вимоги попиту, тому міжнародний стандарт ISО 9001–2001 акцентує увагу на необхідності визначення 
рівня задоволеності споживачів.  

Все сильніше проявляються наслідки демографічних змін: 
 збільшується число літніх людей і вони хочуть дотримуватися стилю життя більш молодих; 
 зменшується число повноцінних сімей; 
 зростає число працюючих жінок.  

Поведінка жінок стає, з одного боку, більш емансипованою, вони роблять кар’єру і є активними 
споживачами «чоловічих» товарів (автомобілі, комп’ютери), а з іншого боку жінки бажають купувати 
товари, що враховують гендерні відмінності (наприклад, щоб джинси виготовлялися індивідуально для 
них). Тому з’являється напрям «жіночого» маркетингу.  

У значної кількості людей виникають нові тенденції споживання: 
 змінюється режим дня, що призводить до розвитку спектру послуг, які надаються 

цілодобово: магазини, хімчистки, бібліотеки, ресторани, спортивні зали, басейни; 
 виникає дефіцит часу, що призводить до розвитку послуг доставки товарів додому, появи 

товарів швидкого приготування; 
 знижується частка прихильників однієї торгівельної марки, більшість споживачів не бачать 

істотної різниці між торгівельними марками.  
Традиційні стилі життя розмиваються, споживачі стають все більш мобільними, вікові межі руй-

нуються, культури взаємно проникають, зростає інтеграція глобального і локального стилів споживання 
(джинси і кросівки носять люди різного віку, багато подорожують як молоді, так і літні люди). Все це 
обумовлює необхідність індивідуального підходу до споживача.  
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на сьогодні для нашої відчизнянної промисло-
вості найбільш потрібні процеси, пов'язані з модернізацією і розвитком. Це пояснюється, з одного боку, 
застарілістю основних фондів багатьох підприємств і відсутністю сучасних технологій, а з іншого, загос-
тренням конкурентної боротьби в промисловій сфері. Розвиток вітчизняного інжинірингу, пошук ефекти-
вних інноваційних технологій і шляхів вдосконалення інженерної діяльності є ключовими напрямками в 
рішенні задач модернізації та підвищенні конкурентоспроможності промисловості України. Сьогодні 
високорозвинені країни мають спрямовувати свій потенціал на проектування продуктів, що відповідають 
сучасним потребам і потребам людства у перспективі. У зв'язку з цим представляється доцільним 
об'єднання підприємств і організацій, що працюють у сфері інжинірингу, зацікавлених в інтеграції зу-
силь, спрямованих на інноваційний розвиток, в єдиний кластер, у формі саморегульованої організації.  
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Проблемою розвитку інжинірингу у вітчизняній економіці займаються такі українські наукові 
діячі-економісти, як Безручко О. О., Редкін О. В., Толкачов Д. М., Баторшина А. Ф., Козак Ю. Г. та інші.  

Очевидно, що одночасно з концепцією освоєння випуску українськими підприємствами виробів, 
здатних конкурувати на світовому ринку (особливо в галузях автомобілебудування, авіабудування, суд-
нобудування, оборонної промисловості і т. д. ) експерти повинні задуматися над концепцією технічного 
переозброєння виробництва. Дуже багато компаній щорічно виділяють чималі кошти на придбання ново-
го обладнання та модернізацію існуючого, унітарні підприємства проводять тендери з закупівлі та їх 
переозброєння фінансується державою, постачальники пропонують все більше і більше марок обладнан-
ня, створюючи тим самим конкурентний ринок [1]. Але інжиніринг - це поняття набагато ширше і, май-
же, ключове для побудови ефективної роботи з технічного переозброєння підприємства та виробництва. 
Воно включає в себе координацію діяльності всіх зацікавлених учасників проекту в області економічних, 
проектно-конструкторських, технологічних, виробничих і організаційних питань: дослідження щодо 
доцільності реалізації проекту, вивчення технічних можливостей його реалізації, розроблення попереднь-
ого, робочого проекту, організацію матеріально-технічного забезпечення, закупівлю та виготовлення 
обладнання, його освоєння, контроль за роботами, пуск об’єкта, його здача «під ключ», консультування з 
організації роботи діючого об’єкта та ін.  

Стрімкий розвиток інжинірингу в сучасних умовах зумовлений такими факторами, як: 
 істотні зрушення в структурі міжнародної торгівлі в бік збільшення торгівлі склад ними 

видами устаткування, що вимагають спеціальних знань для вирішення нелогічних і організаційних 
проблем, починаючи з проектування підприємства до введення його в експлуатацію; 

 високий попит на технічні послуги з боку країн, що стали на шлях самостійного 
економічного розвитку і не мають необхідного досвіду і фахівців для такої діяльності.  

Порівняно з розвинутими країнами, в яких становлення інжинірингу почалось ще в середині ХІХ 
ст., в Україні даний вид діяльності ще не набув відповідного розмаху і зводиться переважно до послуг, 
пов’язаних з підготовкою будівельного процесу. Але ринок інжинірингових послуг розвивається і, в ос-
новному, за допомогою залучення іноземного капіталу. Усі різноманітні види інжинірингових послуг 
можна поділити на дві групи: 

 послуги, пов’язані з підготовкою виробничого процесу (передпроектні, проектні, 
післяпроектні і спеціальні послуги), 

 послуги щодо забезпечення ефективності діючого виробництва та реалізації виготовленої 
продукції (роботи, спрямовані на оптимізацію процесів експлуатації, поліпшення функціонування 
технологічних ліній, залучення до інформаційних систем, поліпшення матеріально-технічного 
постачання, менеджменту та маркетингу, підбору і підготовки кадрів, а також рекомендації з фінансової 
політики).  

Інжиніринг як особливий вид виробничої діяльності має специфічні особливості, які відрізняють 
інжинірингові послуги від інших типів праці, що беруть участь у створенні кінцевого продукту виробниц-
тва.  

Перша особливість інжинірингу - його виступ в якості однієї з форм послуг виробничого призна-
чення. Інжиніринг безпосередньо втілюється не в речової формі продукту, а в деякому корисному ефекті, 
який може в ряді випадків мати матеріальний носій (проектна та технічна документація). Інші види 
інжинірингових послуг можуть взагалі не мати матеріального носія, наприклад, навчання фахівців або 
управління процесом будівництва об'єкта.  

Друга особливість інжинірингових послуг - їх зв'язаність в кінцевому підсумку з підготовкою і за-
безпеченням процесу виробництва і реалізації розрахованих на проміжне і кінцеве споживання 
матеріальних благ і послуг (наприклад, виконуються проектні роботи по створенню банку, житлового 
комплексу, але сама діяльність банку, експлуатація житла не є сферою інжинірингу). Самі послуги непро-
дуктивного характеру не входять до складу інжинірингу. Цим він відрізняється від послуг у сфері 
кінцевого споживання, фінансів і торгівлі.  

Третя особливість, що відрізняє інжиніринг від діяльності по створенню і торгівлі «ноу-хау», 
ліцензіями та іншими формами знань в області технології, полягає в тому, що дані послуги в принципі є 
відтворюваними, тоді як продаж ліцензій «ноу-хау» - це реалізація нових, в даний момент не 
відтворюваних знань виробничого та іншого призначення, якими володіє один або обмежене число 
продавців. З цього випливає, що інжинірингові послуги носять комерційний характер, тобто стають 
об'єктом купівлі-продажу. В результаті ціна ліцензованих знань, яка є монопольною, визначається не 
затратами праці на отримання зазначених знань, а співвідношенням попиту і пропозиції на них і 
економічного ефекту, що одержується від їх використання.  

В Україні функціонує чимало відомих компаній, діяльність яких прямо чи опосередковано 
пов'язана з наданням інжинірингових послуг як на території України, так і за її межами. Серед них можна 
назвати «Універсал інжиніринг», «Південтеплоенергомонтаж», «Авалон Інжиніринг», Українська 
інвестиційно-інжинірингова компанія, «Теплоелектропроект», «Тепловам», «Вніпітрагаз», «Арт 
Інжиніринг», "Абсолют Інжиніринг" та ін.  

Розвиток ринку інжинірингових послуг в нашій країні характеризується наявністю багатьох сис-
темних проблем, найважливішими серед яких є: дефіцит кваліфікованих кадрів, неякісне виконання 
робіт, застаріла нормативна база, недосконала система визначення вартості проектних робіт, корупційні 
явища на стадії погодження та експертизи документації, низький рівень автоматизації проектних робіт 
[2]. Також в нашій країні поки ще не створена система персонального ліцензування спеціалістів в галузі 
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інжиніринга, яка практикується у всьому світі. У перспективі в Україні, як і у розвинутих країнах, повин-
на удосконалюватися система навчання фахівців відповідно до нових напрямків у діяльності 
інжинірингових фірм. Серйозну увагу слід приділити підготовці фахівців із впровадження інновацій. 
Вони повинні вміти швидко адаптуватися до умов економіки і кон’юнктури сучасного ринку, що безу-
пинно змінюються. У зв’язку зі структурною перебудовою економіки «інжиніринг» став у даний час 
найбільш диверсифікованою і «ризиковою» сферою діяльності. Тому подальше підвищення кваліфікації 
персоналу і новаторський підхід стають найважливішими елементами стратегії інжинірингових фірм.  

В останній час на ринку інжинірингових послуг з’явився новий вид послуг - послуги реінжинірин-
гу, які надають іноземні інжинірингові фірми. Реінжиніринг являє собою інженерно-консультаційні пос-
луги по перебудові систем організації та управління виробничо-торговими й інвестиційними процесами 
господарського об’єкта з метою підвищення його конкурентоздатності і фінансової стійкості.  

Ще однією особливістю сфери інжинірингу в Україні є його регіональний розвиток. Формування 
та розвиток інноваційних територіальних кластерів є ефективним механізмом залучення прямих інозем-
них інвестицій і активізації зовнішньоекономічної інтеграції країни. Включення вітчизняних кластерів в 
глобальні ланцюжки створення доданої вартості дозволяє істотно підняти рівень національної технологі-
чної бази, підвищити швидкість і якість економічного зростання за рахунок підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств, що входять до складу кластера, шляхом придбання і впроваджен-
ня критичних технологій, новітнього обладнання, отримання підприємствами кластера доступу до сучас-
них методів управління і спеціальним знанням, отримання підприємствами кластера ефективних можли-
востей виходу на висококонкурентні міжнародні ринки [3].  

Також слід відмітити, що інжинірингові послуги мають окремий статус і в податковому кодексі 
України, де передбачені певні обмеження щодо включення до складу податкових витрат витрат, понесе-
них на придбання послуг з інжинірингу у нерезидентів. А саме, витрати, понесені (нараховані) у зв’язку з 
придбанням у нерезидента послуг з інжинірингу (крім витрат, нарахованих на користь постійних пред-
ставництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню), включаються до складу витрат тільки в розмірі 
5% митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом. Крім того, якщо рези-
дент України одержує за зовнішньоекономічним договором від нерезидента послуги з інжинірингу та при 
цьому не імпортує обладнання,то витрати, понесені у зв’язку з придбанням таких послуг, не включаються 
до складу його податкових витрат [4].  

Таким чином, інжиніринг - це не просто виробництво інтелектуального технічного продукту, це, 
насамперед, безперервне оновлення і зростання інженерного потенціалу, що дозволяють постійно впро-
ваджувати у виробництво нові технології, у т. ч. ексклюзивні інновації. Стимулювання його розвитку в 
Україні допоможе сформувати найпотужніший промисловий потенціал країни, здатний гідно конкурува-
ти на світовому ринку.  
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У сучасних умовах глобалізації економіки, розвитку міжнародних торговельних і виробничих зв'я-
зків підвищують вимоги, що висуваються споживачами до якості продукції. Орієнтація бізнесу на задо-
волення споживача вимагає від харчових підприємств забезпечувати високу якість харчової продукції, що 
задовольняє вимоги ринку й споживчого попиту.  

Ринковий підхід до створення системи менеджменту якості дозволяє виділити й реалізовувати на 
практиці наступні принципи: 

- принцип орієнтації на споживача, на задоволення його існуючих і потенційних потреб; 
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- принцип орієнтації на задоволення потреб персоналу харчового підприємства й інших зацікавле-
них сторін.  

Дослідження показують, що перераховані й інші ринкові принципи на практиці поєднуються із си-
стемними принципами. Так системний підхід зумовлює використання відомих з теорії складних систем 
принципів поведінки, що ускладнюється [1].  

Найбільш прийнятним напрямком методології наукового пізнання досліджуваної системи варто 
вважати кібернетичний підхід, що полягає в об'єднанні розрізнених заходів щодо поліпшення якості про-
дукції в єдину систему цілеспрямованих, постійно здійснюваних дій на всіх стадіях життєвого циклу про-
дукції.  

Системний підхід до менеджменту якості відповідно до стандартів ISO спонукує підприємства 
аналізувати вимоги, пропоновані до продукції, визначати процеси, у ході яких формується кінцевий ре-
зультат, а також підтримувати ці процеси в керованому стані.  

На додаток до принципової основи СМЯ (система менеджменту якості) виділений ряд передумов, 
що сприяють безсумнівній актуальності впровадження й удосконалювання системи менеджменту якості в 
заводських умовах [3].  

Насамперед, це соціальні передумови. Вони пов'язані з необхідністю для підприємств задовольня-
ти потреби споживачів у продукції підвищеної якості.  

Технічні передумови полягають у необхідності для підприємств ураховувати технічні закономір-
ності при створенні й проявленні різних властивостей продукції на всіх стадіях життєвого циклу.  

Економічні передумови зумовлені становищем харчових підприємств на ринку. У цьому випадку 
варто виділити ще раз посилення орієнтації результатів діяльності підприємства на споживача. З еконо-
мічної точки зору необхідно знати, наскільки якість відповідає потребам.  

Організаційні передумови виражаються у створенні нових оргструктур. Зокрема, на підприємствах 
створюються відповідні підрозділи, що виконують функції по досягненню необхідної якості.  

Правові передумови пов'язані зі створенням нормативної, технічної й організаційної документації, 
удосконалюванням порядку її розроблення, утвердження, упровадження й виконання.  

При системному підході об'єкт даного дослідження - СМЯ – розглядається, як: 
1) цілісна система, в якій відділи й виробничі підрозділи харчового підприємства працюють спіль-

но, утворюючи в сукупності функціонуючу систему, спрямовану на діяльність з підвищення якості. Для 
одержання результату організується цілеспрямована взаємодію компонентів СМЯ - її підсистем. Отже, 
внутрішня цілісність СМЯ, як необмежено довго діючого утворення, синтезує процеси створення нової 
вартості (виробництва) й інноваційного відновлення виробничої бази (відтворення); 

2) відкрита система, що може функціонувати, тобто розвиватися тільки в процесі взаємодії із зов-
нішнім середовищем. Завдання менеджерів з якості - прогнозування ситуацій і здійснення заходів з адап-
тації параметрів СМЯ до факторів зовнішнього середовища. При застосуванні системного методу на 
основі маркетингових досліджень визначаються параметри «виходу» СМЯ, зв'язки із зовнішнім середо-
вищем, можливості й якість «входу» (ресурси й інформація для процесу) і тільки потім якість процесу в 
системі; 

3) система, що має структуру, під якою розуміється сукупність її компонентів і їх зв'язків, що ви-
значають внутрішню будову й організацію об'єкта як цілісної системи. Оптимальна структура системи 
повинна мати мінімальну кількість компонентів, що вповні виконують задані функції, і бути адаптивною 
до вимог, що змінюються, і цілей; 

4) цілеспрямована система, що означає обов'язкове визначення цілей СМЯ, до якої, поряд з еконо-
мічними нормативами, повинні бути включені соціальні й екологічні; 

5) система менеджменту з високим рівнем організованості й прагненням до стану стійкої рівнова-
ги, що припускає адаптацію системи до параметрів зовнішнього середовища, що змінюються, до внутрі-
шніх факторів; 

6) множинно описувана система, що визначається її складністю, неможливістю пізнання всіх її па-
раметрів і властивостей, необхідністю вивчення її окремих аспектів і інших факторів.  

З урахуванням вимог ISO 9001-2000 систему менеджменту якості на підприємстві можна предста-
вити у вигляді чотирьох груп взаємопов’язаних процесів, перелік яких може бути доповнений і видозмі-
нений у зв'язку зі зміною стратегії, політики й цілей об'єкта: керівництво підприємством; управління ре-
сурсами на підприємстві; виробництво продукції; вимірювання, аналіз і поліпшення.  

СМЯ, функціонуючи в комплексі з усіма видами діяльності підприємства (організаційною, техніч-
ною, технологічною, економічною, правовою, соціальною), охоплює внутрішньозаводську роботу цехів і 
служб, що забезпечують проектування, закупівлі, виробництво, контроль і випробування продукції, під-
готовку документації на продукцію, маркування, консервацію, упакування, транспортування, зберігання, 
поставку, обслуговування й утилізацію. Це означає, що ефективно діюча СМЯ, отже, забезпечує: реаліза-
цію політики й цілей у сфері якості; виконання вимог технічного завдання замовника й умов контрактів; 
дотримання вимог технічної документації, що поширюється на виконувані види робіт і продукцію, що 
випускається; запобігання появі продукції, що не відповідає встановленим вимогам; стабільний рівень 
якості продукції, що випускається, і технологічних процесів її виготовлення; проведення на виконуваних 
стадіях життєвого циклу продукції взаємопов’язаних організаційно-технічних заходів щодо забезпечення 
якості; зниження непродуктивних витрат (втрат) ресурсів по виконанню контрактів і т. п.  

Створення й розвиток СМЯ ґрунтується на застосуванні системного підходу, що забезпечує реалі-
зацію загальної стратегічної, а також тактичних і операційних цілей харчового підприємства при раціона-
льному використанні інформаційних, фінансових і інших потоків й узгодженні локальних критеріїв фун-
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кціонування окремих елементів з глобальною метою функціонування системи.  
Формування розвиненої СМЯ є важливим інструментом досягнення стратегічних цілей ефективної 

адаптації до швидко мінливого навколишнього середовища, виступає центральною підставою інтеграції 
всіх учасників якісноутворюючого процесу, що зумовлює необхідність інноваційної трансформації за-
водських потоків і мереж, підвищення ефективності їх використання в інтересах відтворення.  

Практична координація підсистем СМЯ дозволяє враховувати обмеження, що накладають на сис-
тему в цілому, шляхом визначення для кожної підсистеми певних узагальнених показників, визначених 
станом їх сукупності. Узагальнені показники використовуються як обмеження, що випливають з обмеже-
ності ресурсів, матеріального й «теплового» балансів.  

Виділено кілька рівнів інтеграції СМЯ в загальну систему менеджменту підприємства: концептуа-
льний рівень, що характеризує сприйняття менеджменту якості як ринкової управлінської концепції: 
інформаційно-аналітичний рівень, що характеризує використання інформації для СМЯ у прийнятті 
управлінських рішень різними підрозділами підприємства; виробничий рівень - обсяг, асортименти, ви-
трати, упакування, гарантії; рівень розвитку досліджуваних робіт - розроблення з урахуванням ринкової 
корисності й т. п. ; фінансовий рівень - бюджетування, цінова політика й т. п. ; закупівельно-збутовий 
рівень - забезпечення необхідними компонентами для створення корисності, застосовувані форми й ме-
тоди продажів і т. п. ; адміністративний рівень - підбирання, розміщення й навчання кадрів; організацій-
ний рівень - безпосередньо характеризує діяльність служби якості й/або надійності.  

Отже, концепція системного менеджменту якості, що є основою дисертаційної роботи, містить у 
собі підхід до функціонування й розвитку управлінської підсистеми підприємства на трьох рівнях: управ-
ління виробничою діяльністю, управління функцією якості, управління попитом на продукцію підвищеної 
якості.  

Управління виробничою діяльністю харчового підприємства - стратегічно важливий напрямок у 
системі менеджменту якості, від якого принципово залежать два інші.  

Концепція системного менеджменту якості формується й інтегрується в систему управління підп-
риємством. Реальні управлінські процеси в розрізі конкретної діяльності з якості на практиці здійсню-
ються за допомогою управління функцією якості.  

Заходи щодо підвищення якості спрямовані на створення необхідного ринкового попиту на харчо-
ву продукцію. Результативність управління функцією якості залежить від показників результативності 
значень таких змінних, як планування, організація, мотивація, регулювання й контроль.  

Досить важливо, що в СМЯ управління функцією якості залежить від основних маркетингових фу-
нкцій харчового підприємства - управління товаром підвищеної якості, управління його ціною, комуніка-
ціями й збутом.  

В умовах ринку робота системи менеджменту якості є найважливішою складовою основної вироб-
ничої діяльності підприємства. Зокрема, важливе завдання СМЯ полягає в тому, щоб успішно розвивали-
ся дослідницькі й експериментальні роботи, щоб досягнення науки й техніки, впроваджувані у виробниц-
тво, позначалися на підвищенні ефективності виробництва й якості продукції.  

Крім того, СМЯ повинна не тільки вловлювати неухильно зростаючі й мінливі ринкові потреби, а й 
задовольняти ці потреби повною мірою. Завдання полягає й у тому, щоб активно забезпечувати виконан-
ня планових завдань, реалізувати об'єктивні можливості для вирішення різних технічних і виробничих 
питань з урахуванням вимог і методичних положень СМЯ.  
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Для сучасного етапу економічних відносин властиве посилення ролі міжнародних зв’язків, які 
здійснюють суттєвий вплив як на економіку України в цілому, так і на можливості розвитку кожного 
підприємства зокрема. Ключовим напрямком розвитку вітчизняних підприємств в таких умовах стає орі-
єнтація на зовнішні ринки збуту. Головною особливістю міжнародної торгівлі сьогодні є перевага нових 
технологій та інноваційної продукції в загальному товарообігу світового ринку, тобто успіх міжнародної 
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діяльності залежить від ефективного використання інформаційної складової в управлінні підприємством.  
В умовах глобалізаційних перетворень світової економіки інтенсифікація зовнішньоекономічної 

діяльності дозволила багатьом вітчизняним підприємствам харчової промисловості подолати кризове 
становище, в якому вони опинилися внаслідок звуження внутрішнього платоспроможного попиту. Підси-
лення конкурентної боротьби на ринку продуктів харчування ставить нові вимоги перед підприємствами 
харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції.  

Аналіз статистичних даних свідчить, що сучасне становище зовнішньоекономічної діяльності не 
забезпечує стабільність розвитку вітчизняної економіки. Географічна структура експорту характеризуєть-
ся незначною часткою, яка припадає на країни, ринки яких вирізняються високим платоспроможним 
попитом та підвищеними вимогами до якості, що свідчить про все ще низьку конкурентоспроможність 
продукції вітчизняних підприємств на світовому ринку.  

Проблемам розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової галузі, поглибленню 
процесів інтеграції політичного та економічного життя країн світу приділено увагу не лише в працях 
відомих вчених України та зарубіжних країн [1, 2]. Проте перехід до наступного етапу інтеграції вітчиз-
няної економіки у світове господарство, який передбачає підвищення рівня системності дій суб'єктів 
господарювання на міжнародній арені, обумовлює необхідність підвищення ефективності зовнішньоеко-
номічної діяльності промислових підприємств.  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є головним способом отримання конкурентних пе-
реваг промисловими підприємствами, оскільки дозволяє їм найбільш раціонально і ефективно викорис-
товувати ресурси і розподіляти капіталовкладення за рахунок встановлення нових зовнішньоекономічних 
зв'язків, розвитку потенціалу, поглиблення спеціалізації, поширення впливу на інші регіони тощо.  

До найбільш значимих факторів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства харчової 
галузі доцільно віднести наступні: організація управління підприємством; інформаційне забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності; планування експортного виробництва; облік та аналіз експортних пос-
тавок; кадровий менеджмент. Всі зазначені фактори є системоутворюючими, тобто вони формують екс-
портний потенціал підприємства, і є взаємозалежними, тобто вони об’єднані єдиною метою – забезпечити 
розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності особлива увага повинна бути приділена організа-
ційній структурі підприємства, яка повинна не тільки відображати найбільш ефективні зв'язки між під-
розділами, але і бути стійкою до кризи, сприяти підвищенню активності участі всіх працівників підпри-
ємства в процесі вибору і ухвалення рішень з організації роботи і реалізації прийнятих стратегій. За кож-
ним елементом організаційної структури підприємства мають бути закріплені певні функції, які сприяти-
муть ефективній реалізації стратегії його зовнішньоекономічної діяльності. Для цього необхідно, насам-
перед, визначити напрям і координувати роботу всіх служб підприємства, а також вчасно виявляти і ана-
лізувати результати виконання запланованих дій.  

Зовнішньоекономічну діяльність підприємства реалізується всіма підрозділами і зарубіжними філі-
ями за наявності таких. Кожен підрозділ повинен мати в своїй структурі управління функціональні служ-
би, підлеглі керівникові, які розробляють стратегічні плани і поточні заходи щодо їх реалізації. За кожну 
ланку відповідає відповідний відділ, оскільки персонал не може володіти повною процедурою діяльності. 
У кожному відділі є досвідчений персонал, який добре знає свою справу і має відповідні обов'язки та 
права, і співробітничає з іншими відділами, тим самим здійснює стабільну і ефективну процедуру діяль-
ності.  

Особливу увагу хотілось би приділити реалізації кадрового менеджменту на підприємстві, головне 
завдання якого наступне: об'єктивна оцінка результатів діяльності кожного працівника; удосконалена 
система оплати праці всіх категорій працівників підприємства; гнучка система матеріального заохочення; 
формування процесу зміни психології працівників. Розвиток експортного потенціалу промислового підп-
риємства за рахунок підвищення ефективності управління персоналом має відбуватися за рахунок насту-
пних заходів: реорганізації системи підготовки кадрів; вдосконалення системи обліку кількості та якості 
результатів праці кожного робітника; створення умов для творчої ініціативної праці; впровадження різ-
них методів заохочення та визнання трудових досягнень кожного робітника; запровадження механізму 
відповідальності за забезпечення конкурентоспроможності продукції; залучення робітників підприємства 
до прийнятті управлінських рішень; забезпечення соціального захисту працівників [3].  

Слід зазначити, що розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства передбачає 
виконання таких завдань: дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища; збір і аналіз інформації; 
стратегічне планування; обговорення стратегічних варіантів; вибір відповідної стратегії розвитку підпри-
ємства.  

Важливими організаційно-економічними механізмами управління зовнішньоекономічною діяльні-
стю підприємства є системи планування експортного виробництва і обліку та аналізу експортних поста-
вок Вони визначають дієвість економічного забезпечення системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю промислового підприємства.  

Для ефективного аналізу зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства доцільно 
об’єднувати різні методи: аналіз за допомогою коефіцієнтів, аналіз на підставі результатів попередніх 
експортних контрактів, аналіз на підставі статистичних даних про стан світового ринку. Впровадження 
сучасних методів обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням закордонного досвіду 
дозволить забезпечити якісно новий рівень управління витратами виробництва і формуванням цін на 
експортну продукцію, що дозволить підвищити конкурентні можливості промислового підприємства. 
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Своєчасний і якісно проведений аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства дозволить знизити 
ризикованість на всіх стадіях підготовки і здійснення експортної операції країн [4, 5].  

До основних напрямків підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
харчової промисловості можна віднести: 

1. Реалізація програми технічного переозброєння підприємства за рахунок технічних та технологі-
чних, реконструктивно-капітальних заходів.  

2. Зміна структури товарної продукції з метою збільшення питомої ваги випуску рентабельної про-
дукції.  

3. Формування надійних схем забезпечення підприємства сировиною.  

4. Розробка заходів мінімізації негативного впливу зміни цін на внутрішньому та зовнішньому ри-
нках.  

5. Оновлення стану обслуговуючих та ремонтних служб у відповідності з виробництвом та реаліза-
цією експортної продукції.  

Крім перерахованих основних напрямків підвищення ефективності системи управління зовнішньо-
економічною діяльністю підприємства велика увага повинна бути приділена оцінці ризиків і формуванню 
системи безпеки підприємства, удосконаленню методів розробки бізнес-планів, формуванню способів 
залучення іноземних інвестицій, методикам оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підп-
риємства.  

Реалізація розглянутих по кожному фактору розвитку експортного потенціалу заходів сприятиме 
підвищенню конкурентних позицій підприємства, ефективному просуванню продукції підприємства на 
цільовому зовнішньому ринку. Тобто зазначені фактори впливають не лише на розвиток експортного 
потенціалу, а в кінцевому результаті вони здатні посилити конкурентоспроможність промислового підп-
риємства в цілому.  

Реорганізація системи управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства передбачає якіс-
ні структурні зміни перш за все в експортному потенціалі підприємства, оскільки сама на основі наявного 
експортного потенціалу формуються стратегії і програми виходу підприємства на зовнішні ринки. Зовні-
шньоекономічна діяльність є частиною господарської діяльності підприємства і вона повинна узгоджува-
тися з видами діяльності спрямованими на національний ринок. Проблема розширення експортних мож-
ливостей та розвитку експортного потенціалу промислових підприємства є складною і різновекторною. Її 
вирішення вимагає системного підходу до вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства і здійснення комплексу організаційно-економічних, управлінських і техніко-технологічних 
заходів, що сприятимуть посиленню конкурентних переваг підприємства на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. Головним аспектом зазначеної проблеми є визначення джерел оновлення експортного потенціа-
лу, пошук важелів для стимулювання його розвитку, адже саме від рівня експортного потенціалу в біль-
шій мірі залежить якість присутності вітчизняного підприємства на зовнішньому ринку. Підвищення 
частки інтелектуальної складової в продукті прискорює процеси виробництва і реалізації продукту, а це в 
свою чергу вимагає від підприємства перегляду підходів до організації експортної діяльності, розширен-
ня експортних можливостей та пошук джерел розвитку експортного потенціалу.  

 Таким чином, в умовах прискорення глобалізації економічних процесів та інтеграції окремих на-
ціональних економік в єдиний світовий ринок зовнішньоекономічна діяльність стає невід'ємною складо-
вою функціонування та розвитку підприємства харчової промисловості.  
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Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, свідчать про наявність динамічних процесів 

у всіх сферах вітчизняної економіки. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку 
виробничого потенціалу країни є його структурна перебудова. Причина, за якою вітчизняним 
підприємствам доводиться займатися реструктуризацією, є низька ефективність організацій, пошук 
інвесторів та оптимальних форм і методів управління, які дозволять подолати або попередити кризові 
явища, забезпечити стабілізацію і успішний розвиток сучасних підприємств.  

Пошуку ефективних методів реструктуризації підприємств присвячені праці багатьох українських 
вчених: В. Александрової, О. Алимова, О. Амоші, Л. Батенка, Т. Беня, М. Білик, В. Гейця, Н. Гринюка, С. 
Давимуки, С. Довбні, Л. Кальніченка, О. Мендрула, Т. Нескуби, О. Парового, О. Терещенка та багатьох 
інших. Їх наукові розробки дозволили ефективно вирішувати ряд важливих завдань у напрямі проведення 
успішної реструктуризації та в цілому удосконалити діяльність підприємств в умовах ринку.  

Метою даної роботи є аналіз особливостей процесу реструктуризації на вітчизняних 
підприємствах.  

Термін “реструктуризація” широко використовується у бізнес-практиці розвинутих країн, де 
реструктуризація є природним і, по суті, перманентним процесом, що забезпечує підвищення 
конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємств, зростання їх ринкової вартості та 
інвестиційної привабливості [1]. Реструктуризація на рівні підприємства стосується перебудови всіх сфер 
його діяльності, починаючи від виробничо-технічних та організаційних систем і завершуючи 
фінансовими аспектами і проблемами власності.  

Процеси реструктуризації, що відбуваються в економіці України протягом останнього десятиліття, 
мають переважно такі напрями [2]: 

 розукрупнення та дезінтеграція, що є закономірним наслідком існування в економіці України 
підприємств-велетнів, не здатних оперативно адаптуватися до змін; 

 перерозподіл власності і влади, пов’язаний з процесами роздержавлення і приватизації; 
 перебудова організаційних структур управління, фунціонально-вартісний аналіз яких на 

багатьох підприємствах показує їх недостатню обґрунтованість; 
 створення фінансово-промислових груп, які є порівняно новими утвореннями в економіці 

України, що мають за мету вирішення ряду проблем (фінанси, постачання тощо); 
 злиття і поглинання, які останнім часом проявляються у тих сферах бізнесу, де відбуваються 

часткові процеси консолідації галузі (наприклад, страховий бізнес).  
Слід зазначити, що схема реструктуризації кожного підприємства носить індивідуальний характер, 

що вимагає урахування його галузевих, виробничо-технологічних особливостей і взаємозв'язків між 
підрозділами, відносин власності, що склалися, та ін. У кожному конкретному випадку, залежно від 
сформованих умов, застосовується відповідний підхід. Аспекти, які охоплюються в період 
реструктуризації, розглядаються в різній послідовності залежно від обстановки, в якій опинилося 
підприємство. Серед основних мотивів проведення реструктуризації в Україні можна визначити такі:  

 кризове становище підприємства або галузі; 
 неможливість досягнення цілей підприємства;  
 нові цілі та завдання підприємства; 
 підвищення ефективності роботи підприємства;  
 підвищення конкурентоспроможних позицій підприємства у галузі; 
 реакція на зміну ринкової ситуації.  

На жаль, сьогодні в Україні основним мотивом реструктуризації є передкризові обставини, що 
загрожують виживанню підприємства, або навіть ведуть до банкрутства. Неминучість та необхідність 
реструктуризації сучасних українських підприємств зумовлена дією чинників, що змінюють орієнтацію 
нашої економіки, тому що майже кожне підприємство сьогодні має набір типових проблем: спад обсягів 
виробництва та рентабельності продажу; втрата традиційних ринків збуту й ускладнення пошуку нових; 
недостатня компетентність та узгодженість у діях вищого ланцюга управління; відсутність чітко 
визначеної промислової політики; недостатність інноваційного та інвестиційного 
потенціалу;некомпетентність фінансової політики. Існування типових та низки специфічних для 
конкретного підприємства й галузі проблем потребує здійснення комплексу кардинальних змін, а саме 
проведення реструктуризаційних заходів. Ефективність реструктуризації залежить від великої кількості 
факторів: своєчасності її здійснення; правильного вибору шляху і методів реструктуризації; наявності або 
можливості набору, перепідготовки необхідних кадрів; фінансової підготовленості до реструктуризації і 
т. д. Кількість і якість цих факторів індивідуальне для будь-якого виду реструктуризації і в першу чергу 
залежить від її масштабів. Важливою умовою успішної реструктуризації є розуміння необхідності 
здійснення змін не лише менеджментом, а й акціонерами, а також працівниками підприємства. Без 
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узгоджених дій і підтримки всіх трьох сторін реструктуризація може захлинутися. Отже, перед її 
реалізацією і на протязі всього періоду реструктуризації необхідна ретельна робота з усіма людьми, які 
будуть яким-небудь чином причетні до її проведення, спрямована на підтримку та активну участь у 
проведених заходах.  

Дослідження вітчизняного досвіду дає можливість виділити такі основні недоліки практики 
реструктуризації підприємств, які негайно слід вирішувати: 

 відсутність необхідного методичного обґрунтування ефективних моделей реструктуризації 
об'єктів; 

 переважне використання підходів,що базуються на розподілі підприємств на окремі частини, 
без належного розгляду альтернативних варіантів реструктуризації; 

 недостатнє обґрунтування економічних наслідків реструктуризації об'єктів; 
 відсутність механізмів залучення інвестицій у процесі реструктуризації; 
 невизначеність фінансових джерел реструктуризації; 
 невирішеність соціальних питань при розробці планів реструктуризації [3].  

Головним у процесі реструктуризації являється правильне визначення «захворювань» 
підприємства, тих, які заважають нормальній діяльності, а також ступінь занедбаності. Реструктуризацію 
можна провести в два етапи. На першому проводяться організаційні заходи, вирішуються адміністративні 
питання, здійснюється майнова реструктуризація. На даному етапі відбувається оптимізація за видами 
діяльності, змінюється організаційна структура, мобілізуються внутрішні ресурси, спрямовані на їх 
максимально ефективне використання, змінюється управління фінансовими потоками, здійснюється 
перепланування розміщення основних фондів, проводяться зміни у функціональних обов'язках. Як 
правило, великих фінансових витрат у цей період не відбувається. Однак вжиті термінові заходи 
дозволяють, певною мірою, поліпшити стан на підприємстві, але найголовніше приводять його в 
готовність до проведення другого, більш складного етапу реструктуризації. На другому етапі 
здійснюється фінансова реструктуризація, інвестиції в основний капітал, трудові ресурси, проводяться 
зміни в структурі власності (не обов'язково). На даному етапі відбувається реалізація серйозних 
інвестиційних проектів, які потребують значних капіталовкладень та застосування різних джерел 
фінансування, у тому числі зовнішніх.  

Не можна вважати реструктуризацію успішної і завершеною, провівши лише перший етап. У той 
же час, другий етап не може бути успішно виконаний без підготовчого першого. Навряд чи можна 
розраховувати на зовнішні джерела фінансування, коли не задіяні в належній мірі внутрішні ресурси і не 
усунені слабкі місця в діяльності підприємства. Підприємство в такому випадку просто не готове до 
прийому інвестицій.  

Важливо усвідомити те, що завершивши реструктуризацію не варто розслаблятися, оскільки її 
завершення є тільки початком нової фази розвитку підприємства. Не можна упускати момент, коли назріє 
необхідність проведення наступної реструктуризації. Тому моніторинг фінансово-економічного стану 
підприємства, положення його на конкурентному ринку, дозволяє діагностувати необхідність 
реструктуризації.  

Розробляючи наукові моделі реструктуризації рекомендується враховувати особливості розвитку 
економіки України, де зовнішнє і внутрішнє середовище підприємств істотно відрізняється від 
зарубіжного: 

 по-перше, це обмеженість інформаційного та методичного забезпечення, що ускладнює 
реальну оцінку галузевого потенціалу; 

 по-друге, постійне реформування та особливості політичної, економічної, фінансової та 
податкової сфери в Україні не дозволяють повною мірою використовувати зарубіжний досвід 
реструктуризації у практиці вітчизняних підприємств;  

 по-третє, загальні тенденції децентралізації управління на реструктурованих підприємствах 
мають свої особливості, а стиль керівництва в кризових ситуаціях, крім консультативних та 
партисипативних, часто потребує реалізації і авторитарних елементів; 

 в четвертих, відсутність достатньої обґрунтованості вертикальних і горизонтальних зв`язків, 
розподіл повноважень, влади часто призводить до неефективного створення нових підрозділів на 
реструктуризованих підприємствах; 

На основі вище викладеного, можна зробити висновок, що на сучасному етапі повинно відбутися 
закладення основ майбутньої економіки, що матиме науково-обгрунтовану базу, яка сприятиме 
формування конкурентоспроможності вітчизняної економіки на основі використання її сильних сторін. 
Приділення при цьому уваги такому процесу, як реструктуризація підвищить рівень інвестиційно - 
інноваційно потенціалу виробничого комплексу України.  
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Организационная диагностика помогает отразить общую картину положения дел на предприятии, 
выявить проблемы и их место в его деятельности. На данный момент в Украине и в других странах ис-
пользуются достаточно разнообразные способы и методики организационной диагностики предприятия. 
При диагностике предприятия основное - определение и детальный анализ особенностей его системы 
управления в современных условиях, что позволяет организационной диагностике формировать направ-
ления развития предприятия в целом.  

Вопросы организационной диагностики рассмотрены в научных работах многих зарубежных и 
отечественных учёных: Шейна Е., Камерона К., Соломанидина Т., Харчишина О., Хает Л. и др. Несмотря 
на популярность данной проблемы продолжают оставаться дискуссионными основные ее направления и 
инстурментарий проведения.  

Целью данной работы является уточнение подходов к организационной диагностике и выявление 
основных её направлений в соответствии с современными тенденциями развития менеджмента.  

Современные учёные экономисты, менеджеры, социологи, психологи дают различные определе-
ния организационной диагностики.  

Экономистов и менеджеров интересует организационная диагностика, как систематический сбор и 
анализ информации о состоянии организации или отдельных ее подсистем с целью выявления проблем 
функционирования и определения путей их преодоления.  

Социологи считают организационную диагностику разновидностью социальной диагностики и ха-
рактеризуют ее как процесс описания текущего состояния социальной системы (как объекта), целью ко-
торого является обнаружение проблем функционирования социальной системы и факторов их возникно-
вения [3].  

Психологов же в организационной диагностике интересует определение психологической динами-
ки предприятия, выявление системных и бессознательных противоречий на всех уровнях управления 
компанией.  

Нам видится наиболее полным такое определение: организационная диагностика — это комплекс-
ное исследование деятельности компании, с целью определения факторов, влияющих на эффективность 
работы предприятия, выявления зон, мешающих достижению максимальных результатов, определение 
основных зон развития сотрудников и предприятия в целом [2].  

В практической деятельности организационная диагностика подразделяется на следующие виды:  
 По срокам проведения: 

Предварительная диагностика помогает выяснить проблемы, определить узкие места предприятия, 
составить программу будущих изменений и должна отвечать на вопросы: можно ли решить выявленные 
проблемы, в какой последовательности их необходимо решать; с помощью каких инструментов это мож-
но сделать и т. д.  

Текущая диагностика — это часть процесса управления организационным развитием. Она позво-
ляет исследовать ситуацию на предприятии в прошлом, настоящем и в перспективе, предоставляя руко-
водителю информацию о сильных и слабых сторонах управленческих процессов.  

 По широте охвата: 
Общая диагностика необходима, чтобы узнать структуру проблем и сильные стороны предприятия 

в целом.  
Частная диагностика концентрируется на каком-то одном конкретном комплексе проблем или во-

обще на одной проблеме, чтобы выявить причины и факторы её возникновения, а также определить те-
кущее состояние и оценить возможность решить ее в перспективе.  

С нашей точки зрения, можно выделить такие направления организационной диагностики.  
 Анализ организационной структуры [1] 

1. 1 Определение типа и вида структуры 
1. 2 Анализ численности 
1. 3 Функциональное описание бизнеса через регламентацию 
1. 4 Оптимизацию и совершенствование структуры.  
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 Анализ организационной культуры, мотивации и лидерства 
2. 1 Выявление стилей разрешения конфликтов;  
2. 2 Изучение действующей системы коммуникаций;  
2. 3 Анализ положения индивидуума в организации  
2. 4 Измерение социально – психологического климата в коллективе; 
2. 5 Определение системы мотивации труда сотрудников и руководителей.  

 Анализ стиля управления.  
3. 1 Определение стиля;  
3. 2 Определение эффективности существующего стиля, согласно специфике решаемых за-
дач;  
3. 3 Анализ совпадения стиля руководства с ожиданиями подчинённых;  
3. 4 Определение системы лидерства.  

 Анализ бизнес–процессов [1] 
4. 1 Создание модели существующих бизнес-процессов; 
4. 2 Определение основных направлений, методов и средств их улучшения;  
4. 3 Создание целевой модели бизнес–процессов и ее внедрение в деятельность.  

 Анализ функций управления 
5. 1 Классификацию субъектов функционирования 
5. 2 Определение элементов процесса функционирования 
5. 3 Выявление направлений и целей функционирования 
5. 4 Классификация элементов информационных потоков 
5. 5 Проведение обследования деятельности персонала организации 
5. 6 Исследование распределения организационных характеристик 
5. 7 Определение причин рассогласования декларируемой и реальной структуры организа-
ционных отношений.  

 Анализ организации как социальной системы.  
6. 1 Описание состояния социальной системы 
6. 2 Выявление противоречий функционирования системы 
6. 3 Определение причин существующих противоречий  

 Анилиз организационных процессов и оргмеханизмов [1] 
7. 1 Определение экономической модели предприятия 
7. 2 Анализ системы управления ресурсами 
7. 3 Анализ учётной системы и системы планирования 
7. 4 Контроль 

Особенностью организационной диагностики является достижение практических целей. Диагно-
стика как практическая деятельность распространена в области управленческого консалтинга и является 
первым этапом выполнения любого проекта [4].  

В процессе осуществления организационной диагностики обычно выделяют два этапа: сбор про-
блемной информации и анализ полученных данных. Диагностика организации начинается уже при пер-
вой встрече консультанта (консультантов) и клиента, в ходе которой происходит обсуждение проблем 
клиента и возможностей консультантов и их оценка. Опытный консультант умеет, не углубляясь в детали, 
в результате получить общее представление об организации-клиенте и окружающей ее среде. Конечно, 
такая информация базируется в основном на наблюдениях, интуиции и чувствах консультанта, и свои 
диагностические гипотезы консультант должен постоянно перепроверять. Далее диагностика осуществ-
ляется уже при помощи более систематических методов сбора информации, таких как интервью, анкеты, 
изучение документов, расчеты, использование математико-статистического аппарата и др.  

Следующим шагом консультанта является обработка и анализ собранной информации с целью вы-
явления причинных взаимосвязей между фактами и событиями и представление результатов диагностики 
в понятном для клиента виде. Выводы, которые будут сделаны на данном этапе, во многом зависят от 
того, как консультант понимает, что представляет собой организация. Такого рода представления выпол-
няют функцию методологического принципа организации и интерпретации данных, которые будут полу-
чены в ходе проведения диагностических мероприятий. [3] 

Проанализировав подходы к определению организационной диагностики, можно сделать вывод, 
что она позволяет отразить различные отрасли системы менеджмента организации. В работе были выде-
лены её основные направления и объекты анализа, а также практическое использование диагностики. Так 
как диагностика выясняет возможные последствия проблем и факторов, которые не решаются и снижают 
результативность работы, она является важным звеном развития предприятия. Всё это способствует раз-
работке конкретных рекомендаций для разрешения выявленных проблем с целью улучшения деятельно-
сти предприятия. Дальнейшие исследования по данной проблеме целесообразно проводить в сфере дета-
лизации направлений организационной диагностики и разработке управленческого инструментария по 
повышению эффективности деятельности предприятия.  
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що для оцінки такого важкого та багатогранного 
процесу як економічний прогрес одного показника недостатньо. Потрібна система вимірників для його 
різних сторін.  

Мета роботи - проведення дослідження методичних підходів щодо управління ефективністю підп-
риємства, розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності діяльності виноробного 
завода.  

Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється при певній взаємодії трьох визна-
чальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи 
наявні засоби виробництва, персонал продукує суспільно корисну продукцію або робить виробничі і 
побутові послуги.  

Ефективність виробництва являє собою комплексне відбиття кінцевих результатів використання 
засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу (у зарубіжних країнах з розвиненою ринко-
вою економікою для окреслення результативності господарювання використовують інший термін - про-
дуктивність системи виробництва і обслуговування, під якою розуміють ефективне використання ресур-
сів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) при виробництві різноманітних товарів та пос-
луг.  

На рівні підприємства формою єдиного критерію ефективності його діяльності може слугувати 
максимізація прибутку. Ефективність виробництва находить конкретний кількісний вираз в 
взаємопов'язаній системі показників, характеризуючих ефективність використання основних елементів 
виробничого процесу. Система показників економічної ефективності виробництва повинна відповідати 
наступним принципам:  

 забезпечувати взаємозв'язок критерію і системи конкретних показників ефективності 
виробництва;  

 визначати рівень ефективності використання всіх видів, застосовуваних в виробництві 
ресурсів;  

 забезпечувати вимірювання ефективності виробництва на різних рівнях управління;  
 стимулювати мобілізацію внутрішньовиробничих резервів підвищення ефективності 

виробництва.  
Система показників ефективності, що побудована з урахуванням визначених принципів, має вклю-

чати декілька груп:  
 узагальнюючі показники ефективності виробництва (діяльності підприємств);  
 показники ефективності використання праці (персоналу);  
 показники ефективності використання виробничих основних і оборотних фондів;  
 показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних коштів і капітальних 

вкладень).  
Ринок виноробної продукції України визнаний одним з самих динамічних в світі. Підприємства 

даного сегменту добре себе позиціонують не тільки на Україні, але і в світі. З десяти найбільших світових 
виробників алкоголю - п’ять українських. Продукція найбільших гравців лікеро-горілчаного ринку 
України експортується більш ніж в 50 країн світу.  

Підприємству необхідно постійно підвищувати ефективність пропонованих послуг - оскільки це 
ще одна обов'язкова вимога до підприємства, діючого в умовах міжнародної конкуренції: привертати 
більш кваліфіковану робочу силу, швидше обновляти пропоновані послуги, впроваджуватися на нові 
ринки збуту, використовувати прогресивні технології, впроваджувати нові проекти, сучасні методи мене-
джменту, забезпечення гнучкості реалізації продукції, використовування підходів логістики, багатоступі-
нчате і постійне навчання персоналу. Якщо підприємство не використовуватиме всі можливі резерви, це 
зроблять його конкуренти, одержавши тим самим значний виграш в міжнародній конкурентній боротьбі.  

Слід приділити значну увагу збуту продукції за готівку. Цьому має сприяти правильна маркетинго-
ва політика (пошук нових, більш платоспроможних споживачів продукції, нових ринків, розширення 
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збутової мережі тощо). Треба розробити гнучку систему знижок та кредитування для оптових покупців, 
вивчити ефективність організації та проведення сезонних розпродаж зі знижками в ціні. Ці всі заходи 
будуть закладом підвищення виручки, а також прибутку, що, в свою чергу, дозволить підвищити 
рентабельність капіталу.  

Впровадження даних практичних рекомендацій дозволить виноробному заводу підвищити свою 
конкурентоспроможність на ринку України та за ії межами, сформувати базу постійних клієнтів, збільши-
ти частку ринку в даному сегменті, поліпшити свій імідж і репутацію, що в цілому дозволить досягти 
кращих фінансових результатів.  
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Управление предприятием – процесс, основой которого является воздействие на все стороны его 

деятельности с целью получения максимальных результатов. Определение уровня результативности 
управления на предприятии основано на показателе эффективности. В последние годы на российских 
предприятиях постепенно внедряется одна из самых современных концепций менеджмента – концепция 
управления рыночной стоимостью бизнеса. В ее основе лежит утверждение о том, что рыночная стои-
мость бизнеса – основной критерий эффективности управления предприятием. Исходя из этого, максими-
зация рыночной стоимости бизнеса – приоритетная стратегическая цель управления.  

Показатель рыночной стоимости бизнеса является важнейшей комплексной финансовой оценкой, 
адекватно отражающей экономическую эффективность предприятия, его финансовой благополучие и 
ожидания перспектив деятельности. Проведение оценки требует наличия полной информации о предпри-
ятии, поэтому рыночная стоимость бизнеса - наиболее объективный показатель его эффективности [5].  

На основании концептуальных работ по управлению стоимостью компании ведущих мировых и 
российских специалистов, таких как Т. Коупленд, Дж. Найт, М. Скотт, Б. Стюарт, А. З. Бобылева,  
С. В. Валдайцев, В. Е. Есипов, Ю. В. Козырь, В. В. Криворотов и др., в деятельности по созданию стои-
мости в компании можно выделить следующие основные этапы: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Наилучшим методом оценки бизнеса в целях управления его рыночной стоимостью является метод 

дисконтированных денежных потоков (DCF), поскольку он ориентирован на оценку предприятия именно 
как действующего, которое будет и дальше функционировать и развиваться. Этот метод основывается на 
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сти компании 

Оценка предполагаемого экономического эффекта от 

реализации разработанных планов 

Внедрение разработанных планов в деятельность ком-

пании 
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предположении о том, что его текущая стоимость равна стоимости будущих выгод, которые владелец 
может получить в результате деятельности данного бизнеса. В модели денежного потока находят отра-
жение четыре базовых финансовых фактора, которые относятся непосредственно к управлению стоимо-
стью компании: чистая операционная прибыль после выплаты налогов, отдача от инвестированного ка-
питала, средневзвешенная стоимость капитала (WACC) и долгосрочные темпы роста. По мере того, как 
определенные условия вызывают необходимость сфокусироваться на каком-то одном из этих факторов и 
направить усилия на управление данным фактором, можно проследить влияние каждого из них на изме-
нение стоимости компании.  

Система показателей, характеризующих эффективность компании в рамках концепции управления 
стоимостью, постоянно обновляется. Так, в 90-х годах прошлого века появился целый ряд показателей, 
отражающих процесс создания и роста стоимости компании[2, 4]. Наиболее известные из них – экономи-
ческая добавленная стоимость (EVA), акционерная добавленная стоимость (SVA), добавленная за период 
стоимость (MVA).  

Показатель EVA, являющийся самым известным и распространенным, рассчитывается следующим 
образом [1]: 

 
EVA = NOPAT - WACC·C, 

 
где NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов, но до уплаты процентов; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
C- стоимостная оценка капитала предприятия.  
Как следует из формулы, показатель EVA позволяет учесть все затраты на обслуживание привле-

ченного капитала, тем самым может являться индикатором качества управленческих решений. Постоян-
ная положительная величина его свидетельствует об увеличении стоимости компании, тогда как отрица-
тельная – о ее снижении.  

Показатель SVA, в отличие от показателя EVA, базирующегося на бухгалтерской оценке инвести-
рованного капитала с определенными поправками, исходит из рыночной стоимости инвестированного 
капитала.  

Рассмотренные выше методы управления стоимостью применяются преимущественно для успеш-
ных компаний, с перспективой положительного развития. Однако далеко не всем компаниям удается 
выживать в непростых рыночных условиях. Поэтому хотелось бы упомянуть еще один метод оценки и 
управления стоимостью преимущественно для убыточных компаний – метод реальных опционов (ROV) 
[2, 3]. Теория реальных опционов представляет собой объединение экономических, финансовых и управ-
ленческих положений и разных подходов к прогнозированию денежных потоков с учетом различной 
степени неопределенности доходов, прибыли, издержек и других факторов на разных стадиях функцио-
нирования предприятия. Важнейшая особенность данного метода – его способность учитывать быстро 
изменяющиеся экономические условия, возможность изменения управленческих решений в будущем по 
мере поступления новой информации. Суть понятия «реальный опцион» аналогична сути понятия «опци-
он на рынке ценных бумаг», т. е. представляет собой возможность совершения предприятием каких-либо 
действий, влияющих на стоимость предприятия, в будущий момент времени или отказа от них. Опцион-
ный метод позволяет оценивать управленческие решения, выходящие за рамки обычных решений, в ре-
зультате чего предприятие получает выгоду от удачно сложившейся ситуации или уменьшает потери, что 
особенно важно для финансово неблагополучных компаний.  

Итак, понимание основных принципов управления стоимостью бизнеса и умение оперировать ими, 
менеджеры компаний могут принимать более обоснованные решения независимо от условий деятельно-
сти предприятия и его оперативных целей. Использование рыночной стоимости в качестве основного 
показателя эффективности менеджмента позволяет достигать более ясных и точных компромиссов, по-
скольку любое требование контрагента компании поддается стоимостной оценке. Следует отметить, что 
управление стоимостью – процесс длительный, и рассчитывать на быстрый результат не приходится. 
Однако стоимостной подход в силу своей неоспоримой эффективности должен стать ключевым инстру-
ментом измерения качества управленческой деятельности, стилем жизни современного предприятия.  
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Вопросы международных финансов в современной экономической палитре мировой экономики 

занимают всё более значимую роль. Финансовая неплатёжеспособность ряда европейских стран, угроза 
их банкротства, стремительно растущий государственный долг США - локомотива мировой экономики 
детерминируют необходимость исследования государственного банкротства, которому в современной 
отечественной науке уделяется совершенно недостаточное внимание. Последнее подтверждается в 
частности эволюцией статьи с аналогичным названием в наиболее значимых энциклопедиях. Если в 
словаре Брокгауза и Ефрона ( конец ХIХ века) этой статье отводится значительное место, что в целом 
поддерживалось в первом издании Большой советской энциклопедии (30-е гг. ХХ столетия), то уже во 
втором издании БСЭ (50-е гг. ХХ столетия) масштабы статьи были резко сокращены, а в третьем издании 
БСЭ (70-е гг. ХХ столетия) статья «государственное банкротство» по неизвестным причинам исчезла.  
Также отсутствовало это понятие в изданном в тот же период энциклопедическом словаре по 
политэкономии, который являлся основным словарем в области экономической науки. Необходимо 
отметить, что не все советские словари последовали примеру третьего издания БСЭ в части сворачивания 
статьи «государственное банкротство». Так, изданный во второй половине 80-х годов финансово-
кредитный словарь обстоятельно раскрывает содержание данного понятия. Вместе с тем пример БСЭ 70-
х гг. является характерным признаком того, что внимание к проблеме государственного банкротства в 
СССР в значительной степени изменилось. Вполне вероятно, что причиной уменьшения внимания к 
понятию «государственное банкротство» явилось введение в международную практику такого понятия 
как дефолт, который по свидетельству некоторых источников является синонимом термина 
«государственное банкротство»[1]. Вместе с тем в советском словаре иностранных слов «дефолт» 
отсутствовал [2]. В настоящее время дефо́лт (англ. default — невыполнение обязательств) трактуется как 
невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по 
долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может 
объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), 
неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.  

Как мы видим определение дефолта достаточно узкое, если учитывать, что государственное 
банкротство это «один из методов восстановления бюджетного равновесия, состоящий в отказе 
государства от обязательств по госдолгу»[3]. Фактически, дефолт это составная часть государственного 
банкротства поскольку займ - один из источников формирования государственного долга, а, в случае 
невыполнения его условий - государственного банкротства. К дефолту можно отнести одну из форм 
государственного банкротства – открытую, которая включает в себя расстройство государственных 
финансов, прекращение выплат по долгам, конверсию долга без согласия кредиторов. Но 
государственное банкротство проявляется и в скрытой форме в виде роста внешней и внутренней 
задолженности, хронического дефицита государственного бюджета, высокой инфляции, неустойчивости 
валютных курсов, девальвации. Понятие «дефолт» не вбирает в себя эти явления. Так, предпринятая 18 
марта 2013 года попытка правительства Крита изъять с банковских депозитов свыше €100 тысяч 10% 
суммы в государственный бюджет для погашения долга может рассматриваться как характерный признак 
государственного банкротства, но не может рассматриваться как дефолт, поскольку отношения между 
вкладчиками и банком не подпадают под действие договора займа, но вполне подпадают под 
определение государственного банкротства как «уменьшение бремени долгов посредством нарушения 
прав кредиторов, выражающееся отречением правительства от точного исполнения своих по отношению 
к ним обязательств» [4].  

Таким образом, мы можем оценивать масштабы государственных банкротств на основе 
масштабов дефолтов, учитывая, что государственное банкротство шире дефолта. Оно не ограничивается 
исключительно невыполнением договора займа, но и является «наиболее яркой формой проявления 
кризиса государственных финансов» [5,с. 271].  

Классификация государственного банкротства также отличается от классификации дефолта. Если 
государственное банкротство подразделяется на два вида, то классификация дефолта включает три вида, 
каждый из которых имеет различные масштабы распространения: дефолт по банковским долгам 
(объявляли 75 стран за период 1975–2003); дефолт по обязательствам в иностранной валюте (объявили 76 
стран за период 1975–2003, при этом большинство из стран-заёмщиков – не единожды); дефолт по 
обязательствам в национальной валюте (объявляли 12 стран за период 1975–2003) [6].  

По степени отказа от обязательств выделяют полное и частичное государственное банкротство. 
При полном государственном банкротстве государство полностью отказывается от принятых 
обязательств, а при частичном – оно отказывается на определенный период от части долга, понижает 
процент или отказывается от выплат процентов вообще. К основным причинам государственного 
банкротства относят расстройство государственных финансов, вызываемое чрезвычайными 
экономическими событиями, например циклическими кризисами перепроизводства, хронической 
пассивностью торгового и платежного балансов [5. с. 271] и политическими событиями войнами, сменой 
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руководства государства и отказа нового правительства исполнять экономические обязательства 
предшественников [7]. Так или иначе, главным условием государственного банкротства является наличие 
государственного долга, который подразделяется на внешний и внутренний.  

Среди функций государственного банкротства выделяются следующие: перераспределение 
богатства от кредиторов к должникам; переориентация финансовых ресурсов с обслуживания госдолга, 
на развитие экономики, страдающей от недофинансирования; формирование новой финансовой 
архитектуры государства, основанной на внутренних источниках развития; повышение уровня 
финансовой ответственности участников хозяйственного оборота; стимулирование разработки системы 
антикризисных мер для восстановления платежеспособности [8].  

Именно перераспределение богатства от кредиторов к должникам способствовало широкому 
использованию государственного банкротства с древнейших времен. Этот способ являлся одним из 
наиболее радикальных в вопросе пополнения казны и обогащения государства. История свидетельствует, 
что вплоть до ХIХ века государственное банкротство было весьмо распространенным явлением, а такие 
страны как Франция, Испания, Австрия и другие пребывали в состоянии хронического банкротства. 
Причиной этого являлась выгода от проведения данной операции. Практиковалось изгнание 
(уничтожение) кредиторов, конфискация их имущества. В качестве примера можно привести опыт 
Ордена тамплиеров.  Долги государства приравнивались к долгам монарха и государственное 
банкротство расценивалось как банкротство монарха, но он был защищён от суда неприкосновенностью 
особы, а от кредиторов армией. С небольшими вариациями это воспроизводится в новейшейшей истории 
где принцип «нет кредитора – нет долгов» приводит к сюжету Саркози – Каддафи. К отрицательным 
последствиям государственного банкротства относят: недоверие к правительству; снижение притока 
иностранных инвестиций; бегство капитала из страны; угрозу арестов зарубежных активов и 
собственности; ужесточение со стороны других субъектов международного права финансовой политики 
по отношению к банкроту [9].  

Двадцатый век не стал исключением в практике государственного банкротства. В результате 
Великой депрессии ряд стран оказался в банкротах. «В 1931 г. отказались от платежей по внешним 
долгам Мексика, Чили, Бразилия, Уругвай и Венгрия; в 1932 г. – Бельгия, Болгария, Латвия, Югославия, 
Германия, Австрия, Панама, Коста-Рика, Сальвадор, Польша, Эстония, Франция; в 1933 г. – 
Великобритания, Куба, Парагвай и Румыния. Общая сумма внешнего долга, по которому в 1931–33 гг. 
были прекращены платежи, превысила 1/3 всей суммы международных долговых обязательств и 
составила 6,3 млрд долл. …главные должники США отказались платить, признав себя 
государственными банкротами»[5,271]. По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor's, в 1997 
году в состоянии дефолта по своим долговым обязательствам (как банковским, так и облигационным) 
находилось 37 стран. В настоящее время после кризиса 2007 года к странам, занимающим 
лидирующие позиции в списке должников, относят: Японию (233,1% ВВП), Грецию (168,2% ВВП), 
Италию (120,5% ВВП), Ирландию (108,1% ВВП), Португалию (101,6% ВВП), Бельгию (97,2% ВВП), 
США (85,5% ВВП), Францию (85,4% ВВП), Германию (81,8% ВВП), Великобританию (80,9% ВВП) 
[10].  Показатель, характеризующий отношение госдолга к уровню ВВП не очень корректен, 
поскольку долги выплачиваются из доходов госбюджета, а не напрямую из ВВП. Поэтому лучше 
обратиться к показателю, характеризующего отношение госдолга к госбюджету. В странах Еврозоны 
ситуация обстоит следующим образом [11] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 График соотношения госдрлга к годовім доходам бюджета, % 

 
Легко заметить отличия в положениях стран при сравнении двух показателей. Так, например, 

возможности Греции погасить госдолг при переходе от одного показателя к другому уменьшаются в 
два раза. В целом и общем подавляющее большинство этих стран являются кандидатами в 
государственные банкроты, поскольку банкротство наиболее быстрый способ решения долговой 
проблемы, даже несмотря на негативную реакцию кредиторов. Греция, Ирландия, Португалия 
выиграли бы от банкротства «однако власти Еврозоны не очень охотно идут на этот шаг, поскольку 
держателями почти 70% госдолга (около €440 млрд. ) этих стран являются европейские банки, 
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инвесторы и ЕЦБ. Тем не менее, Греция уже идет по пути реструктуризации долга и скорее всего 
частных инвесторов вынудят списать около 50% суверенного долга страны. Таким образом, частные 
инвесторы и банки должны будут списать со своих балансов около €75 млрд., а в случае 
реструктуризации Португалии и Ирландии по аналогичной схеме около €180 млрд» [11].  

Россия не явилась исключением из стран, в которых наблюдалось государственное банкротство. 
«В России же неизбежность государственного банкротства становится всё более и более очевидной»,- 
писал Маркс в письме к Даниельсону [12, 292]. Маркс не ошибся – через шесть лет Россию постигло 
банкротство. По данным, американских экономистов Рейнхарта и Рогова за период с 1800 по 
настоящее время в России государственные банкротства происходили в 1839, 1885, 1918, 1947, 1957, 
1991, 1998 годах [13, 41].  

Несмотря на то, что по официальным данным государственный долг России составлял около 
10% ВВП в 2012 году [14], а по неофициальным – достигал 30% ВВП, государственное банкротство в 
стране носит скрытый характер, поскольку игнорирует необходимость погашения внутреннего долга 
подтверждённого Конституционным судом РФ (постановление от 31 мая 1993 года) перед гражданами 
страны. Проблема погашения внешнего долга решается путем осуществления постоянных выплат 
кредиторам, а погашение внутреннего долга страны ее гражданам, в частности долгов Сбербанка РФ, 
заморожено на неопределенный период. Такое решение обусловлено тем, что в случае невыплат 
внешних долгов у России возникнут достаточно крупные проблемы со странами-кредиторами, 
которые имеют большой опыт взыскания задолженностей. Проблем с внутренними кредиторами пока 
в России не наблюдается, что дает возможность государству не решать проблему внутренней 
задолженности.  
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В умовах глобалізації світової економіки і підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності для 
вітчизняних підприємств найважливішим завданням стає управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
Повноцінне функціонування економіки жодної країни не може відбуватися без розвинутої системи зовнішньое-
кономічних зв'язків. Включення національної економіки в систему світових господарських процесів позитивно 
впливає на розвиток економіки країни, сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, раціональному вико-
ристанню природно-сировинних ресурсів, ліквідації дефіциту окремих товарів, а відтак і підвищенню рівня 
життя населення.  

Управління зовнішньоекономічною діяльністю завжди було і залишається важливою складовою 
розвитку підприємництва, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та право-
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вому середовищі країни.  
Питанням управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства присвячена значна кіль-

кість праць вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких П. Друкер, Д. Деніелз, Л. Радеба, П. Бимиш, 
А. Моррісон, О. Кириченко, А. Кредісов, В. Сіденко, Г. Дроздова та інші вчені.  

Незважаючи на деяку різницю поглядів на визначення сутності та механізмів управління ЗЕД підп-
риємства, майже всі дослідники погоджуються з тим, що управління ЗЕД підприємством стає ефективним 
тоді, коли його предметний аспект повною мірою відповідатиме функціональному підходу, що передба-
чає організацію (що включає координацію), комплектування штатів, керівництво, мотивацію, контроль.  

Зовнішньоекономічна діяльність, тобто міжнародний обмін товарами й послугами, належить до 
числа найбільш давніх форм міжнародних відносин. До неї також належать рух капіталу, міжнародна 
міграція робочої сили, міжнародні валютні відносини. Необхідність і ефективність системи міжнародного 
обміну очевидна: для кожної країни характерний свій набір природних ресурсів, розміри капіталів і праці, 
які можуть бути використані для виробництва ВНП. Спеціалізація країни на виробництві товарів, для 
яких у неї є найкращі умови, дає змогу їй розширити їх випуск, використавши частину з них для продажу, 
а за виручені гроші закупити товари, яких не вистачає [1].  

Однією з найважливіших функцій управління підприємствами-суб'єктами ЗЕД в нинішніх умовах є 
організаційна діяльність. Розвиток виробництва і збуту продукції, міжнародного розподілу праці, міжна-
родного обміну, ускладнення господарських зв'язків, у тому числі зовнішньоекономічних, посилення 
конкурентної боротьби на світових ринках, підвищення вимог споживачів до якості продукції призводить 
до постійного розвитку й удосконалення такої діяльності відповідно до об'єктивних вимог [3].  

Зовнішньоекономічна діяльність – це найголовніша сфера господарської діяльності, яка при ефек-
тивному використанні комплексу форм і методів міжнародних економічних відносин здатна впливати на 
підвищення продуктивності праці і якості продукції.  

Одним із суттєвих факторів підвищення ефективності господарської діяльності є розвиток зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств та фірм, який сприяє підвищенню конкурентоспроможності укра-
їнських товарів на світових ринках, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпе-
ченню економічної безпеки України [3].  

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 [2].  

Для розробки цього напрямку потрібен комплексний аналіз діяльності підприємства.  
В першу чергу потрібно провести комплексний аналіз ефективності ЗЕД на засадах фінансово-

економічного аналізу. Після цього провести аналіз зовнішнього середовища (постачальників, конкурентів 
та споживачів), а також аналіз товарів, запропонованих конкурентними підприємствами з метою вияв-
лення стадії життєвого циклу товару. Наприкінці необхідно провести матричний аналіз, для визначення 
ринку привабливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

При проведенні матричного аналізу ЗЕД підприємства використовуються такі матриці:  
 матриця BCG - аналіз темпів зростання 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 [1].  
 Таким чином, для покращення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України потрібно 

провести комплексний аналіз ефективності ЗЕД та зовнішнього середовища; вивчити ринок привабливос-
ті ЗЕД підприємства. Використовуючи ряд організаційно-методичних аспектів, які не потребують знач-
них витрат додаткових ресурсів, підприємство може впливати на ефективність своєї зовнішньоекономіч-
ної діяльності.  

Перспективним є також розширення нових форм ведення зовнішньоекономічної діяльності, впро-
вадження засобів інформаційних технологій, найновіших аналітичних методів і підходів, які суттєво під-
вищать обґрунтованість управлінських рішень в цій сфері. На сьогоднішній день в Україні ще повністю 
не завершився процес становлення управління ЗЕД, його перебудови на ринковій основі, тому багато 
аспектів організації управління ЗЕД, що склалися в період доринкових відносин, вимагають переосмис-
лення з урахуванням тих змін, що відбулися в економіці країни. Вихід на зовнішні ринки – це гарантія 
для стабільного функціонування підприємства, але забезпечення достатнього рівня ефективності управ-
ління досягається лише за наявності відповідного ступеня відкритості системи управління ЗЕД підприєм-
ства характерові змін зовнішнього середовища [2].  

Зміна зовнішніх умов господарювання під час здійснення ЗЕД та інші чинники ставлять перед під-
приємствами проблеми постійної адаптації систем управління до динамічно мінливих умов господарю-
вання.  

Отже, для забезпечення достатнього рівня внутрішньої і зовнішньої ефективності вітчизняні підп-
риємства мають здійснювати достатньо тривалий процес формування і безперервної адаптації систем 
управління зовнішньоекономічної діяльності в ході перебудови всієї економічної системи країни.  

 
Література 

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / [Кредісов А. І., Березовченко С. Н., Волошин В. В. 
та ін. ] ; під заг. ред. проф. А. І. Кредісова. – К. : ВІРА-Р, 1998. – 448 с.  



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

 
98

2. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту / [Батченко Л. В., 
Дроздова Г. М., Дятлова В. В. та ін. ] – Донецьк, 2005. – 244 с.  

3. Коломієць І. Ф. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в процесі його 
інтернаціоналізації / Коломієць І. Ф. – Л. : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. – 
246 с.  

4. International Business: Environments and operations / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Sullivan Daniel. 
– 11th ed. – Prentice Hall, 2007, p. 792.  

 
 

 
ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ» ТА ЙОГО ЗМІСТ 

 
Резник Г. М.  

Ковтуненко Ю. В.  
 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Вибір адекватної відповіді господарюючого суб'єкта на виклики динамічно мінливої економічної 
ситуації і, отже, рівень його безпеки багато в чому залежить від здатності його ефективної адаптації до 
зміни, під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, економічного простору, в якому він реалізує свої 
економічні інтереси і невід'ємною частиною якого є.  

Поняття «простору» є невід'ємним моментом дослідження як в природних, так і в суспільних 
науках. Воно є особливо актуальним для концепції «безпеки економічного простору» господарюючого 
суб'єкта.  

У математиці до простору прийнято відносити, наприклад, логічно досліджувану форму або 
структуру, що є середовищем для інших форм або конструкцій. У матеріалістичної філософії простір 
визначається як форма буття матерії, що характеризує її протяжність, структурність, взаємодія елементів 
у всіх матеріальних системах.  

До загальним властивостям простору відносять: об'єктивність; залежність від структурних 
відносин і процесів розвитку в матеріальних системах; єдність перериваної і безперервного в їх структурі; 
кількісну і якісну нескінченність; протяжність, яка б означала рядоположенность і співіснування різних 
елементів; можливість додавання до кожного даного елементу деякого наступного елемента або 
можливість зменшив числа елементів [1].  

У науковий обіг першим поняття «економічний простір» стосовно до господарюючих суб'єктів ввів 
німецький економіст І. Тюнен, який досліджував економіку сільського господарства, теорію ренти. Він 
припустив існування ізольованої господарської області у вигляді кола з грунтом абсолютно однакового 
родючості і з містом, що є джерелом попиту на сільськогосподарські продукти, в центрі цього кола. 
Досліджуючи цю модель, він дійшов висновку, що оптимальним буде розміщення різних галузей 
сільського господарства у вигляді концентричних кілець за спадної інтенсивності [2].  

Економічна роль простору, його неоднорідність, дробность завжди враховувалася при аналізі умов 
утворення диференціальної земельної ренти, що виражалося в конкретних вартісних величинах. Те ж 
саме можна сказати щодо механізму формування абсолютної ренти на основі прав власності на землю як 
на об'єкт господарства. Земля в даному випадку є дробовим економічним простором.  

Аналіз простору як системи взаємовідносини індивідуумів, коли величина капіталу розширює чи 
обмежує соціальний простір існування людини в суспільстві, змінюючи рівень його зв'язків і інтересів, 
проведений французьким соціологом П. Бурдьє. Він зазначає, що «капітал дозволяє тримати на відстані 
небажаних людей і небажані предмети і в той же час зближуватися з бажаними людьми і предметами, 
мінімізуючи, таким чином, витрати (особливо - часом) на їх привласнення. Навпаки, тих, хто позбавлений 
капіталу, тримають на відстані (фізично чи символічно) від більш дефіцитних у суспільстві соціальних 
благ і прирікають стикатися з людьми або речами, найбільш небажаними і менш дефіцитними »[3].  

Економічний простір є важливим елементом геополітики.  
Концепція простору як конкретного вираження життя держави є підставою геополітики - науки, що 

зародилася в кінці XIX століття і стала теоретичним і методологічним інструментом дослідження 
міжнародних відносин на Заході.  

Її засновниками є в основному німці і англійці - німці: Ф. Ратцель, К. Хаусхофер, англійці: 
Макандер і А. Мехен. До геополітичної школі слід віднести також шведа Р. Челлена і російських 
євразійців [4]. Оскільки в задачі дослідження безпеки економічного простору безпосередньо не входять 
геополітичні аспекти, тому що це предмет спеціального розгляду, остільки можна обмежитися лише 
деякими фактами. Це необхідно хоча б для того, щоб більш чітко виділити саме економічний зміст 
категорії простору.  

Основоположним законом геополітики є закон Великого Простору, згідно з яким доля держави 
залежить від самодостатності її території. Така самодостатність повинна забезпечити не тільки за рахунок 
військової сили, технологій, але і за рахунок геополітичної самостійності, здатності до автаркической 
існуванню. Таку самодостатність можуть собі дозволити тільки великі простори, тобто великі держави 
або об'єднання малих держав у блоки.  
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У зв'язку з цим можна відзначити несумісність ідеї автаркії (опори на власні сили) з процесами 
глобалізації в сучасному світі.  

Хоча геополітика як самостійна наука склалася в кінці XIX століття, сам термін був вперше 
введений в науковий обіг на початку XX століття шведським політологом Р. Челленом. До цього всі 
геополітичні дослідження ставилися до політичної географії. Р. Челлен дав таке визначення геополітики: 
«Це наука про державу як географічному організмі, втілений в просторі» [5].  

Особливістю трактування простору в рамках геополітичної школи є або виключення економічного 
чинника, його впливу на розміри, обсяги і структуру простору, або відведення йому незначну роль.  

Наприклад, з десяти критеріїв визначення ступеня геополітичного могутності держави: 1) 
поверхню території, 2) природа кордонів; 3) обсяг населення; 4) наявність або відсутність корисних 
копалин; 5) економічний і технологічний розвиток; 6) фінансова міць; 7) етнічна однорідність ; 8) рівень 
соціальної інтеграції; 9) політична стабільність; 10) національний дух - до економічних можна зарахувати 
всього два критерії, п'ятий і шостий.  

Американський учений Л. Ларуш [6], відштовхуючись від методології геополітики, відводить 
вирішальну роль у розвитку національних економік також неекономічні показником - щільності 
населення.  

Завдання цього дослідження полягає у виділенні економічних чинників формування простору, що 
вийшли в сучасних умовах за ролі та значенню на перший план.  
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The concept of business model has grown in popularity during the last two decades. In particular, it is 

linked to the development of Internet and e-business. Generally, the category of business model refers to the 
descriptions of relationships between elements, the existence of which is necessary for creation and delivery of 
value to the customers, and to an enterprise  

The anaysis od different business strategie leads to a conclusion that very often the innovative business mod-
el is a key factor behind market success of a company. According to some research, for every 11 out of 27 firms 
created during the past 25 years, and included in the Fortune 500 list of biggest companies, the market success 
can be attributed essentially to an innovative business model.  

Apple is a very good example of a company, the market success of which is a direct consequence of intro-
duction of an innovative business model. Apple launched in 2003 the iPod as well as a music store iTunes, revo-
lutionizing the market for digital mobile music players. The combination iPod/iTunes has become a market prod-
uct worth 10 billion USD, generating about 50% of Apple’s revemues. During the period 2003 – 2007 the market 
value of Apple has grown from 1 billion USD to 150 billion USD.  

Analyzing the success of Apple one should notice, that this firm was not a pioneer in the market for digital 
mobile music players. Already in 1998 the company Diamond Multimedia has launched a digital mobile music 
player with a brand name Rio, and in 2000 a similar product called Cabo 64 was launched by Best Data compa-
ny. Both products were of high quality and well designed. The advantage of Apple over competitors has been that 
the company offered to the customers much more than just a new technology and a nice design; the new technol-
gy has beeen packed ino an innovative business model. The true innovation of Apple has been that the company 
made the proces of recording and listening to the music to be comfortable and „user friendly“. Within the new 
business model the company packaged the hardware (iPod), the software (iTunes) and a reliable after-sale ser-
vice. Buying of a relatively expensive iPod was giving access to cheap „buy opportunity“ for music (iTunes). 
Apple’s business model is sometimes referred to as well known Gillette’s strategy but „in revers“. Apple has 
offered cheap „razor blades“ (very low margin for music bought in iTunes) so as to be able to charge high mar-
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gins for „razors” (iPod). One can say that Apple has creatively redifined the concept of value, offering its cus-
tomers a new concept of satisfying their needs.  

Although the term business model has been introduced to the literature only recently, the terms similar to it, 
from conceptual standpoint, were introduced earlier. In the first place, one should mention the concept of „domi-
nant logic“ introduced in 1986 by Bettis and Prahalad (Prahalad, Bettis; 1986). According to these authors, do-
minant logic is a set of heuristics, norms and principles which govern the behavior of managers. This logic helps 
managers to focus their activities on the search of new business opportunities as well as on good organization of 
their firms. As noted by numerous author, this logic – today usualy referred to as business model – defines the 
way in which the firm creates value and retains value  

During the last two decades numerous publications devoted to the problem of business models appeared in 
world literature of different areas: books and articles, reasearch results, consulting firms reports. (Teece, 2010) 

The definitions of business models are numerous and varied. Shafer and co-authors, after the analysis of 
twelve different definitions, conclude that one can distinguish four different components common to all defini-
tions.  

 stategic choices, 
 value nets, 
 process of value creation, 
 process of value appropriation.  

Literature overview allows to identify a couple of different approaches to the concept of business model. 
First, one has to mention definitions making reference to the concept of value chain. Third, the most recent ap-
proach where business model is interpreted as a design or business architecture, with a focus on the process of 
value creation.  

For instance, according to Teece and co-authors business model defines the mechanisms of creating and de-
livering value to customers [Teece, 2010, s. 173]. It should also define financial as well as organizational archi-
tecture of a company.  

Smith and co-authors define business model as a „configuration“, which is used by the company to make 
startegic choices helping in the process of value creation and appropriation [Smith, Binns, Tushman, 2010, s. 
450].  

Amit and Zott define business model as a „substance, structure and governance system of transactions 
designed to create value through exploitation of business opportunities“ The substance of transactions refers to 
products and types of information which are subject to exchange, as well as to resources and skills required to 
perform transaction. The structure of transaction describes the companies which are parties to the transaction as 
well as relationships between them. Structure also describes the sequence of gtransactions and characteristics of 
mechanisms allowing for exchange. The governace of transaction accounts for the way in which the flow of 
information, resources and products is controlled by parties to the transaction.  

Amit and Zott contend that business model can be treated as a specific template explaining how the firm op-
erates its business, how it delivers value to stakeholders and how it coordinates markets for production inputs and 
outputs.  

It is worth highlighting that the concept of business model is different from the concept of strategy. Business 
model helps to analyze, test and justify strategic choices. As such it is a broader concept compared to strategy. 
One of the key differences between the two is that the starting point for business model development is the idea 
of creating value to the customers and the construction of the model is based on the process of delivering the 
value to customers. Strategies, on the other hand, tend to focus on the problem of creating value to shareholders 
and, as a consequence, focus more, as compared to business models, on financial aspects of the business. Strate-
gies also highlight the importance of creating and maintaining competitive position, a necessary prerequisit of 
harnessing an economic rent and, hence, creating value.  

Zara is one of the brand names of Spanish group Inditex. Other brands owned by Indites include: 
Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Zara Home i Uterqüe. Zara is by far the best known 
and most important brand of the group. It generates approximately 80% of all the revenues. The group owns over 
100 firms, positioned along all value chain, i. e. from design and R&D down to retail shops. Towards the end of 
2011 Inditex had over five thousands of stores in more than eighty countries. Inditex annual turnover is around 
12,5 billion euro. It is only in 2010 that Inditex opened new stores in 45 countries. In January of 2012 Zara 
opened its first shop in Peru. Since 2010 Zara is selling also online.  On March 7th, 2012, Zara started to sell 
onlina also in Poland, which increased to seventeen the number of countries in which this form of purchase has 
been made available to customers. Over the years Inditex has been developing at a fast pace. Table 1 contains just 
a fraction of statistics that support this satement 

 
Table 1. Selected Inditex performance data for the period 2009-2010 

 2010 2009 2010/2009 
Net sales 12 527 11 084 13% 
Net profit 1 732 1 714 32% 
Number of shops 5 044 4 607 9% 
Number of employees 100 138 92 301 8% 

 
The origins of Inditex can bre traced back to 1975 when Armando Ortega – currently the owner of Inditex, 

and the seventh reachest man in the world accordin to Forbes Magazine – opened a little shop, called Zara, in La 
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Coruna, Spain. Ortega based his business on the idea of very tight control along all element of value chain. In his 
own words: „you need to have five fingers touching the factory and five touching the customer”.  

This “dominant logic” has been underpinning Zara’s and, as a consequence, the whole Inditex group busi-
ness operations until today. The company is vertically integrated (unlike competitors, e. g. H&M, Gap, Benet-
ton), owning design and R&D units, production facilities, distribution centers, transportation fleet and shops. To 
compare, the close competitors (H&M, Benetton, etc) do not own any production facilities or shops (all shops 
operate as franchises). The strategy of vertical integration is continues In January of 2012 the Inditex Group has 
decided to buy fashion retailer Massimo Dutti’s store networks, which operated until now under franchise agree-
ments, in Belgium (22 stores) and Portugal (45 locations). Both deals are valued at a combined 103 million euro. 
This acquisition means that Inditex has taken direct management control of 100% of the shops of all Inditex 
retailers in Portugal and Belgium. Massimo Dutti’s international presence spans more than 560 stores in 51 coun-
tries.  

Long before the new economy made catchwords of speed, customization, supply-chain management, and in-
formation sharing, Spanish clothing retailer Zara was carrying out a revolution of its own. By translating the 
latest trends into designs that are manufactured in less than 15 days — and delivering them to its stores twice a 
week — Zara pioneered a new kind of quick, custom-made retailing that has transformed the relatively low-
profile retailer into a global powerhouse 

Not only has Zara — the flagship store of private textile company Inditex — distinguished itself by tightly 
integrating its design and manufacturing systems, but its clothing has filled an untapped niche. "Armani at mod-
erate prices," according to one Goldman Sachs analyst.  

Zara derives its competitive advantage from an astute use of information and technology. All of its stores 
are electronically linked to the company's headquarters near La Coruna, a midsized city on the northwest coast of 
Spain. Store managers monitor how merchandise is selling and transmit this information, as well as customer 
requests, to headquarters. Together with trend-spotters who travel the globe in search of new fashion, store man-
agers make sure their designers have access to real-time information when deciding with the commercial team on 
the fabric, cut, and price points of a new garment.  

In addition, Inditex's production system truly differentiates Zara from its competition. While the Gap and 
H&M outsource most of their manufacturing, Zara produces 60% of its merchandise in-house. Fabric — which 
comes from places like Spain, the Far East, India, and Morocco — is cut and colored at the company's state-of-
the-art factory. Then, using information gathered from stores, production managers decide how many garments to 
make and which stores will get them. Finally the fabric is sent to local shops to be assembled before being 
shipped around the world. This combination of real-time information sharing and internalized production means 
that Zara can work with almost no stock and still have new designs in the store twice a week, as opposed to the 
six weeks that it traditionally takes most competitors.  

The three principles upon which Zara’s business is built are summed up as follows: 
 Close the communication loop  
 Stick to the rhythm across the entire supply chain  
 Leverage your assets  

Zara’s supply chain is organized to transfer both hard data and anecdotal information quickly and easily 
from shoppers to designers and production staff. It is also set up to track materials and products in real time every 
step of the way, including inventory on display in the stores. The goal is to close the information loop between 
the end users and the upstraem operations of design, procurement, production, and distribution as quickly as 
possible.  

In Zara stores customers can always find new products, but they are in limited supply. Usually there are on-
ly a few items are on display even though the stores are spacious (the average size is around 1,000 square me-
ters). Such a retail concept depends on the regular creation and rapid replenishment of small batches of new 
goods. Zara’s designers create approximately 40,000 new designs annually, from which 10,000 are selected for 
production. The relentless introduction of new products in small quantities, ironically, reduces the usual costs 
associated with running out of any particular item. Being out of stock in one item helps to sell another. In fact, 
Zara has an informal policy of moving out unsold items after two or three weeks. This can be an expensive prac-
tice for a typical store, but since Zara stores receive small shipments and carry little inventory, the risks are small. 
Unsold items in Zara account for less than 10% of stock (compare with industry average of 17% to 20%) 

Zara’s customers visit its shops an average of 17 times a year (industry average is 4 shop visits annually). 
High traffic in the stores circumvents the need for advertising. Zara devotes just 0. 3% of its sales on ads, whe-
reas its rivals spent 3% to 4%.  

Unlike majority of the companies in retail clothing industry, Zara keeps more than half of its production in-
house. The company intentionally leaves extra capacity in its factories. Rather than chase economies of scale, 
Zara manufactures and distributes products in small batches. Instead of relying on outside partners, the company 
manages all design, warehousing, distribution, and logistics functions itself.  

Zara’s managers reason that investment in capital assets increases the organization’s overall flexibility. It 
normally operates its factories for only a single shift. These highly automated factories can operate extra hours if 
need be to meet seasonal unforeseen demands. In distribution, allocation of resources such as space floor, layout, 
and equipment follows the same logic that Zara applies to its factories. Storing and shipping many of its pieces 
on racks, for instance, requires extra warehouse space and elaborate material-handling equipment. Having ample 
capacity in its first distribution center, Zara opened o new, 100 million EUR, 120,000-square-meter logistics 
center in Zaragoza. The reason for this investment is thatZara’s managers follow a fundamental rule of queing 
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models, which holds that waiting time shoots up exponentially when capacity is tight and demand is variable. By 
tolerating lower capacity utilization in its factories and distribution centers, Zara can react to peak and unex-
pected demand faster than its rivals.  
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Підприємства в процесі виробництва продукції, або надання послуг та їх реалізації стикаються з 

нехваткою фінансових ресурсів, що пов’язано з різноманітними причинами та призводить до не своєчас-
ного розрахування з постачальниками виробничих та товарних запасів. Таким чином виникає потреба у 
відстрочці платежу.  

В сучасних умовах інфляційних процесів, підприємства ще більше відчувають на собі цю пробле-
му.  

За для нормального функціонування підприємств як постачальника так і виробника, нестачу кош-
тів можливо вирішувати за допомогою або залучення та оформлення банківського кредиту або викорис-
тання такого методу як комерційний кредит.  

Комерційний кредит в Україні набрав певного розвитку з прийняттям постанови Верховної Ради 
«Про застосування векселів у господарському обігу» Відповідно цього Постановлення підприємствам і 
організаціям дозволено здійснювати постачання продукції, виконання робот та надання послуг у кредит, 
оформлюючи такі угоди за допомогою векселів. Комерційний кредит – це товарна форма кредиту, що 
виражає відносини з приводу перерозподілу матеріальних фондів між підприємствами [ 1].  

Проблемам комерційного кредитування присвячено ряд робіт таких вчених як Поддєрьогін А. М., 
Чайковський Я. І., Філімоненко О. С. та інші. Однак ця тема ще не вичерпана: з,являються нові форми 
комерційного кредитування; виникають позитивні та негативні явища використання комерційного креди-
тування, які на наш погляд повністю не з’ясовані. Тому ціллю даного дослідження є визначення форм 
комерційного кредитування в сучасних умовах та з,ясування переваг та недоліків використання цього 
методу фінансування підприємств при недостатності фінансових ресурсів за для прискорення розрахунків 
з постачальниками.  

Проведені дослідження дозволили виділити слідуючи форми надання комерційного кредитування 
підприємств [ 1-3] : 

 кредитування із фіксованим терміном погашення – ця форма може бути використовувана для 
підприємств будь-якого виду діяльності; 

 консигнаційна форма комерційного кредитування, завдяки якої погашення кредиту 
здійснюється після фактичної реалізації продукції, отриманих позичальником від їх власника (у випадку, 
якщо продукція не реалізована, позичальник (консигнатор) має право повернути його власникові). Ця 
форма більш за все цікава для торгівельних підприємств; 

 кредитування за відкритим рахунком через простий запис вартості наданих у кредит 
продукції – суть цієї форми полягає у тому, що  постачання наступної партії продукції можливе до 
моменту погашення попередньої заборгованості у випадку, якщо фінансове положення позичальника на 
момент здійснення операції є стійким; 

 сконто – форма надання комерційного кредиту споживачам, яка передбачує знижки (розмір 
знижки кредитор установлює самостійно)  з встановленої вартості продукції за умови оплати    у 
визначений термін. Так, якщо позичальник своєчасно здійснює оплату, то ціна продукції зменшується на 
суму торгової знижки. Ця форма комерційного кредиту найшла своє застосування у зарубіжної практиці, а 
розмір знижки в більшості випадків становить 1-3 відсотка вартості продукції;  

 сезонна форма комерційного кредиту надає можливість створенню необхідних запасів, у 
період сезонного виробництва, та змогу відстрочити розрахунки до кінця розпродажу виробленої 
продукції, що дозволяє зменшити витрати; 

 консигнаційна форма кредиту застосовується здебільшого при реалізації нових видів 
продукції, попит на які не можливо передбачити. Ця форма передбачає передачу продукції без 
конкретного зобов’язання, а оплата підприємству-кредитору  здійснюється лише за умови реалізації, 
тобто  у разі відсутності попиту отже і реалізації, така продукція повертається підприємству-
постачальнику; 
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 міжорганізаційні грошові кредити – форма комерційного кредиту, яка передбачає надання 
кредиту під комерційні папери і прості векселі. Вона набула свого втілення закордоном відносно недавно. 
Так у США поширюються комерційні папери не фінансових підприємств, що гарантовані банками. Як 
засіб короткострокового залучення грошових коштів комерційні папери конкурують з депозитними та 
казначейськими векселями. Міжорганізаційні грошові кредити в Україні поки ще не мають відповідного 
втілення, скоріш за все це пов’язано з відносною не популярністю інструментів передбачених цією 
формою кредиту.  

Розгляд принципів організації комерційного кредитування підприємств надав можливість виявити 
низку переваг порівняно з банківським кредитом та недоліки які присутні при такому способі фінансу-
вання. До переваг комерційного кредиту можна віднести: 

 сприяння розвитку позикового ринку; 
 оперативність надання коштів у товарній формі; 
 надання підприємствам можливостей маневрування оборотними активами як кредитору, так 

і позичальнику; 
 можливість переводу переводного векселю на іншу юридичну особу або переоформлення 

комерційного кредиту на банківський у випадку потреби; 
 у ролі кредитора виступають не спеціалізовані кредитно-фінансові організації, а юридичні 

особи, що зв’язані з виробництвом або реалізацією продукції та послуг; 
 прискорення процесу реалізації продукції і отримання прибутку кредиторам; 
 відсоток за комерційний кредит входить до ціни продукції та у суму векселя; 
 відсоток за комерційний кредит частіш за все менш ніж за банківський кредит, що зменшує 

витрати позичальника.  
Поряд з перевагами комерційному кредитуванню присутні недоліки та можливість виникнення ри-

зиків таких як: 
 комерційний кредит наданий у вексельній формі обмежений, тому що вексельний кредит 

може надаватися підприємствами, що займаються виробництвом продукції або наданням послуг, тільки 
підприємствам що їх споживають, або торгівельним організаціям; 

 обмеження у часі і розмірах, які установлюється в залежності: від виду продукції або 
послуги; суми угоди; фінансового стану позичальника; наявності історії та довготривалих зв’язків які 
налагоджувалися між підприємствами – кредитором та позичальником; терміном зберігання продукції; 

 небажаний вплив банків у яких можливо здійснити облік векселів; 
 фінансові ризики: ризики пов’язані з купівельною спроможністю грошей ( інфляційні та 

дефляційні  ризики - зміна цін на продукцію або послуги, або зміна вартості капіталу на ринку капіталів, 
які не передбачували при оформлені векселю, що може посприяти фінансовим втратам підприємству-
кредитору, та навпаки, для підприємства, яке одержало комерційний кредит; валютні ризики – викликані 
зміною курсу однієї валюти порівняно з іншою; ризик ліквідності – можливість втрати при обліку 
векселю та отримання його без дотримання вимогам щодо оформлення); 

 інвестиційні ризики: ризик зниження доходності або повної втрати доходу (у даному випадку 
- кредитний ризик – небезпека неспроможності своєчасно розрахуватись по комерційному кредиту з боку 
підприємства яке його отримало  у разі його банкрутства чи з іншої причини.  

Висновки. Таким чином, під час дослідження виявлені таки форми комерційного кредитування як: 
із фіксованим терміном погашення, консигнаційна форма комерційного кредитування, кредитування за 
відкритим рахунком, сконто, сезонна форма комерційного кредиту, консигнаційна форма кредиту, міжо-
рганізаційні грошові кредити та надані їх основні поняття та характеристики.  При комерційному 
кредиті в кредитну угоду включаються лише ресурси постачальника, який реалізує свою продукцію чи 
надає послуги. Однак узагальнюючи, треба відмітити, що так і є -  в первинному процесі комерційного 
кредитування, не має третіх осіб – посередників – банківських структур, а лише виробники (кредитор) та 
користувачі (позичальник), однак в подальшому процесі можливо притягнути і вони (банки) у випадку 
дострокової необхідності отримання коштів (у випадку очікування прогнозованих ризиків, пов’язаних з 
фінансовими чи інвестиційними ризиками)  раніш ніж встановлено угодою за надану продукцію у комер-
ційний кредит.  

Виявлені переваги надали можливість позитивно оцінити комерційне кредитування, а головними 
перевагами є:  

 прискорення процесу реалізації продукції і отримання прибутку кредиторам; 
 надання підприємствам можливостей маневрування оборотними активами як кредитору, так 

і позичальнику  
Усе це надасть можливість при прийнятті рішення здійснити вибір однієї з форм комерційного 

кредитування підприємств як з боку позичальника, так і з боку підприємства-кредитора та урахувати 
можливі ризики.  
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Перед украинскими предприятиями в современных условиях рыночной экономики все чаще воз-

никают проблемы экономической безопасности и необходимостью совершенствования их деятельности, 
что требует незамедлительных стратегических решений по их реформированию. На начальных этапах 
становления рыночной экономики решение этих проблем сводилось в большинстве случаев к разгосудар-
ствлению с дальнейшей приватизацией. Однако для большинства хозяйствующих субъектов это к сожа-
лению не принесло должного эффекта. Реформирование, только ради приватизации, без глобальных или 
хотя бы существенных изменений в структуре предприятий к позитивным результатам привести не мо-
жет. Это было доказано практическим опытом хозяйствующих субъектов, прошедших такой путь разви-
тия. Значительное число промышленных субъектов не способны обеспечить себе стабильную производ-
ственную деятельность, а, согласно статистическим данным, около 40%  находится в кризисном или 
предкризисном состоянии [1]. Предкризисное состояние характеризуется тем, что показатели ликвидно-
сти, платежеспособности и независимости находятся ниже уровня допустимых значений по отрасли, к 
которой относится предприятие. В случае значительного снижения этих показателей и не соответствия их 
допустимому уровню – предприятие может быть объявлено банкротом.  

Экономической безопасности хозяйствующих субъектов, стратегиям развития предприятий в ус-
ловиях кризиса, способам выхода из критических ситуаций, посвящено ряд научных публикаций. Этими 
вопросами занимались такие ученые как Ансофф И., Захарченко В. И., Минцберг Г., Пономаренко В. С., 
Терещенко О. О. и др.  

В работах в большей степени уделяется внимание понятийному аппарату экономической безопас-
ности, вопросам стратегического управления, разработке методик по оценке и признанию предприятий 
банкротами, и способам выхода из создавшихся положений. Однако быстро меняющиеся правовые и 
экономические условия требуют новых подходов к решению возникающих проблем – симбиоза экономи-
ческой безопасности и стратегического управления.  

Современные условия, характеризующиеся продолжающимся мировым экономическим кризисом, 
происходящими изменениями, как на внутреннем так и на внешних рынках, еще более жесткой конку-
ренцией, постоянным усовершенствованием и созданием новых видов основных средств и технологиче-
ских процессов производства, ставят новые проблемы перед хозяйствующими субъектами и подводят их 
к поиску новых стратегий по выходу из создавшегося положения и укреплению их экономической безо-
пасности. Все это свидетельствует об актуальности рассматриваемых проблем. Предотвращение и недо-
пущение таких стадий развития как предкризисное и кризисное, а также обеспечение экономической 
безопасности может быть осуществлено с помощью следующих видов стратегий [3] : 

 совершенствование деятельности; 
 совершенствование продукции или разработка и внедрение новых видов продукции или 

расширение номенклатурного ряда выпускаемой продукции; 
 исследование новых рынков с возможностью реализации продукции на выбранных рынках с 

учетом изменения соответствующих параметров этой продукции приемлемых для них; 
 диверсификация, т. е. создания новых видов продукции и реализация ее на новых рынках; 
 смешанная ( например, совершенствоввание деятельности и диверсификация).  

Стратегия совершенствования деятельности предполагает такие тактические действия как разра-
ботка и внедрение организационно-технических мероприятий, предусматривающие замену или внедре-
ние новых видов технических средств. Такие мероприятия предусматривают  сокращение затрат за счет 
снижения:   

 норматива производственных запасов путем использования современных логистических 
схем поставок; 

 норматива незавершенного производства – изменения длительности производственного 
цикла изготовления продукции, а также более эффективного использования материальных и трудовых 
ресурсов; 

 норматива по готовой продукции – экономии времени на упаковку и маркировку и др.  
Эти мероприятия способствуют высвобождению финансовых ресурсов в части формирования и 

содержания оборотных активов хозяйствующего субъекта, что в свою очередь, снижает издержки произ-
водства.  

Стратегия совершенствования продукции и внедрение новых видов продукции  способствует по-
вышению уровня некоторых параметров и показателей продукции или расширению ассортиментного 
ряда выпускаемой продукции, что приводит к:   

 изменению технологических процессов или приобретению новых технологических линий, 
оборудования; 

 повышению требованию квалификационных характеристик персонала; 
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 повышению затрат (получение прибыли в результате этой стратегии может оправдать 
понесенные затраты и вывести хозяйствующий субъект на новый более эффективный уровень развития, 
способствующий его экономической безопасности).  

В современных условиях выход на новый рынок может повысить экономическую безопасность хо-
зяйствующего субъекта, только в случае если рынок подготовлен к принятию создаваемой продукции, и 
она соответствует требованиям, предъявляемых к ней этим рынком. Стратегия достаточно затратная и 
требует дополнительных финансовых вложений, как для проведения маркетинговых исследований и раз-
работки плана продвижения, товародвижения, так и для усовершенствования деятельности с целью сни-
жения расходов по производству продукции, повышения качественных её характеристик для возможно-
сти выхода с такой продукцией на новый рынок. Осуществление данной стратегии также предусматрива-
ет техническое развитие хозяйствующего субъекта. Так, например, для снижения энергозатрат, доля ко-
торых в себестоимости продукции значительна, требуется: модернизация или замещение некоторых ви-
дов основных средств; повышение уровня качественных параметров, которое также связано с используе-
мыми при производстве техническими средствами, используемыми при производстве, и профессиональ-
ными навыками персонала. Таким образом, стратегия имеет позитивные моменты в случае захвата доли 
нового для неё рынка и дальнейшее продвижение с целью увеличения этой доли.  

Диверсификация – самая затратная стратегия, предусматривающая разработку и/или внедрение 
новой продукции с выходом на новый рынок. При данной стратегии: 

 разрабатывается технологический процесс производства продукции;   
 исследуется потенциал имеющиеся производственных мощностей и возможность их 

использования; 
 в случае необходимости разрабатывается план технического развития субъекта для 

осуществления производственного процесса в необходимом объеме с минимальными затратами; 
 выявляются возможности и профессиональная подготовка персонала для выполнения работ 

предусмотренных стратегией.  
Таким образом, осуществление любой из приведенных стратегий для обеспечения экономической 

безопасности необходима разработка технического развития предприятия, что оказывается возможным с 
помощью технического перевооружения.  

Техническое перевооружение действующего предприятия – это комплекс мероприятий  по:  - по-
вышению до современных требований технического уровня отдельных участков производства, агрегатов, 
установок;  

 устранению узких мест; 
 совершенствованию организации и структуры производства; 
 обеспечению прироста продукции, улучшению ее качества, повышению производительности 

труда, улучшению других технико-экономических показателей.  
Эти мероприятия осуществляются путем внедрения новой техники и технологии, механизации и 

автоматизации производственных процессов, модернизации и замены устаревшего и физически изно-
шенного оборудования новым, более производительным.  

Таким образом, решение проблемы, связанной с повышением экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта, а, следовательно, не доведения его до предкризисного или кризисного состояния, в 
современных условиях видится в первую очередь в проведении технического перевооружения дейст-
вующих производств.  

К проблемам проведения технического перевооружения хозяйствующих субъектов в современных 
условиях необходимо отнести: 

а) уровень квалификации персонала – это затрагивает как технологов и инженеров, так и менедже-
ров, от подготовки которых зависит: 

 способность выбрать и разработать стратегию развития хозяйствующего субъекта, 
действительно позволяющую вывести его на более эффективный уровень развития; 

 умение обосновать проведение технического перевооружения в каждом конкретном случае; 
 выбор технических средств, независимо от того связано ли это с выбором типа 

технологического оборудования или технологии производства; 
 подбор кадров соответствующей профессиональной квалификации обладающих 

определенными навыками; 
б) низкий уровень финансового обеспечения для проведения технического перевооружения хозяй-

ствующего субъекта.  
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Современная законодательная база в области взаимоотношений между органами центральной и 
местной властью предполагает рост самостоятельности и ответственности регионов в решении проблем 
включая проблемы экологической безопасности и регионализацию управления. Важнейшим инструмен-
том и механизмом управления экологическим риском в условиях рынка является формирование экологи-
ческой инфраструктуры и экологического страхования как основного его носителя 

Проблема формирования экологической инфраструктуры как элемент регионального управления 
экологическим риском изучалась специалистами и учёными различных сфер познания – государственно-
го и регионального управления, экологического аудита, экологического страхования и многих других. К 
таким исследованиям можно отнести работы С. К. Харичкова, Н. К. Ковалёвой, Т. П. Галушкиной.  С. И. 
Рассадниковой и др. [ 12 ].  

Актуальность и в то же время обоснование проведения эксперимента по развитию экологической 
инфраструктуры и, в первую очередь, экологического страхования в Одесской области обусловлены ря-
дом факторов, среди которых большое значение имеют:  

 критическая экологическая обстановка, сложившаяся в области, которая имеет 
региональные посылы. Региональный фактор экологической напряженности связан с тем, что водотоки 
области, формируя свой химический состав в других странах и регионах Украины, негативно 
воздействует на ее потребителя в Одесской области; 

 неблагоприятная экологическая обстановка связанная с внутренними факторами или 
спецификой региона, в частности с развитием хозяйственной деятельности, представляющей 
экологическую угрозу; включая транспорт экологически опасных грузов.  

 неблагоприятные межрегиональные трансферты, когда «зарабатывающие» регионы 
оказываются перед серьезными экологическими проблемами, и решение которых, не представляется 
возможным в связи с отсутствием финансовых средств. Это обусловлено тем, что сегодня развитие 
вредных производств обычно сопровождается загрязнением, а доходы от их деятельности 
перераспределяются в другие регионы.  

 чрезвычайно высокий уровень экологически обусловленных заболеваний онкологического и 
другого характера, получивших широкое распространение в том числе среди детей, высокая детская 
смертность, особенно южных районов Одесской области требуют дополнительные финансовые ресурсы 
как для возмещения ущерба при наступлении страхового случая, так и для обеспечения безопасности для 
здоровья в масштабах громады и проведения медицинского контроля и реабилитации., Очевидно, что 
государство обязано обеспечить экологическую безопасность жизнедеятельности граждан Украины, а 
отсюда и реальную, в том числе, бесплатную помощь для лечения экологически обусловленных 
заболеваний, что в современных условиях острого дефицита бюджета на всех уровнях представляется 
возможным при добровольном участии граждан и объектов хозяйственной деятельности при активизации 
экологического страхования; 

 востребованность высокого рекреационного и агро- потенциалов области, их особая 
уязвимость, требующая для сохранения и использования благоприятную экологическую среду; 

 высокий научный потенциал региона как предпосылка развития экологической 
инфраструктуры, позволяющий обеспечить ее реализацию научно-методическим базисом, 
профессиональными кадрами, особенно в сфере экологического аудита и т. п. ; 

 высокая плотность и разнообразие объектов, представляющих экологическую угрозу, 
затрудняющие идентификацию источников опасности, наказание виновников за ущерб и требующих 
развития мониторинга за качеством элементов окружающей природной среды.  

Развитие экологической инфраструктуры в Одесской области позволит получить дополнительные 
возможности обеспечения экологической безопасности региона как в виде финансовых средств для про-
ведения непосредственно превентивных экологоориентированных мероприятий, так и в виде экологоори-
ентированных кредитов за счет активизации экологического страхования и повышения уровня страховой 
защиты. Такой сценарий разрешения проблемы окажется возможным при вовлечении временно свобод-
ных средств, предназначенных для компенсации ущерба при наступлении страховых случаев. Ожидаемое 
улучшение экологической обстановки позволит развивать направления деятельности, связанных с оказа-
нием услуг в области рекреации, а также столь важной формы социального обеспечения как медицина, 
которая претерпевает сегодня изменения из-за катастрофической обстановки с финансированием и ре-
альным сокращением различных оздоровительных программ.  

Проведение экологического страхования в Одесской области позволит, действуя на основе рыноч-
ных методов регулирования, обеспечить реализацию максимума экономических, экологических и соци-
альных интересов.  

Позитивный опыт инфраструктурного регулирования в перспективе может послужить толчком 
развития экологической инфраструктуры и обеспечения экологической безопасности других регионов 
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Будь-яка управлінська діяльність у визначеній мері має ризиковий характер. Це обумовлено 
багатофакторною динамікою керування і його зовнішнього оточення, а також роллю людського фактора 
в процесі впливу. Поняття «ризик» має багатоскладову природу, виявити яку реально лише у 
взаємозв'язку з такими поняттями, як «невизначеність», «імовірність», «умови ризику» і ін. Відповідно до 
постулатів математики невизначеність має місце тоді, коли результатом дії служить набір потенційних 
альтернатив, імовірність яких невідома. Отже, ризик – це невизначеність. [1] 

Ризик характерний як на макроекономічному рівні, так і в мікро економіці. Серед найбільш 
розповсюджених ризиків соціально-економічного розвитку держави, що впливають на менеджмент 
підприємства, відзначимо економічні: 

 зменшення національного багатства 
 зниження конкурентноздатності країни 
 обмеження інвестиційної привабливості 
 зменшення частки ВВП на душу населення 
 посилення інфляції.  

В Україні поряд з ризиками, що маються у функціонуючій у стандартних умовах ринковій 
економіці, ризикові ситуації виникають ще через недосконалість системи  управління економікою, 
відсутності нормативних актів, що регулюють ризикову діяльність вітчизняних підприємств.  

З практичної точки зору під ризиками часто розуміють тільки шанси (суб'єктивну імовірність) 
настання того або іншого небажаного результату, наприклад збитків або банкрутства, однак це є 
однобічною характеристикою ситуації ризику, оскільки визначеним шансам банкрутства протистоять 
визначені шанси на виживаність бізнесу й одержання доходів. При прийнятті ризикових рішень варто 
враховувати і те й інше.  

Сучасний розвиток бізнесу зіштовхується з багатьма перешкодами, труднощами в прийнятті і 
реалізації оптимальних управлінських рішень, у виборі найкращої стратегії просування вперед. Можна 
виділити кілька варіантів стратегії підприємництва, зв'язаних із прийняттям рішень в умовах підвищеної 
невизначеності. Перший варіант — запобігання ризику. Фактично це припускає стагнацію бізнесу, тому 
що в такому випадку представляється проблематичним одержання прибутку, що і складає зміст 
підприємництва. [2] 

Інший варіант — прийняття ризику. Ця стратегія припускає те, що менеджмент підприємства 
свідомо йде на ризик і розвиває бізнес доти, поки збитки від наслідків ризиків, що наступили, не 
приведуть до непоправних утрат.  

Ще один варіант — управління ризиком (його виявлення, оцінка, а також розробка і впровадження 
заходів для мінімізації потенційних утрат). В усвідомленому виді, тобто з фіксацією робіт із 
прогнозування ризиків і їхніх етапів, розробкою відповідних планів, систем дій і т. д. у сьогоднішньому 
українському бізнесі така стратегія управління зустрічається не часто.  

Сучасна практика ризик – менеджменту фіксує основні правила і методи управління ризиками: 
 Відповідальність менеджменту підприємства. Загально організаційна політика управління 

ризиками, включаючи методики ідентифікації, виміру, моніторингу і контролю, виробляється 
керівництвом підприємства.  

 Наявність єдиної політичної лінії й інфраструктури ризик-менеджменту. Організація 
покликана виробити ефективну і реалістичну політику в області управління ризиками, забезпечити її 
виконання, виділивши достатні для ці ресурси, у тому числі людські.  

 Інтеграція ризик-менеджменту. З метою кращого управління ризиками в їхньому 
взаємозв'язку і взаємозумовленості оцінка різних ризиків повинна проводитися комплексно. Аналіз 
ризиків повинен здійснюватися на високому рівні, щоб оцінити ризики компанії в цілому.  

 Відповідальність усіх підрозділів підприємства. Колективи підрозділів зобов'язані 
відповідати за управління ризиками, зв'язаними з їх безпосередньою діяльністю в рамках, установлених 
відповідно до загально організаційної політики ризику-менеджменту. Вони несуть відповідальність за 
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будь-які результати прийняття тих або інших рішень, оскільки розробляють відповідні інструменти 
управління ризиками.  

 Оцінка ризику. Практика показала, що повинна проводитися систематична оцінка ризиків на 
основі якісних, а де це можливо, і кількісних методів. Це дає керівництву представлення про кількість і 
природу виникаючих ризиків і дозволяє приймати рішення на основі найбільш повної і всебічної 
інформації.  

 Проведення експертиз. Методи і результати оцінки ризиків перевіряються за допомогою 
незалежних експертів, що розташовують належною кваліфікацією, щоб визначити ефективність 
механізмів оцінки і управління ризиками і запропонувати рекомендації з усунення негативних явищ. Це 
забезпечує об'єктивний підхід до оцінки і моніторингу ризиків.  

 Прогнозування непередбачених ситуацій. Досвід переконує в необхідності розробки 
адекватних інструментів політики управління ризиками в нестандартних і особливо кризових ситуаціях. 
Подібний підхід допоможе компанії ефективно вчасно реагувати на несподіваний вплив негативних 
факторів. [3] 

З метою ефективного управління ризиками звичайно виходять з наступних посилок: не слід 
ризикувати більше, ніж капіталом, яким розташовує підприємство; не варто ризикувати більшим заради 
малого.  

З метою прогнозування ризиків використовуються різні інструменти: статистичні, що базуються на 
різниці витрат, експертні оцінки, аналітичні методи, застосування аналогів.  

Особливе значення управління ризиками підприємства здобуває, коли останнє знаходиться в 
передкризовій або кризовій стадії розвитку. У таких умовах у підприємства велика небезпека виявитися 
банкрутом. У цьому зв'язку його менеджментові, персоналові особливо необхідні уміння, здібності діяти 
в ризиках-ситуаціях адекватно, уникаючи невиправданих витрат, приймати енергійні, звичайно 
нестандартні міри. Менеджер покликаний уміти ризикувати виважено, не перебільшуючи потенційної 
небезпеки, завжди домагатися поставлених цілей, але, обов'язково не перевищуючи рамки правомірності 
ризику. [4] 
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Теоретичні засади оцінки величині виробничого потенціалу машинобудівних підприємств зали-

шаються недостатньо опрацьованими.  
Аналізом розвитку та стану машинобудівної галузі займається велика кількість вітчизняних вче-

них: Я. В. Кудря, А. Золотарьов, Т. О. Жуковська, Р. М. Скриньковський, В. Захарченко, Н. Карачина, О. 
Хмелевський, І. О. Макаренко та інші. Також значний внесок у формування сучасного розуміння вироб-
ничого потенціалу зробили такі вітчизняні вчені: І. З. Должанський, О. С. Федонін, О. К. Дибикина, Є. А. 
Бельтюков, С. С. Свірідова та ін.  

Виробничий потенціал підприємства являє собою систему взаємопов’язаних елементів, які вико-
нують різні функції у процесі забезпечення випуску продукції та досягнення інших цілей розвитку підп-
риємства. Основним елементом виробничого потенціалу є основні виробничі фонди (будівлі, споруди, 
трубопроводи, машини, устаткування тощо, виробнича інфраструктура підприємства). [1] 

Значного зниження зазнала оновлюваність асортименту виробів, знос основних фондів досяг 50%, 
а середній вік працівників,у свою чергу, наблизився до 50 років. Лише чверть нових технологій відпові-
дають світовому рівню. Основною проблемою машинобудування України, на відміну від інших держав 
світу, є те що воно базується на технологіях, що залишилися з часів Радянського союзу, та використання 
застарілих виробничих фондів, що знижує її конкурентоспроможність та можливості на світовому ринку.  

На жаль сьогодні як станом економіки, так і станом машинобудування Україна не може пишатись.  
Машинобудування України об'єднує 11267 підприємств, з яких 146 - великих, 1834 - середніх та 

9287 - малих з виробництва різноманітних машин і устаткування, приладів і апаратури, тощо. У машино-
будуванні зосереджено понад 15% вартості основних засобів і майже 6% оборотних активів вітчизняної 
промисловості та понад 22% кількості найманих працівників. Машинобудівні підприємства є одними з 
найбільш постраждалих від економічної кризи. Через зменшення зовнішнього попиту відбулося зниження 
експорту продукції машинобудування, зменшення обсягів виробництва та збільшення кількості готової 
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продукції на складах, погіршення фінансових результатів.  
За останні 5 років кількість збиткових підприємств промисловості перевищує 30% від загальної кі-

лькості збиткових підприємств України. Рентабельність виробництва становить близько 5%. Державна 
стратегія в машинобудуванні розроблялася на тлі досить оптимістичних прогнозів експертів: вони обіця-
ють стійке зростання у найближчі три-чотири роки. [2,3] 

Утім, незалежні експерти схильні вважати, що це станеться не раніше 2014—2015 років. За даними 
органів статистики, негативні тенденції у розвитку машинобудування змінюються на позитивні,про що 
свідчить статистика, наведена у таблиці 1  

Проаналізувавши дані наведені у таблиці вище,можна побачити, що переломним моментом у роз-
витку машинобудування був 2009 рік, про це свідчить від’ємне сальдо, але вже у 2010 році ситуація за-
знала змін, що є позитивною тенденцією розвитку машинобудівництва.  

 Тому підприємствам самим необхідно визначати свої можливості. Тобто визначити далі напрямки 
розвитку підприємства у рамках наявності потенціалу.  

Було проведено оцінку виробничого потенціалу ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних ве-
рстатів» за допомогою побудови «квадрату потенціалу» для двох розрахункових періодів. [4] 

Таблиця 1 
Фінансові результати до оподаткування підприємств машинобудівного комплексу 

України в 2007-2011 рр. [3] 
 

Роки 
Фінансовий результат 

(сальдо) 

Підприємства, які одер-
жали прибуток 

Підприємства, які одер-
жали збиток Фінансовий  

результат Відсотки до загальної 
кількості підприємств 

Відсотки до загальної 
кількості підприємств 

2007 43700,9 66,6 56956,9 33,4 
2008 20243,2 61,1 70812,5 38,9 
2009 -4760,7 59,7 43697,4 40,3 
2010 31579,6 59,2 69269,5 40,8 
2011 63260,9 62,1 111105,1 37,9 

  
Виходячи з результатів можна зробити висновок, що обидва квадрати потенціалів мають викрив-

лену форму квадрата(за класифікацією це другий тип форми квадрата), причина цього є у тому, що всі 
вектори розвинуті по-різному має місце дисгармонія векторів.  

Якщо підприємство має другий тип форми квадрата, то його потенціал потребує негайних перет-
ворень, що дозволить покращити збалансованість елементів потенціалу.  

За розрахунками у першому періоді підприємство мало звернути увагу на маркетинг, тому що це 
єдиний показник що не досяг 30 од. Фінанси та організаційна структура знаходяться на достатньо висо-
кому рівні > 70 од. А показники економічної ефективності знаходяться на середньому рівні <30 од., але 
<70 од.  

У другому періоді ситуація кардинально змінилась, росту зазнали показники економічної ефектив-
ності та маркетингу, а ось значення фінансових показників та організаційної структури різко впали. 
(<30од. ) 

Як на всіх заводах машинобудівної галузі тут також є проблема виснаженості основних виробни-
чих фондів та використання застарілих технологій. Але дане підприємство намагається змінити цю ситу-
ацію шляхом модернізації устаткування, використання технологій таких провідних компаній у галузі 
обладнання як Siemens. Дуже перспективним напрямком розвитку є можливість експорту продуктів у такі 
країни як: Білорусь, Німеччина, Ірак, Казахстан, Росія, В`єтнам, Туреччина, Єгипет.  
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Аналіз публікацій і досліджень за останні роки свідчать про те, що проблема управління логістич-

ними процесами є досить актуальною. Концепція логістики та маркетингу базується на економічній спі-
льності, що відбиває сутність ринкових процесів. Логістика може стати секретною зброєю в боротьбі за 
конкурентоспроможність. Адже не сама ціна, а здатність підтримки її на низькому рівні, не зменшуючи 
якості товару, є унікальним якістю компанії на ринку. Успіх компанії багато в чому заснований на тому, 
що керівництво компанії стало розглядати логістику як головний маркетинговий інструмент. Вирішення 
проблем, які виникли останнім часом пов'язані зі збільшенням використання концепції логістики. [1] 

Постановка проблеми і створення методологічних основ логістики та маркетингу безпосередньо 
пов'язані з іменами вітчизняних і зарубіжних вчених: В. П. Алферьева, Г. Л. Азоева, Н. В. Афанасьєвої, Г. 
Л. Багієва, А. А. Бравермана, Є. П. Голубкова, К. Гренрооса, М. Ш. Доветова, М. Є. Залманова, К. В, 
Інютін, Ф. Котлера, Жан-Жака Ламбена, О. А. Новікова, Д. Т. Новікова, Окландера М. А., Б. К. Плоткіна, 
В. В. Щербакова та ряду інших авторів.  

Основна мета даного дослідження полягає у виявленні взаємозв'язку маркетингу і логістики, розг-
ляд логістичної діяльності як специфічної виробничої послуги, з точки зору процесу виробництва і спо-
живання товарів в суспільстві.  

Що важливіше для підприємства –маркетинг чи логістика? Спори про взаємодію логістики та мар-
кетингу часто перетворюються на з'ясування питання: "Хто важливіший в компанії?". І такий підхід не-
минуче заводить сторони в тупик. Набагато продуктивніше проаналізувати взаємозв'язок логістики і мар-
кетингу, суттєві відмінності між ними, реальні моменти зіткнення або перетину інтересів двох функціо-
нальних відділень (логістики та маркетингу) і визначити, яким чином вони повинні взаємодіяти.  

Визначимо основні функції логістики та маркетингу. Маркетинг займається вивченням ринкової 
ситуації, попиту на товари і послуги. Диктує рівень якості товарів та послуг, щоб задовольнити попит 
відповідною пропозицією і надати плоди розробок споживачеві. Логістика займається організацією внут-
рішньої та зовнішньої сторони бізнес-процесу. Забезпечення зовнішнього боку бізнес-процесу полягає в 
постачанні товарів та послуг споживачам в місце і час, зручний для споживачів. А також доставці товарів 
і послуг потрібної якості і взаємовигідній ціновій категорії. А робота на внутрішню сторону - забезпечен-
ня виробництва матеріалами і засобами за вигідною ціною, у зручний для підприємства місце і час для 
виготовлення товарів і надання послуг. [2] 

Маркетинг і логістика невіддільні один від одного, так як в сукупності вони зумовлюють політику і 
характер виробничої, постачальницької і збутової діяльності суб'єктів ринкових відносин. [1] 

У діяльності служб логістики та маркетингу на підприємстві є і багато спільного. Припустимо, від-
діл маркетингу обґрунтував необхідність випуску нової продукції. Тоді завданням відділу логістики буде 
забезпечення виробництва матеріалами, їх транспортування, складування і управління запасами. Пока-
жемо поділ функцій між логістикою і маркетингом на прикладі продажу молока в пакетах об'ємом 1 л. 
Оформлення пакету - функція маркетингу. Міцносні та геометричні параметри пакета - завдання логісти-
ки. Обсяг пакету - і маркетинг, і логістика. Нанесення штрихового коду - логістика. Таким чином, логіс-
тична діяльність доповнює і розвиває маркетинг, пов'язуючи споживача, постачальника і посередника в 
єдину систему. Так у вітчизняній теорії виникло поняття «маркетингова логістика», яке вперше визначив 
професор Г. Л. Багієв.  

Таким чином, можна зробити висновок, що і логістика, і маркетинг працює для досягнення спіль-
них цілей: максимальне задоволення потреб клієнта з метою отримання максимального прибутку при 
оптимальних витратах.  

Логістика є одним з варіантів нематеріальній стимуляції споживачів з отриманням цінової премії 
за дотримання всіх умов. Крім цього, за допомогою логістики визначається кінцева вартість товару. Саме 
завдяки логістичним операціям визначається вартість витрат на виробництво товарів: від забезпечення 
сировинної бази та обладнання, до складування та транспортування в потрібне місце до призначеного 
часу. Таким чином, робимо висновок, що логістика є одним з інструментів ціноутворення. А цінова полі-
тика є одним з факторів, що характеризують цінність і затребуваність продукту на ринку. Так що, логіс-
тика так чи інакше зачіпає практично всі маркетингові підрозділи. І не важливо, що область є пріоритет-
ною для маркетингу, так як саме логістика є основним пунктом укладення договору. Адже час і місце 
доставки, не кажучи вже про створення цінової політики, прораховується логістичними операціями. Тому 
можна сміливо стверджувати, що логістика є секретом успішної діяльності багатьох компаній, а ще осно-
вним чинником компетентності і головним інструментом маркетингу. [4] 

Щоб уникнути проблем в роботі підприємства, потрібно вибудувати правильну взаємодію між від-
ділами логістики та маркетингу. Для досягнення потрібного результату необхідний цілий комплекс захо-
дів, що включає розробку міжфункціональних процедур, регулярні комунікації, делегування зовнішнім 
відділам функцій контролю та координації певних процесів і, нарешті, взаємну освіту. Логістам і марке-
тологам буде легше знайти спільну мову, якщо вони будуть розбиратися не тільки в своєму предметі, але 
і в предметі свого візаві. [3] 

Висновки. Логістика і маркетинг є дві рівноправні концепції з єдиним полем функціонального за-
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стосування, єдиними кінцевими цілями, але різним інструментарієм і предметом інтересів. Господарські 
структури, що використовують у своїй діяльності маркетингову концепцію, рано чи пізно змушені ство-
рювати відповідну систему логістики, а надалі вдосконалювати її, підвищуючи якість логістичних проце-
сів і рівень їх інтеграції з іншими управлінськими функціями. У відношенні маркетингу логістика дозво-
ляє більш успішно координувати різні фактори в широкому виробничо-галузевому діапазоні з будь амп-
літудою територіального охоплення в умовах динамічності соціально-економічної сфери 

 
Література 

1. Окландер,М. А. Логістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /М. А. Окландер; Одес. держ. екон. ун-
т ─ К. :"Центр учбової літератури" ,2008. ─ 346с.  

2. Ніколайчук В. Взаємозв'язок і відмінності логістики та маркетингу // Економіка України. -1999. -№4.  
3. Балабанова Л. В. Маркетинг торговельного підприємства : навч. -практ. посіб. для самост. роботи 

студ / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, Ю. П. Митрохіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-
т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг 
менедж. . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . ─ 373 с. ─ ( Школа маркетингового менеджменту ).  

4. Голіков Е. А., Маркетинг і логістика [ Текст ] / Е. А. Голіков . ─ 2-е  вид.  -Изд. Дом "Дашков и К", 
2008 . ─ 412с. + Прил. (16с. ) . ─ 5-8316-0006-8.  

 
 
 
 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Смірнов С. Б.  
 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії трьох визначальних факторів: пе-
рсоналу (робочої чинності), коштів праці й предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, 
персонал, підприємство провадить суспільно корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги. 
Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої й упредметненої праці, а з іншого боку - ті або 
інші результати виробництва (діяльності). Останні залежать від масштабів використання засобів вироб-
ництва, кадрового потенціалу й рівня його використання.  

Ефективність виробництва - це комплексне відтворення кінцевих результатів використання засобів 
виробництва й робочої чинності за певний проміжок часу. Термін «результативність господарювання» 
звичайно використається термін «продуктивність системи виробництва й обслуговування», коли під про-
дуктивністю розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, ін-
формації) за виробництво різноманітних товарів і послуг. Крім того, загальна продуктивність системи є 
поняттям більше широким, чим продуктивність праці й прибутковість виробництва. В остаточному під-
сумку змістовне тлумачення ефективності (продуктивності) як економічної категорії визначається об'єк-
тивно чинним законом економії робочого часу, що є основною субстанцією багатства й мірою витрат 
часу, необхідних для його нагромадження й використання суспільством. Саме тому для підвищення ефек-
тивності виробництва варто вважати конкретною формою прояву цього закону.  

Кінцевим результатом процесу виробництва є чиста продукція, тобто знову створена вартість, а 
фінансовим результатом комерційної діяльності - прибуток. Ефективності виробництва властива полі-
морфність. Тому важливо класифікувати види ефективності (табл. 1) [1, с. 19].  

Відповідні види ефективності виробництва підрозділяються переважно на основі отриманих ефек-
тів (результатів) господарської діяльності підприємства (організації). У зв'язку із цим виникає необхід-
ність привести характеристику окремих видів ефективності.  

 Економічну ефективність відображають через різні вартісні показники, що характеризують 
проміжні й кінцеві результати виробництва на підприємстві. До таких показників ставляться: обсяг 
товарної, чистої або реалізованої продукції; величина отриманого прибутку, рентабельність виробництва 
(продукції); економія тих або інших ресурсів (матеріальних, трудових) або загальна економія від 
зниження собівартості продукції; продуктивність праці й т. д.  

 Соціальна ефективність складається в скороченні тривалості робочого тижня, збільшення 
кількості нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшення умов праці й побуту, стану 
навколишнього середовища, безпеки життя й т. д. Соціальні наслідки виробництва можуть бути не тільки 
позитивними, але й негативними (безробіття, посилення інфляції, погіршення екологічних показників).  

 Локальна (комерційна) ефективність визначає конкретний результат виробничо-
господарської або іншої діяльності підприємства, внаслідок чого воно має певну користь (доход, 
прибуток).  

 Народногосподарська ефективність має місце тоді, коли виробництво продукції на 
підприємстві вимагає додаткових витрат ресурсів, але її споживання на іншому підприємстві пов'язане з 
меншими експлуатаційними витратами або іншими позитивними наслідками діяльності. Тобто, сукупний 
ефект у сфері виробництва й споживання відповідних виробів.  
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 Абсолютна ефективність характеризує загальну або питому (розраховуючи на одиницю 
витрат) ефективність діяльності підприємства.  

 Порівняльна ефективність показує наслідки порівняння можливих варіантів господарювання 
й вибору кращого з них; рівень порівняльної ефективності показує економічні й соціальні переваги 
обраного варіанта здійснення господарських рішень серед інших варіантів.  

 
Таблиця 1 

Класифікація ефективності виробництва 

Класифікаційна ознака Ефективність 

Отриманий результат 
Економічна 
Соціальна 

Місце одержання ефекту 
Локальна (комерційна) 
Народногосподарська  

Метод розрахунку 
 Абсолютна 
 Порівняльна 

Ступінь збільшення ефекту 
Первинна 
Мультиплікаційна 
Синергическая 

Структура організації виробництва 
Робочого місця 
Виробничого підрозділу (ділянки, цеху, виробництва) 
Підприємства в цілому 

Тип економічного зростання виробництва 
Екстенсивного розвитку 
Інтенсивного розвитку 

Напрямок інноваційно-інвестиційної діяльності 
Науки, техніки й технології 
Організаційно-управлінських інновацій 

Характер витрат 
Поточних витрат 
Одноразових (капітальних) витрат 

Об'єкт оцінки 
Повна (інтегральна) 
Часткова (окрема) 
Факторна (багатофакторна) 

Масштаб міжнародного співробітництва 
Зовнішньоекономічної діяльності 
Діяльності СП і транснаціональних корпорацій 

 
Абсолютна й порівняльна ефективність доповнюють один одного. Визначення економічно най-

більш вигідного варіанта господарювання завжди базується на зіставленні показників абсолютної ефек-
тивності, а її аналітична оцінка здійснюється порівнянням запланованих, нормативних і фактично досяг-
нутих показників.  

 Первинна ефективність - це початковий одноразовий ефект, що отриманий внаслідок 
здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства (організацій), впровадження прибуткових 
технічних, організаційних або економічних заходів.  

 Мультиплікаційна ефективність проявляється у випадку, коли первинна ефективність 
множиться завдяки багаторазовому використанню названих заходів не тільки на даному, але й на інших 
підприємствах, в інших сферах діяльності. Ця ефективність проявляється переважно в декількох 
специфічних формах: 

 Дифузійний ефект реалізується тоді, коли певне організаційно-управлінське рішення, 
нововведення технічного, організаційного, економічного або соціального характеру поширюється на інші 
галузі, внаслідок чого відбувається його мультиплікація (наприклад, перед тим як безперервного розливу 
металу знайшов широке застосування в чорній металургії, ним досить широко користувалися на 
підприємствах кольорової металургії).  

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

 Ефект «стартового вибуху» - це своєрідна ланцюгова реакція в перспективі. Він можливий за 
умови, коли певний стартовий вибух» ставати початком наступного лавиноподібного збільшення ефекту в 
тієї ж або в іншій галузі виробництва (використання економіко-математичних методів і моделей у 
керуванні, виробництві, різних галузях науки).  

 Супровідні можливості з певним ефектом - це можливості, що проявляються у вигляді 
різних проміжних і побічних результатів (ефектів), використання виробничих і побутових відходів і т. д.  

 Ефект акселерації - означає прискорення темпів поширення й використання якого-небудь 
конкретного позитивного результату.  

Границі між окремими формами мультиплікаційної ефективності досить умовні. Діалектичний 
взаємозв'язок цих форм полягає в тому, що всі вони формують загальний інтегральний ефект від 
практичної реалізації того або іншого управлінського рішення. Синергічна ефективність (від гр. synergos 
- діючий спільно) виражає комбінований вплив сукупності інновацій на фінансово-економічний стан 
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суб'єкта господарювання, коли загальний ефект перевищує арифметичну суму впливу на виробництво 
кожної інновації окремо.  

Процес виміру очікуваного або досягнутого рівня ефективності діяльності підприємства (організа-
ції) методологічно зв'язаний, насамперед, з визначенням необхідного критерію й формуванням відповід-
ної системи показників.  

Критерій - це головна відмітна ознака й визначальний ступінь імовірності пізнання суті ефективно-
сті виробництва (діяльності), відповідно якому здійснюється кількісна оцінка рівня цієї ефективності. 
Правильно сформульований критерій повинен найбільше повно характеризувати суть ефективності як 
економічної категорії й бути єдиним для всіх ланок суспільного виробництва або господарської діяльнос-
ті.  

Сутність проблеми підвищення ефективності виробництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю 
ресурсів (витрат) - трудових, матеріальних і фінансових - досягти максимально можливого збільшення 
обсягу виробництва (доходу, прибутку). Виходячи із цього, єдиним макроекономічним критерієм ефекти-
вності виробництва є ріст продуктивності суспільної праці. Формуючи систему показників ефективності 
діяльності суб'єктів господарювання, доцільно дотримуватися певних принципів, а саме [2]: 

 забезпечення взаємозв'язку критерію й системи показників; 
 відображення ефективності використання всіх видів ресурсів; 
 використання показників ефективності для управління різними ланками виробництва на 

підприємстві; 
 наявність у показників стимулюючої функції.  
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В Україні недостатньо досліджені стан ресторанної справи та чинники що впливають на його 

розвиток. Актуальність розгляду цієї проблеми обумовлена бажанням рестораторів ефективно розвивати 
ресторанний бізнес.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність економічної діяльності суб’єктів ресторанного 
бізнесу, його внутрішню структуру, взаємодію з зовнішнім середовищем, чинники впливу на 
рентабельність ресторану та підходи до її підвищення розглядали багато дослідників: Краснощок Р. М., 
Кот О. В., Малецька Л. С., Неразік Є. В., Момот В. М., Аветисова А. О., Аскерова Л. та ін.  

Метою цієї роботи є дослідження економічних чинників які впливають на економічний результат 
роботи фірми, яка працює в ресторанній сфері, та знаходження шляхів вдосконалення економіки 
ресторанів на основі проведеного дослідження.  

Економіка будь-якого підприємства починається з обліку та управління витратами. Витрати 
ресторанного господарства класифікуються за тими самими ознаками, що і витрати готельного 
господарства: явні та неявні, прямі та непрямі, граничні, альтернативні, постійні, по статтям витрат та ін. 
На наш погляд, природу витрат підприємств ресторанного бізнесу, доцільно порівнювати з витратами 
підприємств готельного господарства, тому що економіка таких закладів подібна і здебільшого 
розвивається за одним і тим самим алгоритмом.  

Оптимізація витрат – є однією з найважливіших цілей підприємницької діяльності. На наш погляд, 
доцільно проводити оптимізацію витрат поступово, за основними напрямами: оптимізація та економія 
витрат, пов’язаних з експлуатацією і утриманням матеріально-технічної бази ресторанного господарства 
та оптимізація витрат, пов’язаних із зберігання товарних запасів.  

Стосовно матеріально-технічної бази ресторану, тут мається на увазі скорочення кількості 
непрацюючого обладнання, недопущення простоїв встановленого обладнання, здавання в оренду 
незадіяних приміщень, а також раціональний графік роботи підприємства.  

Витрати підприємства ресторанного бізнесу є важливою частиною його економіки, одним з 
важелів управління та внутрішніх чинників впливу на його рентабельність. Без їх регулювання та 
своєчасного застосування розвиток ресторану та його просування на ринку не можливе. Економіка 
підприємства має ще декілька важливих підсистем, без яких витрати не мали б змогу робити обіг та 
окуповуватись.  

http://www.infowave.ru/publications/promo
http://www.infowave.ru/publications/promo


Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

 
114

Можна виділити такі етапи життя ресторану – народження, зростання, зрілість і старіння. На 
кожному з цих життєвих циклів застосовуються специфічні заходи задля збільшення доходу. На етапі 
народження закладається «фундамент» майбутнього підприємства. Визначення ідеї, складання бізнес-
плану, кошторису майбутнього закладу, визначення місця його знаходження, вибір приміщення, 
планування, інтер’єру тощо. Економічно вигідно, коли ресторан знаходиться поблизу від інтенсивних 
пішохідних маршрутів, ділових і торгових центрів, історичних та культурних пам’яток з гарною 
транспортною розв’язкою та зручним місцем для паркування. «Розкрутка ресторану, розташованого в 
районі, який раніше обходили стороною цінителі кухарського мистецтва, може обійтися в кілька десятків 
тисяч доларів і займе півроку-рік» [1]. Наприклад, популярність і престижність одеського ресторану 
«Александрівський» частково є результатом його місце розташування. По-перше, він знаходиться в 
приморському районі міста, недалеко від центру Одеси де, як правило, багато туристів. По-друге, поруч з 
рестораном знаходиться театр музичної комедії ім. Водяного, де постійно можна спостерігати великий 
потік людей, а отже потенційних клієнтів. До того ж вишуканий інтер’єр ресторану і саме приміщення, 
яке є архітектурною пам’яткою, також відіграють роль в формуванні його прибутковості.  

Вивчивши структуру та сутність валового доходу підприємства ресторанного господарства, ми 
визначили чинники, які впливають на його величину: ефективна робота з постачальниками сировини і 
товарів, обсяг товарообороту, зміна його структури, популярність ресторану, вдале місце розташування 
ресторану тощо. Провідний експерт в сфері ресторанного бізнесу Жан-Жорж Плонер стверджує: 
«Постійно дивуйте своїх гостей, тоді і дохід буде підвищуватися сам собою» [2].  

На економічний стан ресторану суттєво впливає рівень його конкурентоздатності. Світовий досвід 
показує, що конкуренція є рушійною силою у розвитку ринкової економіки, яка регулює співвідношення 
ціна-якість, виступає головним інструментом економії ресурсів та підвищення рентабельності. 
Конкуренція на ринку ресторанного бізнесу перш за все залежить від цінового сегменту до якого 
відноситься ресторан. «Можна виділити три основних сегмента: хай-прайс (середній чек 750 грн. ), мідл-
прайс (250 грн. ) і фаст-фуд» [3]. В хай-прайсі рівень конкурентоздатності ресторану багато в чому 
залежить від популярності ресторатора. Нові ресторани Маргарити Січкар, Сергія Гусовського або 
Савелія Либкіна, будуть успішними, бо ім’я їх засновників в суспільстві вже асоціюються з гарним 
місцем, смачною кухнею, професіоналізмом. Ім’я популярного ресторатора або відомого шеф-кухаря 
використовується як бренд, тому для новостворених ресторанів хай-прайсового сегменту конкуренція є 
дуже жорсткою і щоб її витримати потрібні глибокі знання та досвід на ринку ресторанного господарства. 
До того ж, інвестиції в ресторани високого класу мають особливість – довший термін окупності.  

В демократичному сегменті, тобто в мідл-прайсі ситуація інша. Основні форми конкуренції в 
цьому сегменті – це конкуренція брендів та конкуренція місць.  

Дослідження якості та її впливу в черговий раз доводять, що орієнтація в ресторані зажди повинна 
бути на клієнта, він – головний критерій успішності і подальшої життєдіяльності закладу. Клієнт розуміє, 
що похід у гарний ресторан потребує витрат, тому підвищення рівня цін не має значний вплив на зміну 
кількості клієнтів ресторану. За даними Державної служби статистики рівень цін на ресторанні та 
готельні послуги в Україні за 2010-2011 рік збільшилися на 2,7% [4]. Підвищений рівень цін не завадив 
рестораторам заробити у 2010 році близько 2,2 млрд. доларів, що майже на 30% більше ніж за 2009 р. [5]. 
Отже, на наш погляд, для збереженнях таких тенденцій на ринку ресторанного господарства, 
рестораторам доцільно було б разом із підвищенням цін підвищувати і якість послуг, що пропонуються.  

Для економічного успіху ресторану важливою є також його концепція. В світі є багато цікавих ідей 
ресторанів, які в Україні є невідомими і могли б зацікавити широку аудиторію споживачів. В останній час 
багато іноземних ресторанів при складанні меню роблять акцент на використанні натуральних продуктів, 
а не на складності рецептур. Точним підтвердженням того є Еліс Уотерс і її культовий ресторан «Chez 
Panisse». В Україні існує питання створення культових ресторанів. Значним поштовхом у цій справі може 
стати ресторанний туризм, який досить інтенсивно розвивається у Львові. В місті збереглися старовинні 
ресторанні традиції. Існують заклади,які були створені ще у XVIII-XIX ст. Таких у місті налічується 
близько двадцяти. Цукерні «Кентавр», «Вероніка», «Цукерня» та кав’ярні «Світ кави», «Італійський 
дворик» можуть стати світовими.  

У результаті дослідження були здобуті знання стосовно ринку ресторанного бізнесу на Україні, 
його особливостей. Проблема дослідження була вирішена. Був досліджений стан ресторанної справи в 
Україні та чинники, що впливають на розвиток ресторанної індустрії.  

Для ефективного розвитку ресторанного бізнесу ми вважаємо доцільною реалізацію таких заходів: 
1. Формування власної ідеї, концепції ресторану та чітке дотримання до обраного формату закладу.  
2. Вдосконалення якості послуг шляхом впровадження інновацій та новітніх розробок, 

використовуючи міжнародний досвід у сфері ресторанного бізнесу.  
3. Зорієнтованість ресторану на задоволення потреб кожного клієнта.  
4. Розвиток національної кухні.  
5. Розвиток ресторанного туризму в Україні як спосіб підвищення конкурентоздатності ресторанів 

України в сфері ресторанних послуг.  
Розвиток бачення теми дослідження. Під час проведення дослідження були систематизовані знання 

про економіку ресторанних послуг в Україні, виявлена специфіка надання ресторанних послуг, був 
простежений вплив на економічний стан ресторану різноманітних чинників, формування власних ідей 
стосовно розвитку ресторанної індустрії в Україні.  

Перспективи. У подальшому буде розглянута тема кадрового забезпечення ресторанів та розробка 
концепції гастрономічного ресторану зі складанням бізнес плану.  

http://www.planiruyem.ru/content/biznes-plan-restoranu-2/
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Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає реклама. Реклама продукції і 

діяльності підприємства – це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, 
своєрідний інформаційний вихід на споживача. При правильній організації реклама дуже ефективна і 
сприяє швидкої безперебійної реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, 
потрібно розробити стратегію рекламної кампанії. Цей підхід дозволяє уникнути помилок при проведенні 
реклами. Він дозволяє мінімізувати ризики пов'язані з непорозумінням споживача, він дозволяє 
підвищити ефективність реклами. В процесі розробки стратегії рекламної кампанії, підприємство уникає 
багатьох помилок при її проведенні і робить таку рекламу, що спрямована на споживача більш точно, ніж 
необдумані і безглузді рекламні акції, що часом просто шкодять фірмі, наприклад знижуючи її імідж. [1] 

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день реклама супроводжує практично 
всі товари, роботи або послуги. Саме з реклами споживач може довідатися про те, які послуги надає та 
або інша організація. Найчастіше реклама є основним критерієм вибору тієї або іншої фірми. Як би ми не 
ставилися до всюдисущої реклами, як би багато дорікань вона не викликала, все-таки доводиться визнати, 
що це одне із самих потужних джерел інформації. В "умілих руках" вона може послужити прекрасну 
службу.  

Метою даної роботи є аналіз теоретичного матеріалу щодо розробки рекламної кампанії та її впро-
вадження а також безпосередня розробка рекламної кампанії на підприємстві в сучасних ринкових умо-
вах.  

У роботі планується :  
 аналіз сутності та етапів рекламної кампанії як механізму просування товару на ринок; 
 виявлення основних «слабких місць» в рекламних кампаніях та розробка теоретичних засад 

їх подолання; 
 власне розробка та проектування рекламної кампанії ; 
 розробка механізмів впровадження спроектованої рекламної кампанії.  

Планування реклами являє собою процес визначення цілей та визначення витрат на рекламу. 
Рекомендується вести роботу з планування рекламної кампанії в наступній послідовності:  

1. Виділити цільову групу рекламного впливу, для чого,  
 визначити цікавлячий нас ринок (ринки);  
 розглянути товар під кутом зору  
 відносних переваг перед конкуруючими аналогами,  
 відповідності найбільш важливим питань потенційних покупців,  
 доступності для покупців,  
 впізнаваності зовнішнього вигляду (відмінності від конкуруючих товарів); 
 визначити споживчий сегмент ринку;  
 встановити, чи існують на різних ринках сегменти покупців, які можна вважати 

ідентичними;  
 вирішити, чи потрібні додаткові маркетингові дослідження. [2] 

2. Визначити специфіку цілей рекламної роботи, перевірити, чи немає цілей, сформульованих не-
однозначно. Проконтролювати чіткість формулювання цілей і можливість кількісного виміру як цілей, 
так і ступеня наближення до них у результаті рекламної роботи.  

3. Підрахувати потрібні витрати на досягнення кожної з цілей, спираючись на принцип «мета - 
спосіб досягнення» по кожному з розглянутих ринків. Далі підсумувати витрати для кожної окремої мети 
по всіх ринках.  

http://www.planiruyem.ru/content/biznes-plan-restoranu-2/
http://www.planiruyem.ru/content/biznes-plan-restoranu-2/
http://www.reikartz.com/uk/news/patiy_module
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2269/1/competition_restaurant_business.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2269/1/competition_restaurant_business.pdf
http://real-economy.com.ua/
http://www.tourlib.net/


Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

 
116

4. Порівняти отриману загальну суму з відпущеними засобами, і якщо з'ясується, що бюджет 
потрібно скоротити (що найчастіше і буває), то  

 скорочувати мета за метою по одній, починаючи з найменш важливих,  
 кожен раз перевіряти, чи не досягнуть дозволений рівень витрат,  
 уникати перерозподілу («розмазування») коштів заради збереження всіх намічених цілей, бо 

в цьому випадку досягнення кожної стане сумнівним через малість асигнувань.  
5. Вибрати оптимальні канали розповсюдження реклами як похідні від: 
 мети рекламної кампанії,  
 плану маркетингу, 
 можливостей бюджету.  

6. Сформулювати методи рекламної кампанії: 
 плану маркетингу,  
 посередників (дилерів).  

7. Скласти розгорнутий план кампанії програмно-цільовим мережним чи лінійно-структурним ме-
тодом.  

8. Розробити засоби рекламної кампанії, тобто  
 виконати все, що відноситься до творчої сторони справи,  
 провести попередню експериментальну оцінку рекламних оголошень і іншої друкованої 

продукції перед публікацією.  
9. Перевірити можливу ефективність рекламної кампанії.  
Таким чином, щоб створити рекламну кампанію, необхідно зробити ряд кроків. Кількість кроків і 

їхній точний порядок може варіюватися відповідно до ресурсами організації, природою її продукту і 
типами аудиторії, на яку вони спрямовані, але основні кроки зі створення рекламної кампанії включають 
наступні:  

1. Визначити і проаналізувати мета реклами.  
2. Визначити завдання реклами.  
3. Створити платформу для реклами.  
4. Визначити асигнування на рекламу.  
5. Створити проміжний план.  
6. Створити рекламне повідомлення.  
7. Оцінити ефективність реклами. [3] 
Таким чином, планування рекламних заходів є найважливішим етапом роботи з організації рекла-

ми будь-яких видів товарів, продукції чи послуг. Проводиться ця робота може в такій послідовності:  
 проаналізувати, як різні засоби реклами у вигляді рекламних матеріалів (заходів) можуть 

бути сприйняті представниками групи цільового впливу; вибрати найбільш відповідні засоби реклами та 
види рекламних матеріалів для вирішення поставлених завдань;  

 зробити попередню орієнтовну оцінку витрат, пов'язаних з можливою реалізацією цих 
заходів;  

 провести порівняльний аналіз вартості здійснення (виготовлення) кожного з відібраних 
рекламних заходів (матеріалів) з можливим ступенем охоплення необхідних цільових груп. Зіставити 
результати цього аналізу із загальною економічною ефективністю, одержуваної в результаті вирішення 
поставлених комерційних завдань, і можливим розміром фінансування. [4]  
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В ХХ ст. человечество пришло к пониманию, что необходимо решение одной из сложнейших и 

очень опасной экологической проблемы, которая связана с глобальным изменением климата. О том, что 
углекислый газ способен накапливаться в атмосфере, влияя на повышение температуры, ученые узнали 
еще в ХІХ веке. В 1824 году французским ученым Фурье был обнаружен парниковый эффект - процесс, 
который проявляется в нагреве внутренних слоев атмосферы Земли. Фурье предположил, что это проис-
ходит потому, что атмосфера пропускает основную часть излучения Солнца. Часть лучей поглощается и 
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нагревает земную поверхность, а от нее нагревается атмосфера. Другая часть лучей отражается от повер-
хности, и это излучение поглощается молекулами углекислого газа. В атмосфере накапливаются парни-
ковые газы, в т. ч. диоксид углерода, метан, закись азота и др., которые препятствуют прохождению от-
ражаемых от поверхности Земли солнечных лучей, что способствует повышению средней температуры 
планеты.  

Многолетние наблюдения показывают, что парниковый эффект происходит и в результате хозяй-
ственной деятельности, которая приводит к нарушению человеком круговорота углекислого газа в при-
роде. Промышленность сжигает огромное количество топлива - нефти, угля, газа. Все эти вещества со-
стоят в основном из углерода и водорода, которые при сгорании поглощают кислород и выделяют угле-
кислый газ. Тепловые станции, транспорт и городское хозяйство производят примерно 1/3 всего углеки-
слого газа, выбрасываемого в атмосферу Земли. Каждый год человечество выбрасывает в атмосферу 
примерно 7 миллиардов тонн углекислого газа. Леса планеты частично перерабатывают углекислый газ, 
однако его количество настолько велико, что «зеленые легкие планеты» уже не могут с ним справиться. 
Определения состава воздуха показывают, что сейчас в атмосфере Земли углекислого газа стало на 25% 
больше, чем 200 лет назад. Это, безусловно, результат хозяйственной деятельности человека, а также 
вырубки лесов.  

Впервые об этой проблеме заговорили в 70-е годы. А в 80-х она приобрела глобальный масштаб. 
Высказывались опасения, что загрязнение атмосферы и рост температуры может привести к таянию по-
лярных льдов, из-за чего повысится уровень мирового океана, и будут затоплены многие густозаселенные 
прибережные территории (Северная и Латинская Америка, Япония и т. д. ).  

Антропогенное изменение атмосферы, ведущее к глобальному потеплению, было официально при-
знано в конце 90-х годов в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), действующей как ООН. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро была сформулирована задача «стабильно-
го содержания газов в атмосфере на том уровне, при котором исчезает опасность антропогенного вмеша-
тельства в баланс климатической системы Земли» [1]. Конвенцию подписали 186 стран. В декабре 1997 г. 
в японском городе Киото, было принято соглашение под названием «Киотский протокол», согласно кото-
рому ведущие индустриально развитые страны взяли на себя обязательства в 2008-2012 гг. уменьшить 
выбросы углекислого газа в среднем на 5% от уровня 1990 года. Киотский протокол подписали 159 госу-
дарств.  

Основные принципы регулирования загрязнений по Киотскому протоколу [1]: 
1. Изменение структуры топливного баланса стран мира путем перехода к менее грязным техноло-

гиям (переход от сжигания угля к сжиганию газа, использования альтернативной (ветровой, солнечной и 
др. ) энергии); 

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий и очистных сооружений.  
Основной принцип действия Киотского протокола – введение лимитов на эмиссию парниковых га-

зов в 2008-2012 гг. для всех промышленно развитых стран. Те страны, которые выбрасывают углекислый 
газ меньше запланированной квоты, могут продавать излишки другой стране, которая, тем самым, при-
обретала право производить углекислый газ больше исходной квоты. Таким образом, Киотский протокол 
закреплял за национальными правительствами права на определенное количество вредных выбросов и 
предлагал развивать рынок по торговле этими правами.  

Основные положения Киотского протокола [1]: 
1. Определение допустимого объема выбросов парниковых газов в 2008-2012 гг. для всех участ-

вующих в этом соглашении промышленно развитых стран - участниц; 
2. Разработка механизмов корректировки квот для отдельных стран – «механизмы гибкости» (ме-

ждународная торговля квотами, реализация совместных проектов по внедрению технологий, обеспечи-
вающих сокращение выбросов); 

3. Разработка механизмов контроля над уровнями выбросов.  
Киотский протокол является одним из действенных и реальных механизмов улучшения экологиче-

ской ситуации, включая и атмосферные выбросы. Это первое глобальное соглашение об охране окру-
жающей среды, первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения 
глобальных экологических проблем - так называемая торговля квотами (разрешениями) на выбросы. При 
этом принципиально важно, что парниковые газы – это не загрязняющие вещества. Поэтому торговля 
разрешениями на их выбросы - это не торговля здоровьем собственного населения [2].  

Другой возможностью Киотского протокола является то, что развитые страны и страны с переход-
ной экономикой могут совместно осуществлять проекты по снижению выбросов парниковых газов в 
атмосферу на территории одной из стран и затем «делить» полученный эффект, «передавая» друг другу 
полученные «единицы снижения выбросов». Такие проекты получили название проектов «совместного 
осуществления».  

Киотский протокол играет основную роль в системе экологического менеджмента, которая являет-
ся частью корпоративного менеджмента организации и внедряется с целью создания комплексной орга-
низационной структуры, разрабатывающей и контролирующей реализацию программ по защите окру-
жающей среды. В ходе внедрения оцениваются существующие и возможные риски, разрабатываются 
схемы по совершенствованию экологической деятельности предприятия. Как результат - более эконо-
мичное производство (благодаря уменьшению расходов энергии, сырья, материалов), повышение его 
качества, корректировка способов переработки и утилизации отходов. Таким образом, экологическая 
деятельность компании берется под полный контроль, а деятельность компании в целом становится более 
экономичной.  



Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту 

 
118

Необходимость снижения негативного воздействия предприятий на окружающую среду сегодня 
очень важна. Практически во всех развитых станах и стран с переходной экономикой, система экологи-
ческого менеджмента компании по стандарту ISO 14001 существует уже давно [3]. Украинские компании 
постепенно приходят к осознанию целесообразности управления экологической деятельностью в соот-
ветствии с требованиями ISO 14001.  

Не смотря на то, что внедрение системы экологического менеджмента и ее последующая сертифи-
кация по ISO 14001 являются добровольным делом, для многих украинских предприятий прохождение 
этих процедур - вынужденная мера, обусловленная требованиями иностранных партнеров или условиями 
участия в тендерных торгах. Однако, знакомясь со стандартом ISO 14001, всё больше украинских пред-
принимателей понимают не только важность наличия сертификата по ISO 14001, но и серьезные пре-
имущества, получаемые их компаниями в результате внедрения системы экологического менеджмента.  

Стандарт экологического менеджмента ISO 14001 направлен на оптимизацию процессов на пред-
приятии, влияющих на окружающую среду.  

Стандарт ISO 14000 — международный стандарт по созданию системы экологического менедж-
мента. ISO 14000 представляет собой семейство стандартов, связанных с окружающей средой, которое 
существует, чтобы помочь организациям: 

 свести к минимуму негативное влияние деятельности организации на окружающую среду; 
 соблюдать применимые законы, правила и другие экологически ориентированные 

требования; 
 постоянно совершенствоваться в приведенном выше.  

ISO 14001 может быть интегрирован с другими функциями менеджмента для более удобного дос-
тижения своих экологических и экономических целей. Он подходит для: 

 Всех крупных транснациональных компаний; 
 Компаний, как с высокими, так и малыми рисками; 
 Производственных компаний и, компаний предоставляющих услуги, включая местные 

государственные сообщества; 
 Всех отраслевых секторов; 
 Производителей уникального оборудования.  

Учитывая, что экологическая безопасность производства, продукции или услуг становится одним 
из ключевых вопросов при заключении сделок и выборе подрядчика, сертификация системы экологиче-
ского менеджмента на соответствие стандарту ISO 14001 приобретает все большую популярность у руко-
водителей предприятий и владельцев бизнеса.  

18-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, прошедшая в Дохе, 
столице Катара, завершилась подписанием договора о втором периоде обязательств Киотского протокола 
- до 2020 года. Украина крайне заинтересована в том, чтобы механизмы Киотского протокола продолжа-
ли действовать. Эти механизмы дают нашей промышленности и энергетике дополнительные финансы на 
реализацию проектов в сфере повышения энергоэффективности. Ратифицировав Киотский протокол в 
2004 году, наша страна получила возможность реализовать неиспользованные ею квоты на выброс СО2. 
Однако, к сожалению, тот излишек квот, который мы на сегодня имеем, был получен не благодаря дея-
тельности по повышению энергоэффективности, а вопреки ей.  Сегодня, в первую очередь, необходимо 
реорганизовывать структуру украинской экономики, чтобы близкие выгоды не сменились затем тяжелы-
ми потерями.  
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Обґрунтування актуальності проблеми. На сьогоднішній день конкурентна боротьба між ком-
паніями у сучасному ринковому середовищі стає все більш жорсткою завдяки виникненню нових методів 
та форм економічного суперництва. Можливість вижити на ринку компанії все більше обумовлюється 
факторами довгострокової дії. На сьогоднішній день, щоб вижити на ринку компанії необхідно більше 
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приділяти уваги таким сферам, як реалізація та збут товарів та послуг, збільшення доходів та покращення 
фінансового стану. І саме для цього компанія має розуміти сильні та слабкі сторони не лише своєї компа-
нії але і компанії конкурентів.  

Саме для цього необхідно активно застосовувати сучасну управлінську парадигму, яка характери-
зує підприємство як «відкриту» систему, яка орієнтується перж за все на зовнішне середовище. У відпові-
дності з цією системою мислення успіх діяльності залежить від здатності підприємства реагувати на мо-
жливості та загрози, які виникають у зовнішньому середовищі та використовувати виникаючі можливості 
найбільш ефективно.  

Також, однією з найхарактерніших рис сучасної світової економіки є глобалізація. В умовах глоба-
льних економічних процесів мають місце тенденції посилення конкуренції та трансформації економіки. 
Саме це спонукає компанії до вдосконалення стратегій поведінки на внутрішніх та міжнародних ринках, 
створення нових підходів до бізнесу, а також адаптацію існуючих маркетингових концепцій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До вітчизняих вчених і фахівців-практиків, які постійно 
займаються питанням удосконалення маркетингової стратегії, слід віднести: Бондаренко А. Б., Кредісов 
А. І., Азоев Г. Л., Козьменко С. М. . Але все ж таки, найбільший внесок у дослідження маркетингових 
стратегій зробили іноземні вчені, такі як П. Друкер, Ф. Котлер, К. Андрюс, М. Мескон, Дж. Б. Куін.  

Переорієнтація підприємств на маркетинг та розробку життєздатних маркетингових стратегій мо-
же створити для них можливість значно підвищити свою конкурентоспроможність, а також більш ефек-
тивно використовувати наявні ресурси, збільшити обсяги надання послуг та задовольнити потреби цільо-
вих сегментів ринку.  

Формулювання мети роботи. Головним завданням цього дослідження є на прикладі транснаціо-
нальної компанії, а саме Procter & Gamble, вивчити як удосконалення маркетингової стратегії може до-
помогти компанії у боротьбі з конкурентами як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках, враховуючи 
фактори глобалізації економіки.  

До задач дослідження відносяться розробка пропозицій щодо оптимізації послідовності розробки 
маркетингової стратегії підприємств легкої промисловості та вдосконалення її окремих елементів. Поста-
влена мета зумовила виконання таких задач: 

 Аналіз теоретичного та практичного досвіду створення маркетингової стратегії як складової 
процесу стратегічного планування маркетингу; 

 систематизація різноманітних методик оцінки ефективності розробленої маркетингової 
стратегії, порядку здійснення маркетингового контролю та аудиту; 

 аналіз кон’юнктури ринку, на якому функціонує досліджуване підприємство та визначення 
основних тенденцій розвитку ринку; 

 вдосконалення системи оцінки конкурентного стану підприємств, що функціонують на 
одному сегменті ринку; 

 оптимізація маркетингових стратегій підприємства та оцінка економічного ефекту від їх 
впровадження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Procter&Gamble – це одна з найбільших корпорацій 
світу у галузі виробництва товарів масового вжитку. Компанія була заснована у 1837 як виробник свічок 
та мила. Зараз компанія працює у 170 країнах світу на виробляє більш ніж 200 брендів. В Україні 
Procter&Gamble почав працювати з 1993 року. З початку 1995 компанія інвестувала близько 200 мільйо-
нів доларів в основні кошти, оборотний капітал, дистриб'юторську інфраструктуру, а також маркетингову 
підтримку своєї продукції. "Проктер енд Гембл Україна" виросла в національного лідера серед компаній, 
що працюють у сфері товарів широкого вжитку. У 1997 році в рамках глобального придбання компанією 
Procter&Gamble фірми "Тамбрандс", завод в м. Бориспіль (Київська обл. ), що випускає засоби жіночої 
гігієни, став частиною Procter&Gamble в Україні. Більш ніж 80% продукції заводу експортується до країн 
Східної та Західної Європи, а також Північної та Латинської Америки. Влітку 2004 року виробничі поту-
жності Procter&Gamble в Україні поповнились заводом в м. Орджонікідзе (Дніпропетровська обл. ). Сьо-
годні Procter&Gamble представляє на ринку України більш ніж 40 торгових марок, включаючи такі добре 
всім відомі, як Ariel, Tide, Pantene Pro-V, Safeguard, Camay, Pampers, Always, Tampax, Blend-a-med, Wella, 
Londa, Gala, Shandy, Gillette, Mach 3, Duracell, Oral B, Braun та інші.  

Проаналізувавши діяльність ТОВ «Procter & Gamble Ukraine» можна зробити висновок, що важли-
вим інструментом діяльності компанії на світовому ринку є міжнародний маркетинг, що є стандартизаці-
єю або пристосуванням маркетингової діяльності компанії на різних іноземних ринках. Він базуеться на 
принципах національного маркетингу і має схожу з ним структуру. Разом з тим міжнародний маркетинг є 
дуже особливим, бо має справу із зовнішньоторгівельними і валютними операціями, а також іноземним 
та міжнародним законодавством . Тому однією з важливих задач управління міжнародною організацією є 
встановлення та підтримка динамічної взаємодії організації із оточуючим її середовищем, і саме марке-
тинг об’єктивно займає позицію однієї з ведучих функції стратегічної орієнтацїї підприємства. На сучас-
ному етапі розвитку кожне підприємство ставить собі за мету наступні цілі: 

 Збільшення об’ємів продажу та розширення можливих ринків збуту продукції; 
 Інноваційні розробки та удосконалення якості продукції; 
 Вдосконалення системи менеджменту компанії та вдосконалення маркетингових стратегій.  

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку. Провівши дослідження, 
можна зробити висновок, що така компанія як Проктер енд Гембл Україна усвідомлює факт зростання 
глобальних економічних процесів, а також зростання рівня конкуренції на ринку, саме тому для того щоб 
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не лише втримати свої позиції, а і зростати надалі треба розробляти найбільш сучасні маркетингові стра-
тегії. Ці стратегії мають бути гнучкими, легко пристосовуватися до середи, що швидко змінюється. Саме 
завдяки ним компанія зможе не лише залишитись лідером українського ринку товарів широкого вжитку, 
а займати все більшу долю. Я вважаю, що вивчення цього процесу є край важливим як для науковців, так 
і для практиків, які застосовують новітні розробки цієї галузі на українських виробництвах. Бо саме роз-
виток маркетингової стратегії дозволить буду українському товару більш конкурентноспроможним на 
світових ринках, а це в свою чергу призведе до зростання економіки країни.  
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Забезпечення безпеки у всі часи було однією з найважливіших функцій держави як в господарсь-
кій, так і в політичній, військовій та інших областях. Розвинені країни накопичили різноманітний досвід 
вирішення проблем безпеки в сфері економіки.  

В теперішній час «безпека економічного простору» держави прирівнюється, в першу чергу, до за-
безпечення стійкого розвитку національного господарства на шляху динамічного зростання та науково-
технічного прогресу, виходячи з того, що прагнення до підвищення добробуту є основою консолідації 
інтересів усіх верств населення та соціальної згоди. В епоху глобалізації економічний розвиток кожної 
країни відбувається не ізольовано, а в системі світового господарювання. У зв’язку з цим існує постійна 
необхідність обліку та погодження інтересів країни з інтересами партнерів та підходів до їх вирішення.  

Політика забезпечення «безпеки економічного простору» господарюючого суб’єкту (держави) по-
лягає в усуненні або протидії факторам негативного характеру з метою не допустити або мінімізувати 
збиток для економіки, у виявленні та підтримці факторів, здатних забезпечити її розвиток в режимі опти-
мального добробуту [1].  

Проблемам розвитку України в умовах глобалізації, поширення кризових ситуацій, питанню еко-
номічної безпеки країни присвячено роботи видатних вчених, серед яких: В. Л. Дикань, В. М. Геєць, А. 
О. Крамаренко, В. О. Ткач, В. Ю. Єдинак, І. Г. Мішина, Д. Прейгер. Л. Бесчастний, Б. В. Губський, В. А. 
Богомолова, З. Варналій та інші.  

В основі підвищеної уваги до проблеми «безпеки економічного простору» України лежать 
об’єктивні процеси та явища, які відбуваються в національній економіці та в українському суспільстві, а 
також в глобальній економіці та в міжнародних економічних відносинах. До найважливіших процесів та 
явищ належать наступні [2]: 

1) економічний експеримент 90-х років минулого століття в Україні своєю основною метою мав 
розподіл власності і прав контролю над національними природними ресурсами та матеріальною базою 
суспільного виробництва. В цілому зрозуміло, що для швидкого досягнення цієї мети під час приватизації 
найефективнішим засобом було обрано руйнування державної системи управління, оскільки саме держа-
ва була основним утримувачем власності на умови та засоби виробництва.  

Все це призвело до того, що економічні реформи носили переважно рушійний, а не творчий харак-
тер.  

2) в результаті зміни керівництва України на межі століть проблема «безпеки економічного прос-
тору» держави з декларативної та кон’юнктурної стала поступово перетворюватися у питання практичної 
економічної політики держави. Це слугувало поштовхом для проведення нових досліджень та розробки 
практичних підходів до забезпечення національної безпеки у різних сферах, в тому числі і безпеки фінан-
сово-господарської діяльності.  

3) процес початку відносної фінансово-економічної стабілізації в Україні, який спостерігається 
сьогодні, відображає завершення деякого перехідного етапу перегулювання національної економіки. В 
певній мірі основний поділ державної власності вже відбувся, і господарюючі суб’єкти в більшій мірі 
зацікавлені у збереженні поточного стану, в стабілізації та закріпленні досягнутого. У ситуації, що скла-
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лася український бізнес в більшій мірі стає зацікавленим у закріпленні свого положення в умовах регу-
льованого ринку, вдосконаленні законодавчої бази підприємництва, захисті особистості, майнових прав, 
тобто в реалізації державою принципових задач забезпечення безпеки свого економічного простору.  

4) відбулось явне розчарування результатами реформ серед економістів та політологів з числа 
«реформаторів». Таким чином, не лише більшість населення, яке опинилось «за бортом» ринкових ре-
форм, але і значна частина української наукової еліти стала критично оцінювати результати економічного 
експерименту.  

5) глобалізація світової економіки та міжнародних виробничих відносин ставить під сумнів збере-
ження національно-державної форми організації економічних систем. Українські підприємства, отрима-
вши прямий вихід на світові ринки, у багатьох випадках стикаються не лише з окремими конкурентними 
компаніями, а з державно-монополістичними структурами, протистояти їм поодинці вони не здатні.  

Проблема «безпеки економічного простору» має національний та міжнародний аспекти.  
В епоху глобалізації «безпека економічного простору» окремого господарюючого суб’єкта вже не 

може надійно забезпечуватися діями окремих держав, які спираються виключно на національні засоби. 
Тому зростає інтерес до пошуку шляхів та засобів колективного управління процесами світового еконо-
мічного розвитку у взаємозалежному світі.  
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Сучасний стан і подальший розвиток економіки України зумовлює необхідність пошуку шляхів 
створення конкурентоспроможного промислового комплексу. Однією з найважливіших передумов прис-
корення розвитку промислових підприємств в умовах перехідної економіки є відповідність вимогам на-
вколишнього середовища. Зазвичай, зовнішні фактори змушують підприємство змінювати своє внутріш-
нє середовище у відповідності до вимог сучасності. Нестабільні умови функціонування призводять до 
необхідності здійснення організаційних змін та впровадження нововведень. В цей час перед підприємст-
вами постає питання ефективного та «безболісного» впровадження змін.  Саме тому вивчення питання 
організаційного розвитку та організаційних змін набуває особливої актуальності.  

Вивченням питання управління організаційними змінами займались багато вітчизняних та закор-
донних вчених. Так, свої наукові дослідження цій проблемі присвятили такі вчені, як: Гагарський В., 
Герасимчук В. Г., Губко М. В., Єфремов В. С., Мільнер Б. З., Пригожин А. І., Панок Д. Г., Столповський 
А. І., Хитра О. В., Щербіна В. В. та багато інших.  

Існує багато визначень організаційних змін. Так, Виханський та Наумов розглядають організаційні 
зміни, як свідомі дії менеджерів та співробітників з покращення роботи структурних підрозділів або ор-
ганізації в цілому за важливим для них напрямками [2]. Оленко та Бєляєва в організаційних змінах бачать 
засіб стратегічного управління процесами адаптації, які дозволяють не лише змінити потенціал підприєм-
ства, але і створити умови для його зростання та розвитку [4]. Вільна електронна енциклопедія визначає 
перехід організації, як системи, з одного стійкого стану в інший [1].  

Кожне підприємство та організація є унікальними, менеджери різних ланок управління в однотип-
них ситуаціях можуть діяти по-різному. Проте, можна виявити і деякі схожі дії. Враховуючи це можна 
виокремити три основні типи поведінки організації в умовах здійснення організаційних змін [3].  

 Реактивне управління – прагнення організації уникнути впровадження стратегічних заходів. 
Керівництво підприємства впевнене, що усі труднощі можна подолати, використовуючи звичні, 
оперативні контрзаходи, які використовувались в минулому. Якщо в результаті впровадження цих 
контрзаходів стан фірми не покращився, то робиться висновок про те, що в тих умовах, що склалися, 
підприємство не може змінити ситуацію, тому підприємству необхідно протистояти цьому, а ситуація буде 
вирішена сама собою. При цьому, фірма продовжує діяти в режимі економії. Усі дії спрямовані не на те, 
щоб призупинити вплив загрози, а на те, щоб перечекати її. Зазвичай, в такому випадку страждають 
несуттєві види діяльності організації (наприклад, підвищення кваліфікації керівництва, наукові 
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дослідження та розробки та ін. ). Підприємство, що використовує цей тип реакції, може звернутися до 
стратегічних заходів лише в тому випадку, коли воно продовжуватиме зазнавати збитки.  

 Активне управління – підприємство не готове до незвичних загроз навколишнього 
середовища, однак, замість того, щоб прийти до послідовного ряду відповідних заходів, фірма аналізує 
наявні дані, обирає та здійснює комбінацію контрзаходів, яка здається їй оптимальною. Коли ж 
виявляється їх безрезультативність, фірма рішуче переходить до стратегічних заходів.  

 Планове управління – в даному випадку екстраполятивне прогнозування доповнюється 
вивченням зовнішнього середовища з метою виявлення можливих змін. Під час первісного 
діагностичного аналізу розглядаються можливості одночасного використання оперативних та 
стратегічних заходів. Організація цього типу здатна здійснювати ті та інші заходи паралельно. Такий тип 
поведінки зустрічається доволі рідко.  

Перш за все необхідно проводити аналіз попередніх досягнень підприємства та вивчати ситуацію у 
зовнішньому середовищі. У випадку виникнення незвичайних ситуацій підприємство розробляє різнома-
нітні заходи та проводить аналіз готовності організації до їх впровадження. З можливих варіантів обира-
ється найкращий та здійснюється впровадження запланованої програми дій. Згодом кожна організація 
має визначити чи були впроваджені нововведення та чи були призупинені загрози. Якщо заплановані 
результати не були досягнуті, то необхідно виявити причини та повторити спробу.  

Підводячи підсумки, можна сказати, що однотипних ситуаціях різні підприємства та організації 
поводять себе по-різному, хоча і існують певні схожі риси. Яка б стратегія поведінки не була обрана кері-
вництвом, необхідно завжди продумувати подальші дії, можливі результати та співвідносити можливі 
витрати з майбутніми результатами. Необхідно досить детально вивчати зовнішнє середовище, умови 
господарювання, аналізувати результати діяльності у попередніх періодах для того, щоб найбільш чітко 
спрогнозувати можливі результати впровадження нововведень, виявити можливі ризики та запобігти 
непередбачуваним загрозам.  
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Актуальність. Важливою складовою міжнародних економічних відносин є міжнародні торгове-

льні відносини між суб’єктами світового господарства в галузі обміну товарами та послугами. На 
сьогоднішній день експорт продукції являється одним із найбільш прибуткових сегментів українського 
ринку. Однак, сучасні ринкові умови висувають все жорсткіші вимоги до підвищення конкурентоспро-
можності підприємств України. Більшість провідних підприємств галузі змушені реформувати свою дія-
льність та модернізувати виробництво, випускати продукцію за новими стандартами якості, для того, щоб 
вийти на зовнішній ринок.  

Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний про-
цес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, надання підприємствам і організаціям, що випуска-
ють конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають чіткого формування та 
розвитку експортного потенціалу як складової успішної зовнішньоекономічної діяльності. Тому успішне 
формування та розвиток експортного потенціалу, особливо на рівні підприємства як основної і першоче-
ргової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цінність.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед досліджень проблем управління експортною 
діяльністю підприємства заслуговують на особливу увагу роботи таких українських учених, як В. Анд-
рійчук, О. Білорус, В. Геєць, М. Дудченко, Ю. Іванов, А. Кредисов, Г. Климко, І. Лукінов, Д. Лук'яненко, 
Ю. Макогон, П. Маковєєв, Ю. Пахомов, І. Піддубний, В. Пономаренко, А. Поручник, Є. Савельєв, А. 
Філіпенко, О. Шнирков та ін. Значний внесок у розвиток теоретичних та науково-методичних засад 
управління експортною діяльністю на різних рівнях економічного аналізу зробили такі зарубіжні учені, як 
Є. Бабін, Е. Бабкін, П. Друкер, О. Киреєв, В. Круглов, Ф. Левшин, П. Ліндерт, М. Портер, Л. Радеба, Л. 
Стровський, Р. Фатхутдінов та ін. Дослідження цих учених є теоретичною основою формування багаторі-
вневої системи управління експортною діяльністю підприємства 

Мета роботи - виявлення особливостей експортної діяльності підприємств,визначити переваги 
та недоліки кожного з них, розробити рекомендації щодо ефективної експортної діяльності, запропонува-
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ти заходи. щодо зміцнення конкурентних позицій вітчизняних підприємств на міжнародному ринку.  
Виклад основного матеріалу. Експорт товарів є засобом утвердження українських виробників 

за кордоном, сприяння підвищенню якості виробленої продукції. Підприємства, які експортують продук-
цію, мають значні переваги у сфері оподаткування, що робить цей вид діяльності привабливим та перспе-
ктивним.  

Експортна операція являє собою діяльність, спрямовану на продажів і вивіз за кордон товарів для 
передачі їх у власність іноземному контрагенту [1].  

 Вихід на міжнародний ринок передбачає розробку стратегій продажу товарів за межами країни. 
Необхідність виходу на зовнішній ринок визначається причинами виходу підприємства на зовнішній 
ринок. Існує чотири головних причини виходу підприємств на міжнародні ринки (рис. 1. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Головні причини виходу підприємства на зовнішній ринок.  

 
Одна з найбільш важливих причин виходу на зовнішній ринок - отримання більших можливостей 

для більш швидкого зростання, ніж на внутрішніх ринках. Тобто ситуація всередині країни може скласти-
ся так, що підприємство вичерпає свої можливості у збільшенні обсягів продажів чи прибутку. Одним з 
варіантів виходу з ситуації, що склалася для підприємства може бути освоєння зовнішніх ринків і закріп-
лення на них.  

 Торгівельні бар'єри в світі знижуються, що стимулює фірми шукати інвестиційні можливості на 
зарубіжних ринках. У минулому багато країн споруджували торгівельні бар'єри, щоб захистити вітчизня-
ні галузі. В даний час багато з цих бар'єрів зняті в інтересах вільної глобальної конкуренції.  

Додатковим фактором, що спонукає підприємства знаходити можливості в інших країнах, є глоба-
лізація ринку в результаті зближення смаків та уподобань споживачів з багатьох країн. Світ звужує свої 
рамки внаслідок поліпшення засобів транспорту і зв'язку. Глобалізація ринків збільшує прибуток підпри-
ємства, оскільки поширення однієї глобальної марки набагато економічніше, ніж безліч локальних марок. 
Це обумовлено масштабами діяльності, - інакше кажучи, зниження витрат на одиницю продукції по сту-
пеню збільшення обсягу виробництва.  

 Слід зазначити, що кожна можливість пов'язана з ризиком. Це особливо відноситься стосовно зо-
внішньоторговельної стратегії, так як кожна причина виходу на закордонні ринки таїть в собі загрози.  

 По-перше, вишукуючи можливості зростання за кордоном, підприємство ризикує зіткнутися з 
посиленням конкуренції на вітчизняному ринку. І багато підприємств вже з цим зіткнулися. Приділяючи 
велику увагу зовнішньоторговельним операціям, воно може втратити частку ринку в своїй країні, віддав-
ши її іноземним та вітчизняним конкурентам.  

 По-друге пошук нових партнерів відбувався в несприятливих обставинах для підприємств, не бу-
ло достатньо часу і досвіду для вивчення нових ринків і партнерів. Безліч контрактів носили разовий 
характер і допомагали підприємству лише вижити.  

 По-третє, хоча зниження торгових бар'єрів може створити нові можливості, воно також веде до 
загострення конкуренції.  

 По-четверте, хоча глобалізація ринків, можливо, містить в собі шанс для всесвітніх марок това-
рів, вона може спонукати підприємства до стандартизації зовнішньоторговельних стратегій і ігнорування 
відмінностей у місцевих смаки і звичаї [2].  

 В цілому ж перспективи мають більшу вагу і загроза загострення конкуренції на внутрішньому і 
зовнішньому ринках і необхідність модифікувати стратегії з урахуванням місцевих смаків ледь втрима-
ють підприємства від пошуку можливостей за кордоном.  

 Основні завдання аналізу зовнішньоторговельної діяльності підприємств можна визначити на-
ступним чином: 

 характеристика динаміки зовнішньоторговельних операцій та оцінка виконання зобов'язань 
за договорами та контрактами; 

 визначення ефективності зовнішньоторговельних операцій і фінансового результату від 
зовнішньоекономічної діяльності в цілому; 

 оцінка раціональності використання коштів, залучених у зовнішньоторговельний оборот; 
 виявлення резервів підвищення ефективності та якості роботи в майбутньому.  

Серед найважливіших організаційних факторів успіху українських компаній на зовнішніх ринках 
можна виділити такі: 

 формування чітких цілей і пріоритетів міжнародної спеціалізації та зовнішньоекономічної 
політики України; 

Основні причини виходу на зовнішній ринок 

Руйнування торгових 
зв’язків і необхідність 
пошуку нових парт-

нерів 

Глобалізація  
ринку 

Зниження 
торгових 
бар’єрів 

Обмеженість попиту на 
вітчизняних ринках і 

зниження норми рента-
бельності 
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 розробка сучасних міжнародних маркетингових програм, які ефективно поєднували світові 
досягнення у сфері маркетингу з досвідом експортно-імпортної діяльності та господарською орієнтацією 
України; 

 визначення сильних і слабких позицій українських виробників, які працюють у 
міжнародному середовищі, та створення дійової системи державної підтримки міжнародно 
спеціалізованих підприємств; 

 підготовка обгрунтованих бізнес-планів виходу та присутності українського бізнесу на 
міжнародних ринках; 

 створення та просування українських торгових марок і брендів, які б легко ідентифікувалися 
та впізнавалися на зарубіжних ринках.  

Висновки: Для вітчизняних підприємств доступ на світові товарні ринки можливий лише тоді, ко-
ли виробники пропонують споживачам якісну продукцію, оновлюють та знижують ціни за рахунок упро-
вадження інноваційних технологій та науково – технічних розробок, тобто за рахунок підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємств і продукції. В умовах ринкової трансформації економіки вітчизня-
на система управління експортної діяльності підприємств перебуває ще в процесі розвитку і має необхід-
ний потенціал для перетворення у важливий інструмент економічного зростання. На основі узагальнення 
теоретичних досліджень та аналізу практичного досвіду доведено, що при формуванні концептуальної 
моделі управління експортної діяльності підприємства необхідно використовувати методологію систем-
ного підходу до вирішення управлінських проблем. Серед основних елементів організаційно-
управлінського механізму експортної діяльності підприємств можна виділити сім основних блоків, кожен 
з яких є відносно самодостатньою системою: 1) аналіз причин та формування цілей виходу підприємства 
на зовнішній ринок; 2) аналіз внутрішнього середовища; 3) аналіз зовнішнього середовища; 4) вибір під-
приємством форми виходу на зовнішній ринок; 5) формування організаційної структури управління ЗТД; 
6) управління експортною конкурентоспроможністю підприємства; 7) оцінка ефективності та результати-
вності управління експортної діяльності підприємства.  
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Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства – це система спеціальних знань для 
всебічного аналізу розвитку економічних процесів з метою забезпечення управління підприємством.  

Для забезпечення ефективної діяльності підприємства необхідно проводити комплексний аналіз, 
який дає можливість: 

 оцінити фінансовий стану підприємства; 
 проаналізувати управлінські рішення та контроль за їх виконання; 
 дослідити тенденцію розвитку; 
 виявити причини відхилення від плану шляхом проведення факторного аналізу; 
 проаналізувати динаміку показників фінансової, виробничої та господарської діяльності; 
 отримати основу розробки стратегії розвитку підприємства.  

Предметом аналізу – це залежність результатів господарської діяльності підприємства від умов, в 
яких вона здійснювалася.  

Економічний аналіз господарської діяльності в системі управління підприємством виконує дві 
функції: 

1. контрольна; 
2. обґрунтування управлінських рішень.  
Для підвищення ефективності роботи в комплексному аналізі використовують інформаційні 

технології. Для оптимальної організації комплексного економічного аналізу в сучасних умовах необхідно 
системно підходити до його комп’ютеризації, що обумовлено специфікою діяльності підприємства, 
різноманітністю поставлених завдань. Застосування комп’ютерних технологій підвищує ефективність 
аналітичної роботи бізнес аналітиків. Це досягається за рахунок: 

1. Скорочення термінів проведення аналізу.  
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2. Більш деталізованого охоплення впливу факторів на результати господарської діяльності.  
3. Заміни наближених або спрощених розрахунків обчисленнями з заданою точністю, постановки і 

рішення нових багатовимірних задач аналізу, які не можна проводити з достатньою швидкістю без 
використання інформаційних технологій [3].  

Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства виконується в три етапи: 
1. Має організаційний характер (планування).  
2. Основний етап (збір і обробка даних, проведення обчислень).  
3. Підсумковий етап (узагальнення результатів аналізу і розробка рекомендацій).  
Ефективність роботи підприємства – одна з найважливіших цілей, тому розраховують показники, 

результати яких показують його поточний стан підприємство та перспективи майбутнього розвитку.  
 

Назва показників Формула Характеристика 

1. Рентабельність 
витрат 

Прибуток 
Повна собівартість продукції 

Ефективність витрат на 
виробництво 

2. Рентабельність 
продажів 

Прибуток 
Виручка від продажів 

Ефективність доходів від 
продажу 

3. Коефіцієнт 
оборотності активів 

Виручка від продажів 
Середня вартість активів 

Віддачу засобів вкладених в 
актив 

4. Коефіцієнт 
фондовіддачі 

Об’єм продукції 
Середньорічна вартість ОВФ 

Відображає об’єм продукції на 
одиницю вартості ОВФ 

5. Коефіцієнт 
матеріаловіддачі 

Об’єм продукції 
Величина матеріальних затрат 

Характеризує об’єм продукцію на 
одиницю вартості матеріальних 

витрат 

 
Рис. 1 Показники ефективності [4, с. 32-33].  

 
Основне завдання комплексного аналізу полягає у виявленні і розробці пропозицій по задіюванню 

в майбутньому виробничих ресурсів нарощування обсягів виробництва і збуту продукції, підвищення 
ефективності використання ресурсів підприємства, тобто зростання продуктивності і рентабельності.  

Висновок. Для формування стратегії розвитку організації, підвищення ефективності, виявлення 
слабких сторін та невикористаних резервів необхідно проводити комплексний економічний аналіз для 
всебічного дослідження стану підприємства.  
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Експортна діяльність є важливою і невід’ємною складовою господарської активності підприємст-

ва. Здійснення експортних операцій стає вагомою передумовою для розширення ринків збуту, збільшення 
обсягів виробництва та підвищення якості продукції, що, в свою чергу, дозволяє також створити сприят-
ливе підґрунтя для зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому ринку. Для націона-
льної економіки зростання обсягів експортних поставок суб’єктів господарювання виступає основним 
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інструментом підтримки позитивного балансу зовнішньої торгівлі, необхідного для забезпечення стабіль-
ності валютного курсу, повного та своєчасного фінансування імпортних закупівель, збільшення впливу 
вітчизняних підприємств на глобальні світо господарські процеси тощо.  

Головним критерієм доцільності активізації комерційних операцій на зарубіжних ринках для підп-
риємства є ефективність експортної діяльності. Теоретико-методологічні та практичні аспекти вирішення 
проблем оцінки ефективності експортної діяльності розглядалися у роботах вітчизняних та зарубіжних 
науковців, таких як А. Босак, Р. Дарміць, О. Кузьмін, С. Казанцев, О. Паршина, Л. Стровський, Ю. Логві-
ненко, О. Мельник, Т. Міролюбова, А. Муравйов, Л. Піддубна, Г. Пухтаєвич, І. Смирнова, А. Яковлєв та 
ін. .  

Актуальність досліджень даної роботи полягає в тому, що з врахуванням великої кількості в Укра-
їні різноманітного ринку стінового будматеріалу та обмеженої ємності внутрішнього ринку, зовнішньое-
кономічна діяльність підприємства є безперечно перспективним напрямком його розвитку.  

Об’єктом дослідження в моїй роботі є мале підприємство «Рубін», основним напрямком якого є ді-
яльність, яка пов’язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, будівельних та 
обробних матеріалів, зокрема геодезична розробка, добича, виробництво каменя-ракушняка, переробка 
відходів, оптова та роздрібна реалізація продукція власного виробництва на внутрішньому та зовнішньо-
му ринках.  

В роботі розглянута діяльність Товариства «Рубін» за даними економіко-фінансової звітності у 
2010-2012 роки з метою виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого 
розвитку, виконання розрахунків економічної ефективності капітальних інвестицій в проект розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Мета досліджень роботи: вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльно-
сті підприємств у зовнішньоекономічних відносинах, оцінка конкуруючих економічних процесів ефекти-
вності діяльності на вітчизняному та зовнішньоекономічному ринках, оцінка конкурентного ринку буд-
матеріалів, зокрема з каменю-ракушняку, та перспектив виходу даного підприємства на зовнішньоеконо-
мічний ринок. Головна мета роботи – зазначити шляхи та напрямки в управлінні існуючого підприємства 
«Рубін» для його подальшої ефективної експортної діяльності в реалії.  

Для вирішення поставлених питань перш за все мною був проведений аналіз господарської діяль-
ності підприємства, у тому числі аналіз галузі підприємства та ринку збуту. На аналізованому 
підприємстві спостерігається зниження вартості основних засобів за рахунок того, що збільшився показ-
ник зносу. При цьому в підприємства готова продукція залишається незмінною та не має незавершеного 
виробництва, тобто підприємство виробляє продукцію на заказ. З'явилася незначна дебіторська 
заборгованість, що може говорити про те, що підприємство надало послуги, але з ним ще не розрахува-
лися. В підприємства маленька сума грошових коштів на розрахунковому рахунку, але сума збільшилась. 
Грошова одиниця знаходиться вся в національній валюті, що свідчить про те, що підприємство працює на 
вітчизняному ринку без виходу на міжнародний рівень. Підприємство ліквідне. Як видно з пасивної час-
тини балансу, підприємство знаходиться в прибутковому стані. Можна помітити невелику кредиторську 
заборгованість за товари. В цілому можна зробити висновок про те, що підприємство на даному етапі 
фінансово нестійке.   

Чистий дохід аналізованого підприємства виріс у звітному періоді. Поряд з цим в звітному періоді 
в підприємств зменшились витрати. Таким чином, в звітному періоді намітилась позитивна тенденція у 
фінансово–економічному стані підприємства.  

На базі фінансової звітності підприємства за минулі роки я надала попередню оцінку його діяльно-
сті. Значну роль в діяльності підприємства відіграє його фінансове становище та фінансова стійкість. 
Тому в роботі проведено аналітичне дослідження фінансового становища даного підприємства та на його 
підставі зроблені обґрунтовані висновки.  

Результати дослідження.  
 1.  Підприємство знаходиться на етапі становлення своєї діяльності.  
 2.  Підприємство ліквідне платоспроможне.  
 3.  Підприємство фінансово стійке.  
 4.   Підприємство не залежне від позикових засобів.  
Провівши аналіз оборотності активів, можна зробити висновок, що в звітному періоді в підприємс-

тва намітилася позитивна тенденція: коефіцієнти оборотності сукупних і поточних активів збільшилися. 
Підприємство не має дебіторської заборгованості, період погашення кредиторської заборгованості змен-
шився і це вказує на можливий залишок грошових засобів на підприємстві в найменший термін, що має 
сприяти розвитку в напрямку експортної діяльності.  
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На современном этапе развития социально-экономической системы страны неопределенность в 

сфере управления организацией усиливается, нарушается контроль за процессами в их структурных еди-
ницах.  

Современные условия изменяют приоритеты управления организацией как социально-
экономической системой. Важнейшими этапами управленческого процесса становится предвидение и 
прогнозирование перемен, поиск и объективная оценка противоречий управления, разработка и исполь-
зование различных методик и инструментов целенаправленного воздействия на объект и субъект управ-
ления с целью их постоянного и динамичного совершенствования, создание условий саморазвития от-
дельных организационных структур и экономической системы в целом, разрешения выявленных проти-
воречий.  

К числу авторов, изучающих современные направления теоретических разработок в области 
управления организацией, необходимо отнести П. Анохина, И. Блауберга, А. Большакова, Ю. Быченко, 
Ю. Гусарова, В. Зыкова, А. Кезина, Э. Короткова, Ю. Кузнецова, В. Михайлова, Н. Мысина, Р. Патюрель, 
З. Румянцеву, Н. Филинова, В. Хиценко. В данных работах раскрываются определенные теоретические и 
методологические аспекты совершенствования управления в современных условиях. В. Дильтей (систе-
матизация взглядов и доказательство необходимости новой гуманитарной теории управления), Д. Мэйо 
(концепция взаимовыгодного сотрудничества), А. Маслоу (теория управленческих целей и иерархии по-
требностей), Ф. Херцберг (мотивационно-гигиеническая теория управления), P. M. Сайерт, Дж. Г. Марч 
(поведенческая теория социальных целей), П. Селзник (модель делегирования управленческой власти).  

Определить наиболее важные проблемы, которые дезорганизовывают процесс управления органи-
зацией, выяснить их причину и определить алгоритм действий для их решения.  

Для того, что бы не упустить мелких, но весьма важных вещей мы начнём рассматривать пробле-
мы управления организацией снизу, т. е. с руководителей низового звена. И у них и с ними возникают 
следующие проблемы: невыполнение поставленных задач персоналом, неправильное выполнения и т. п. 
Для многих управленцев решение этой проблемы очевидно- уволить сотрудника за невыполнение обя-
занностей. Но придет другой человек и будет все равно тоже самое. Для решения проблемы нужно выяс-
нить первопричину плохой производительности работников. Что нужно человеку в первую очередь? 
Согласно пирамиде Маслоу- удовлетворение физических потребностей, а для этого нужны деньги. Но 
если работодатель не платит достойную заработную плату, то работник изначально( «априори») не смо-
жет отдавать себя работе, так как он будет постоянно думать о том, где ему взять(заработать) денег. 
Предположим, что у работника достойный оклад, но он все равно плохо или не так инициативно, как того 
хотелось бы начальнику, выполняет свою работу. Снова воспользуемся «пирамидой»: когда у человека 
удовлетворены первичные потребности, то это не значит, что теперь он всем доволен, это значит, что 
теперь у него возникнут новые(морально- психологические) потребности, такие как потребность в ува-
жении, желание саморазвиваться. Для того, что бы заинтересовать работника работать сверхпроизводи-
тельно, нужно предложить ему возможность карьерного роста, выплаты премии, а жажда человека выде-
ляться( быть лучше, чем другие) сделает свое дело.  

Эти, базовые, проблемы свойственны всем сотрудникам фирмы( независимо от их должностей), но 
поднимаясь вверх иерархической лестницей мы наталкиваемся на другие проблемы, но уже более орга-
низационного плана. Тут нам понадобятся знания некоторых основных принципов А. Файоля: 

 Разделение труда. Здесь будет к месту американская поговорка: «Делай хорошо свое дело и 
не мешай работать другим».  

 Власть — ответственность. Каждый сотрудник должен осознавать величину 
ответственности за свои поступки, проступки, решения и т. д.  

 Единство распорядительства. Служащему может давать приказания относительно какого-
либо образа действия только один начальник( это поможет, впоследствии, избежать путаницы в 
выяснении кто, кому и почему).  

 Подчинение частных интересов общим. Этот принцип гласит, что на предприятии интересы 
служащих, или группы служащих, не должны становиться выше интересов предприятия. Лицом к лицу 
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здесь стоят две категории интересов различного порядка, но одновременно заслуживающие признания; 
необходимо постараться их согласовать. Это одна из крупных трудностей управления.  

 Единство руководства. Этот принцип можно выразить так: один руководитель и одна 
программа для совокупности операций, преследующих одну и ту же цель. Разные отделы предприятия 
выполняют каждый свою и, в то же время, общую работу, т. е. сотрудники разных отделов выполняют 
разную работу, но должны понимать, что потом( или на более высоком уровне, т. е. высшее управление) 
каждая выполненная работа каждого отдела должна соединиться в одно целое и дать синергетический 
эффект( 2+ 2= 5).  

Итак, мы добрались до «вершины». Топ- менеджер или директор. Главная цель фирмы- получение 
прибыли. Соответственно это и их цель, но они должны понимать, что прибыльность фирмы напрямую 
зависит от эффективной( производительной) и слаженной работы управленцев среднего звена, отделов и 
персонала в сумме. А для того, что бы все работали на отлично, необходимо не только дать понять со-
трудникам, что от них требуется, но и узнать у них о факторах, которые сильнее всего влияют на их про-
изводительность и инициативность. Должна быть четкая взаимосвязь между тем, что дает организация 
сотруднику, а сотрудник- организации.  
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Вопрос о цене продуктов технического творчества и программного обеспечения относится к числу 

наиболее дискуссионных в современной экономике. Длительное время не признавался сам товарный 
характер информации в сфере технологического обмена, и рынки существовали для всех товаров и услуг, 
кроме информации, цена которой приравнивалась к нулю, и делалось допущение, что распространение 
знаний происходит безвозмездно. При установлении цен на программные продукты использовался за-
тратный подход.  

Современная практика ценообразования на программные продукты опровергает основное положе-
ние о том, что цена является денежным выражением стоимости. Программные продукты с идентичным 
функциональным наполнением значительно отличаются по цене. При определении стоимости основное 
внимание уделяется уникальности программного продукта, его преимуществам по сравнению с аналога-
ми, издержкам замещения, которые несет пользователь при замене предлагаемого продукта другим, сте-
пень срочности и острота потребности.  

Исследованием особенностей ценообразования на информационные и программные продукты за-
нимаются многие зарубежные и украинские ученые, такие как: М. Кастельс [2], М. Портер, В. Иноземцев 
[1], С. Дятлов, И. Лазарев, Р. Нижегородцев [4] и др. Однако, вопросы формирования стоимости и факто-
ров, влияющих на установление цены на различные виды программных продуктов, изучены недостаточно 
и требуют более глубокого понимания. Поэтому, целью написания тезисов является анализ особенностей 
ценообразования программные продукты.  

Практика ценообразования на программные продукты тесно связана с соотношением сил произво-
дителей, типа конкуренции на рынке и созданием определенных преимуществ для крупных диверсифи-
цированных предприятий. Специфическими особенностями, возникающими при формировании цен на 
программные продукты, являются следующие.  

Во-первых, стоимость информации и заключенных в ней знаниях достаточно трудно измерить ко-
личественно. В связи с этим сложно построить необходимые для изучения и анализа рынка кривые спро-
са и предложения. Поскольку ценность конкретного программного продукта можно измерить только 
после применения его пользователем, то спрос на него будет зависеть от представлений пользователя о 
полезности приобретаемого продукта. Данные представления характеризуются большим разнообразием, 
поскольку часто основываются на несистематизированных, отрывочных, неполных, а часто и субъектив-
ных сведениях.  

Во-вторых, трудность расчета издержек создания программных продуктов связана с тем, что они 
являются, как правило, сопутствующим товаром и предлагаются пользователям в рамках конкретной 
технологии реализации инноваций, где происходит постепенное наполнение навыков и практического 
опыта, представляющих особую ценность как для пользователей, так и разработчиков. Одной из особен-
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ностей программных продуктов коммерческой направленности является их создание не для внутреннего 
применения, а для реализации на рынке. С этой точки зрения отношение к товару-продукту не отличается 
от сбыта материальной продукции. Однако в отличие от продажи материальной продукции, реализация 
программных продуктов может быть затруднена в связи с техническими, организационными и экономи-
ческими факторами, в том числе: 

 неподготовленностью пользователей и их программной среды; 
 отсутствием навыков в рекламировании и продаже программных продуктов; 
 высокой первоначальной ценой продукта и отсутствием должного сопровождения и др.  

В третьих, способность к отчуждению применительно к программным продуктам носит двойст-
венный характер: временная или постоянная. До тех пор пока новые, уникальные свойства, которые за-
ложены в продукте, не разглашены полностью или частично, владелец продукта может получать опреде-
ленную долю монопольной прибыли. В данном случае речь идет о лицензировании и продаже программ-
ных продуктов, когда в договоре купли-продажи пользователь и производитель оговаривают возмож-
ность или исключение их передачи третьей стороне. В случае официально подключения третьей стороны 
и последующих пользователей продукт становится общедоступным, что приводит к исключению основы 
для получения добавленной стоимости [3].  

Необходимо выделить также еще одну особенность товарного обращения программных продук-
тов: возможность их многократного применения различными пользователями. Соответственно цена тако-
го продукта резко снижается по мере расширения круга пользователей. В свою очередь, производитель 
старается оградить свои продукты от угрозы недозволенного использования - несанкционированного 
копирования и распространения, поскольку владелец в результате лишается сверхприбыли и потенциаль-
ных выгод.  

При установлении цены на программные продукты, нижним пределом цены являются затраты на 
их создание, а верхним пределом не только спрос, но и ряд факторов. Рассмотрим пределы установления 
цены на программные продукты более подробно.  

Нижним пределом цены являются затраты. Однако это допущение применяется для тех случаев, 
когда в основе лежит предположение, что расходы по созданию продукта окупаются за счет собственного 
производства, без привлечения программных модулей со стороны. Наряду с этим, величина данных из-
держек может быть весьма значительной, поэтому производитель стремится включить в цену и упущен-
ную выгоду, связанную со следующими факторами:  

 в случае передачи продукта посредникам для дальнейшего распространения; 
 возможностью превращения пользователя в будущего конкурента (в случае продажи 

базовых и инструментальных средств, с возможностью дальнейшего развития и распространения, что 
должно быть оговорено в договоре купли-продажи);  

 возрастанием риска при разглашении функционального наполнения продукта и возможности 
несанкционированного копирования и распространения.  

Поэтому, нижним пределом цены программного продукта для производителя является его собст-
венная оценка суммы издержек и упущенной выгоды, а для пользователя - собственные оценки издержек 
производителя. Верхний предел цены продукта установить сложнее, так как им может быть сразу не-
сколько показателей, что связано с такими факторами.  

Во - первых, производитель исходит из расчета оценки прироста прибыли или эффективности, ко-
торую пользователь получит в результате применения продукта.  

Во-вторых, если производитель предлагает не уникальный программный продукт, а получивший 
распространение на рынке и предлагаемый несколькими производителями, то используются справочные 
цены или среднерыночной ценой. Поэтому, цена производителя-конкурента является при прочих равных 
условиях верхним пределом цены и своеобразным ориентиром.  

В-третьих, для пользователя не исключаются возможности самостоятельной разработки продук-
та с привлечением сторонних специалистов. В этом случае, предельной ценой для пользователя будут 
выступать собственные издержки на разработку и применение. Последний фактор связан с сознательным 
нарушением пользователем авторских прав и законов об интеллектуальной собственности. Если пользо-
ватель идет по такому пути, то издержки приобретения будут заведомо наименьшими по сравнению с 
законным порядком получения продукта. Поэтому оценка степени защищенности продукта является важ-
ным критерием ценообразования.  

Учитывая рассмотренные факторы, основными составляющими цены на программные продукты 
являются:  

 упущенная выгода и связанная с ней дополнительная прибыль;  
 издержки передачи оборудования, спецификации, технологических схем, документации и т. 

д. ;  
 отсутствие материального износа в процессе потребления и снижение цены по мере 

расширения круга пользователей; 
 наличие или отсутствие конкуренции производителей, в условиях монополии или 

олигополии.  
Верхний предел цены для производителя программных продуктов будет формироваться на основе 

следующих факторов: прироста прибыли или экономии пользователя в результате применения продукта; 
стоимости приобретения аналогичного продукта у конкурента; издержек самостоятельной разработки.  

Для пользователя основными факторами, влияющими на цену программного продукта являются 
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следующие: собственные издержки на разработку продукта; стоимость аналогичного продукта в случае 
приобретения у другого производителя; прирост прибыли или экономии за счет приобретения продукта; 
стоимость интеллектуального пиратства.  

В большинстве случаев ценообразование тяготеет либо к установлению цены на основе полезности 
продукта или услуги для пользователя, либо базируется на издержках производства. Это означает, что в 
первом случае цена должна быть пропорциональна полезности продукта для пользователя. Таким обра-
зом, на продукты и услуги, полезность которых для пользователя очень высока, должны устанавливаться 
цены, во многом превосходящие издержки их производства, а на продукты более низкой ценности будут 
назначаться цены незначительно выше предельных издержек.  

Ценообразование, базирующееся непосредственно на издержках производства, возникает в тех 
случаях, когда информационная полезность многогранна и производство продукта сопряжено с сущест-
венной экономией в масштабах производства.  

Ценообразование, основанное на ценности продукта, имеет большие преимущества перед ценооб-
разованием, базирующимся на издержках производства, в тех случаях, когда речь идет об эффективности 
и качестве продукта, но при условии установления оптимальных цен. Если данное условие не выполняет-
ся, то установление цены в соответствии с полезностью продукта практически всегда приводит к его 
исключению из конкурентной борьбы. И наоборот, ценообразование, основанное на издержках производ-
ства, допускает конкуренцию частных и государственных организационно-правовых форм.  
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Передумовою актуальності проблеми конкурентоспроможності банків з іноземними капіталами 

стали процеси глобалізації світової економіки, які не обминули ні Україну, ні її фінансово-банківську 
систему, особливо з огляду на відкритість вітчизняної економіки. Інтеграція української економіки в 
світовий ринок не можлива без розвитку банківської сфери, зокрема, за рахунок вливання іноземного 
банківського капіталу.  

У зв'язку з фінансовою кризою, розширення присутності іноземного капіталу в банковському сек-
торі України стає усе більш актуальним. Враховуючи той факт, що національна банківська система не є 
досить конкурентоспроможною, залучення іноземного капіталу є об'єктивним проявом глобалізації між-
народного господарства і інтеграції вітчизняної економіки у світовий економічний простір [3].  

Аналізом досліджень і публікацій конкурентоспроможності українських банків в умовах експансії 
іноземного капіталу займалися такі вчені та автори, як Геєць В. В., Д'яконова І. І., Уманців Ю. Однак, 
поза належною увагою залишаються питання щодо визначення основних заподій приходу іноземних 
банків на український ринок, та чому банки з іноземним капіталом більш надійні, ніж вітчизняні.  

Cтаном на 01. 07. 2012 р. ліцензію на здійснення банківської діяльності отримало 176 банків, з 
яких 55 мають іноземний капітал, у тому числі 23 банки зі 100-процентним іноземним капіталом. За 
останні 3 роки доля іноземного капіталу в статутному капіталі банків України зростає (2010 рік – 35,8 %; 
2011 рік – 40,6 %; 2012 рік – 41,2% [4]. Тож, можна зробити висновок, що даний процес є значущим для 
банківської системи України.  

Також на основі офіційних даних експертного агенства «Експерт Рейтинг» можна дійти висновку, 
що в країні утворилася група банків, які можна вважати еталоном надійності. До групи таких банків вхо-
дять банки із стовідсотковим іноземним капіталом, а також мають безпрецедентно високий рівень 
зовнішньої підтримки: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Раййфайзен Банк Аваль та Ощадбанк Росії.  

Мета дослідження – визначення причин збільшення кількості банків з іноземним капіталом у віт-
чизняній банківській системі, з’ясування наслідків притоку іноземного капіталу для економіки України, 
базуючись на теоретичних здобутках вчених, спеціалістів, практичному досвіді, а також з урахуванням 
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стану вітчизняної банківської системи.  
До результатів дослідження відносять як позитивні, так і негативні риси присутності банків з іно-

земним капіталом в банківській системі України. До позитивних рис слід віднести: 
 залучення іноземних інвестицій і розширення ресурсної бази для соціально-економічного 

розвитку; 
 впровадження сучасних методів управління кредитовими і іншими рисками; 
 поліпшення якості кредитних портфелів; 
 доступ до нових, ефективніших банківських технологій; 
 використання нових фінансових інструментів; 
 розширення спектру якісних послуг; 
 комплексний підхід до обслуговування клієнтів; 
 підвищення кваліфікації банківських працівників; 
 досить сильна капіталізація; 
 розвиток системи страхування банківських ризиків; 
 підвищення міжнародного фінансового рейтингу України 
 посилення конкуренції на внутрішньому ринку і зростання ефективності банківських 

установ, а також можливість для іноземних банків забезпечувати додаткові джерела зовнішньої 
фінансової підтримки банківської системи.  

Серед причин збільшення частки банків з іноземним капіталом на ринку України слід також виді-
лити такі. По-перше, іноземні банки вже не можуть розширювати свою діяльність на національних рин-
ках, оскільки вони вже отримали максимально можливу частку ринку згідно антимонопольного законо-
давства. Так, в країнах Бенілюксу, Великобританії, Ірландії, Швеції банківський ринок вже висококонце-
нтрований [1]. По-друге, на діяльність банків значний тиск чинить розвиток різноманітних способів залу-
чення коштів позичальниками поза банками, що змушує їх збільшувати обсяги операцій. По-третє, зрос-
таючий попит на кредитні ресурси з боку населення України (сьогодні одним із приоритетних напрямків 
діяльності українських банків є кредитування).  

Західні банки принесли капітал, якого так не вистачало Україні для довгострокових інвестицій. Ра-
зом з капіталом вони принесли ліквідність, що означає – фондування. Також вони принесли досвід, у 
тому числі і досвід трансформації фінансових установ, який був отриманий, передусім, в Центральній 
Європі і на Балканах. Усе це було тією "доданою вартістю", яка зробила сьогоднішній банківський сектор 
дуже конкурентним і сильнішим, ніж усі інші сектори фінансового ринку.  

До сильних сторін банків з іноземним капіталом в порівнянні з вітчизняними можна віднести : по-
перше, у них є капітал. По-друге – це прозорий капітал і акціонери, які мають хорошу репутацію в міжна-
родних фінансових колах. По- третє, ці банки є членами великих іноземних фінансових груп, мають ви-
сокі стандарти звітності і є предметом аналітики не лише українського регулювальника, але і своїх мате-
ринських компаній. Ті, у свою чергу, дуже вимогливі до українських дочок в плані звітності, оскільки їх 
акції котируються на біржах. Ще чинники: багатий досвід і відмінна репутація брендів, чітка стратегія 
розвитку, сучасні банківські технології, високі стандарти обслуговування, організованість, як правило, 
грамотний персонал, прозорість діяльності, політична незаангажованість.  

Однак, не дивлячись на багато позитивних рис, існує потенційна загроза – існування банківської 
системи під переважним контролем іноземного капіталу.  

Якщо приплив зарубіжного банківського капіталу належним чином регулюється та контролюється, 
структура банківської системи поліпшується, банки отримують більше стимулів для виходу на міжнарод-
ні фондові ринки, більш динамічно розвиваються місцеві фондові ринки, стає ефективнішим механізм 
грошово-кредитної політики.  

Зрозуміло, що сьогодні у прямій конкурентній боротьбі українські банки навряд чи можуть проти-
стояти іноземним. Тоді чому ж іноземні банки дотепер не захопили банківський сектор України? Тим 
паче, що доступ іноземного капіталу на ринок банківських послуг України достатньо лібералізований, 
існуючі обмеження стосуються лише видів комерційної присутності іноземних банків, але для серйозного 
гравця – це не перешкода. Перешкодою для роботи іноземних банків є дуже специфічна робота українсь-
кої бюрократії та податкових органів. Серед політичних ризиків варто виділити невизначеність із пода-
льшим розвитком країни, відсутність чіткої стратегії стосовно розвитку банківської системи. Відтак, іно-
земні банкіри остерігалися вкладати гроші в країну, де раптом могли заборонити діяльність зарубіжних 
банків узагалі.  

Важливо врахувати й те, що для країни головною є не конкурентоспроможність вітчизняних бан-
ків, а конкурентоспроможність і стабільність банківської системи в цілому [2].  

Підсумовуючи вищезазначене, приходимо до таких висновків та узагальнень.  
1. Загалом присутність банків з іноземним капіталом у банківський системі України відповідає ін-

тересам розвитку національної фінансової системи, сприяє залученню іноземних інвестицій та розширен-
ню ресурсної бази соціально-економічного розвитку.  

2. Основним фактором привабливості національної банківської системи для іноземних банків є 
отримання більш високого прибутку за умови прийнятного ризику. Частка іноземного капіталу залежить 
від величини банківської чистої маржі, прибутковості банківського сектора, кредитоспроможності країни, 
економічної та політичної стабільності, торговельних зв’язків, економічних факторів (ВВП на душу насе-
лення, рівеня інфляції, реальних процентних ставок).  

3. У довгостроковій перспективі прихід іноземного банківського капіталу в Україну дасть можли-
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вість підвищити надійність банківської системи. Залучення капіталу і забезпечення доступу до міжнарод-
них фінансових ринків дасть поштовх ефективним процесам управління, починаючи від кредитних про-
цедур управління ризиками і витратами, і закінчуючи новим програмним забезпеченням. Для фізичних 
осіб ці банки запропонують нові послуги, перш за все, через нові кредитні продукти.  

За результатами дослідження були сформовані такі рекомендації: 
 збільшення частки іноземного банківського капіталу у банківській системі має відбуватися 

поступово; 
 доцільно чітко внормувати продаж банків з національним капіталом зарубіжним власникам; 
 створення альянсів із розвинутими транснаціональними банками світу, для того щоб 

підтримати банківську систему країни, отримавши певний досвід; 
 запровадити нормативно-організаційну селекцію та моніторинг доступу банківського 

іноземного капіталу.  
Реалізація таких заходів дасть змогу нейтралізувати або принаймні мінімізувати негативні наслідки 

збільшення частки іноземного капіталу в банківський системі України, а також сповна скористатися пе-
ревагами такої присутності для подальшої розбудови національної економіки, зміцнення грошово-
кредитного ринку та загалом фінансової системи держави.  
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Introduction . Such traditional notions as borders, distance and operating area are currently losing their 

meaning due to globalisation transcending national social and economic dimensions. Increasing convergence of 
IT and telecommunications, creates thus far unknown interdependence between development of globalisation and 
knowledge-based and progress-based economy [1, p. 252-257].  

Globalisation and internationalisation of manufacturing. Dynamics of changes in the global market does 
not rely solely on resources and intellectual assets of managerial teams, but first and foremost by their ability to 
come up with resources-based unique and profitable solutions. Transnational corporations competing for domi-
nance in specific markets take advantage of those factors to become market leaders, what gradually causes criti-
cal innovations of global reach to be ever-effective [6, p. 203]. Globalisation of company operations takes on key 
significance under such market conditions, stemming from unification process of national market structures. The 
process of conventional market services standardisation, first described by T. Levitt was deemed as globalisa-
tion’s foremost driving force, and operating in broad space of unified products was described as globalisation of 
an enterprise [3, p. 92-102]. Once the first period of market functioning in that shape concluded, its essence came 
into question. Tendencies directed at market diversification emerged, factoring in local considerations, what 
changed perception of globalisation. Modern methods, as opposed to early concepts of that process (unification 
of entities’ character and commercial activity processes), lead entities to blend together and cooperate, to active 
transformation of forms and processes of commercial activity, all creating a structure perceived as hybrid system 
of multiplicity of links between global corporations. Effective use of those relations requires improvement of 
structure, organisation and operating style of companies with global aspirations. The necessity to follow novel 
solutions stems inter alia from deliberations of V. Govindarajan, A. Gupta, who describe business globalisation 
as a multivariate phenomenon [2, p. 274-284]. Among characteristic for a global enterprise qualities, they count 
presence on all important world markets and centralised purchasing according to the low-cost strategy or highest 
possible benefit attainable in a given country. The managing personnel is required in turn to be able to effectively 
integrate various economic, organisational and cultural trends into a unified process facilitating generation of 
global benefits (Fig. 1).  
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Such considerations require support from perfectly organised logistics 
Logistic considerations of a successful economy. Logistics is currently perceived as one of sources 

generating competitive advantage in a market. In order for a region to provide modern logistic services it 
needs to satisfy many infrastructural, technological, personnel, economic and legal conditions.  

How to evaluate a region’s logistic attractiveness? The concept of such evaluation entails the notion of lo-
gistics absorptive power i. e. a region’s readiness (or capability) for absorbing state of the art logistic solutions. It 
envisages determining measures, by means of which logistics absorptive power could be described, and subse-
quently differences identified between logistic attractiveness of a given region and its competitors, or region’s 
“as-is” and target logistics absorptive power. More important basic measures of logistics absorptive power in-
clude density of linear and point infrastructure both for transport and travel (passenger transportation) and com-
munication. Road density or number of transportation points underlies development of distribution centres – 
choosing best locations and creating on that basis ever-effective supply chains. Without a shadow of a doubt 
crucial premises are also size, structure and allocation of storing spaces. Those measures include also the number 
of airports, seaports and inland waterway shipping. Basic measures characterise logistic attractiveness of a region 
through describing the state of infrastructure catering for logistic services.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1: Model of a global enterprise   Source: [4, p. 108, 2] 

 
Logistics absorptive power can also be evaluated through complex measures, where the most commonly 

used is point scoring. Evaluated are (on point scale) various parameters, describing both the market and its char-
acteristics.  

Counted among complex measures, is apart from e. g. costs (rental rates, land and labour prices), market 
access etc. Purchasing Managers Index (PMI). It is a quite characteristically composed indicator, which is in-
tended to capture the dependency between production output and level of its logistic service. Provided there is a 
dependency between the level of logistic service and professionalism of logistic personnel, then such elements as 
raw materials purchasing price, supplier deliveries and employment differ from places where logistic service is 
deficient. Hence the index is a weighted mean of measures concerning new orders, export orders, production, 
number of items purchased, price of purchased commodities, inventory levels, supplier deliveries, employment 
environment.  

Special importance in measuring logistics absorptive power needs to be put down to inventory levels and 
service efficiency measured by delivery time. The index exceeding 50. 0 signals increased factor importance, and 
below 50. 0 – its drop. Measurement and subsequent comparison of PMI not only allows for evaluation of differ-
ent regions’ logistics absorptive power (and building competitive advantage underlain by those factors), but also 
for developing investment and promotion programmes, increasing region’s logistic potential. I will call such 
programmes, constituting regional policy a region’s logistics competitive policy.  

Possibilities to use a region’s logistics absorptive power in practice.  
Region’s logistics absorptive power allows for evaluating resources at region’s disposal, and for indicating 

actions required to increase the region’s attractiveness in eyes of potential investors. Determining logistics ab-
sorptive power involves creating a resources map by means of the aforementioned measures.  

The procedure commences with determining - using different sources e. g. benchmarking, or drawing on 
potential investors’ expectations - the desired target region’s logistics absorptive power and comparing it against 
the “as-is” state. The, changes crucial to potential investor’s success are analysed, along with weak and strong 
points of the region’s offer. A simplified analysis of presented example is shown in fig 2. Thanks to the analysis 
conclusions can be drawn. Investment and organisational tasks can be determined. Similar actions can be taken 
upon probing transport issues (fig 3). For business to operate within a region required are efficient multidirec-
tional flows of goods, people and accompanying them information. Investment opportunities in that area depend 
on region’s offer – on state and quality of logistic infrastructure. Construction of infrastructure, travel infrastruc-
ture in particular, is a source of regional economy’s development and allows for higher region’s competitiveness.  
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Global Global 
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Fig. 2: Analysis of a region’s weaknesses and strengths 
in terms of enticing potential investors.  

Source: [6, p. 6] 
 

Having clearly defined strengths and weaknesses, adaptive work can commence, along with bespoke pro-
motion. It lies within competences of marketing experts, precisely functional and strategic regional marketing, 
involving also local marketing. Its aim is to prepare and offer particular areas for purposes of commercial activity 
in the region (areas for industrial facilities, technology parks). Strategic action is directed at identifying and satis-
fying systematically the needs of current and potential investors. In order to satisfy those needs, it is necessary to 
audit a region’s logistics absorptive power in accordance with principles proposed in the paper.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Analysis of a region’s strengths and weakness  
in terms of attracting potential investors (transport situation).  

Source: [5, p. 8] 
 

Conclusions. To summarise, worth reminding is the fact, that a competitive region is a space attractive for 
various users. In the age of globalisation, regions and their economies are faced with challenge of strengthening 
their competitive edge through fostering absorption of innovation, thus making innovation a tool for effective 
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competing. Logistics absorptive power is a regional quality, illustrating a region’s readiness to absorb logistic 
solutions. It can be analysed by means of basic and complex measures. Using measures allows for comparison 
between competitiveness of various regions and for forming a region’s competitive logistic policy. Auditing 
logistics absorptive power enables competitive advantage strategies to be built by the region through preparations 
to eliminate weaknesses and transforming strengths into trumps. It also facilitates attracting new investors, 
through addressing their needs. Such practice is possible thanks to evaluation of a region’s readiness to absorb 
logistic solutions.  
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Для прийняття управлінських рішень у сфері публічного управління та публічного адміністрування 
важливо сполучення інноваційних, управлінських та інформаційних технологій, що забезпечить реальну 
взаємодію громадянського суспільства з політичними та бізнес структурами.  

Одним із актуальних інноваційних інструментів у сучасному житті розглядається краудсорсинг, 
який передбачає застосування колективного інтелекту та синергію взаємодії великої кількості людей. Він 
дозволяє агрегувати інформацію, досвід, знання, прогнози, пропозиції, оцінки експертів на рішення та дії 
влади різних рівнів щодо функціонування бізнес-середовища та громадянського суспільства задля забез-
печення прозорості керування, якості політичних, економічних проектів та запобігання антикорупційним 
діям.  

Сучасні можливості інформаційних мереж дозволяют впроваджувати та розвивати різноманітні 
іноваційні технології краудсорсингу, а саме: 

 краудвиробництво, тобто створення продукту, який має певну мережеву вагу, наприклад, 
рекламний або програмний продукти тощо; 

 краудголосування, що передбачає просте голосування у мережах за різні варианти рішень, 
що пропонуються суспільству, та дозволяє зробити остаточне рішення прогнозованим та очікуваним 
суспільством; 

 краудсторминг, який передбачає коментування економічних, політичних, соціальних 
проектів експертами, всебічну професійну оцінку та генерацію ідей щодо удосконалення управлінських 
рішень.  

Головною мотиваційною складовою для участі у таких краудпроектах є бажання суттєво поліпши-
ти якість товарів, робіт, послуг, самореалізація, лідерство, визнання з боку колег.  

Головний принцип краудсорсингу можна сформулювати таким чином – “Группа людей має більше 
знань та досвіду ніж окрема людина, але головне завдання у тому, щоб створити умови для реалізації цих 
знань”.  

 Тому потрібна модель для рішення актуальних корпоративних або суспільних задач, яка склада-
лась би з методології, організації, кадрового забезпечення та механізму реалізації усіх стадій процесу, а 
саме: 

 збір та обробку інформації (генерація конструктивних ідей); 
 формування пропозицій у вигляді проектів, що стосуються економічного, політичного та 

соціального життя суспільства ( від житлово-комунальних проблем на рівні регіонів до принципових 
положень у законах, постановах законодавчої та виконавчої гілок влади); 

 відбір незалежних експертів задля забезпечення всебічної та професійної оцінки 
запропонованих вариантів управлінських рішень; 

 відбір та фільтрація ідей; 
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 документування результатів обговорення; 
 прийняття та впровадження остаточного варианту управлінського рішення.  

Впровадження технології краудсорсингу в системі публічного управління та публічного адмініст-
рування можливе при слідуючих умовах: 

 краудсорсинг не повинен розглядатися як політична компанія для суто формального 
впровадження інновацій; 

 передбачається активний режим роботи, а саме: щоденний монитогинг пропозицій, що 
поступають на розгляд; постійний діалог з експертами; забезпечення прозорості результатів обговорення; 

 залучення спеціалістів, що володіють методологієй, технікою краудсорсингу, програмами і 
засобами щодо безпеки на всіх етапах моделювання, прийняття та виконання рішень.  

При виконанні вищезазначених умов, застосування цієї та інших інноваційних технологій у публі-
чному адмініструванні зможе забезпечити: 

 створення банку інноваційних реалістичних ідей; 
 формування команди професійних експертів; 
 оптимізацію термінів пошуку новітних рішень та підготовки документів, що мають 

принципове суспільне та професійне значення; 
 підвищення ефективності бюджетних витрат за рахунок використання колективного розуму; 
 позитивний політичний імідж за рахунок забезпечення взаємодії з користувачами послуг; 
 позитивний управлінський імідж за рахунок впровадження сучасних управлінських 

технологій.  
В країнах з розвиненою соціальноорієтнованою ринковою економікою поширюється впроваджен-

ня краудсорсингу, як елементу демократії та мождивості залучення громадянського суспільства задля 
удосконалення сучасного життя. Саме цей досвід важливо застосувати в Україні, завдяки її бажанню до 
євроїнтеграції та приєднання до сучасних стандартів процесу управління.  

Впровадження інноваційних технологій в системі публічного управління та публічного адміністру-
вання призведе до створення громадянського суспільства в Україні, де активність громадян, суспільна 
експертиза та народний контроль стануть невід”ємною складовою процесу прийняття важливих стратегі-
чних рішень.  
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В наше время, во времена рыночной экономики, становится совершенно очевидно, что необходим 

другой подход и к образованию, и к умению работать в новой социально-экономической среде. На со-
временном рынке труда профессия менеджера является фундаментальной управленческой основой для 
компаний, фирм и других организационных устройств. На сегодняшний день компания не может сущест-
вовать без менеджеров, так как при формировании любой организации требуется управление ею. Поэто-
му профессия менеджера – основная востребованная профессия в современных условиях управления 
организацией. «Менеджмент» в переводе с англ. – обозначает «управлять, стоять во главе, заведовать, 
быть способным справиться с чем-то, с какой-то проблемой».  Поэтому в современной теории и практике 
под «менеджментом» понимается, прежде всего, процесс управления (или руководства) отдельным ра-
ботником, рабочей группой, рабочими коллективами. А управление, по определению Питера Друкера, 
это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную, целенаправлен-
ную и производительную группу. Поэтому менеджера можно определить как работника компании, при-
нявшего на себя ответственность за качественное исполнение порученных ему производственных про-
цессов и управляющего подчиненными ему работниками, непосредственно занятыми в этих процессах 
[1].  

Целью данного исследования является изучение сегодняшней ситуации на рынке труда в Украине, 
в частности позиции на нём такой профессии как «менеджер».  

На нынешнем этапе развития украинский рынок труда характеризируется большим количеством 
предложений по трудоустройству из-за существования острой нехватки квалифицированных кадров. О 



ІI Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

 137

том, какие категории сотрудников больше всего необходимы работодателям и что они готовы предло-
жить взамен, можно узнать благодаря статистике размещения вакансий на крупнейшем украинском пор-
тале по трудоустройству – RABOTA. ua.  Среди самых востребованных профессий, по данным портала, 
можно выделить: менеджер по продажам, бренд – менеджеры, проектировщики, web-дизайнеры, про-
граммисты, менеджеры по туризму, специалист кредитного отдела, инженеры – строители, менеджеры по 
подбору персонала, системные администраторы [2]. Из более 18 тысяч открытых вакансий 1609 прихо-
дятся на позицию менеджера по продажам (10%). Наибольший спрос на данную категорию сотрудников 
объясняется тем, что практически любая организация должна иметь в своем составе специалиста, зани-
мающегося продажами. Также большой популярностью у работодателей пользуются специалисты по 
маркетингу, логистике, а также специалисты по подбору персонала (headhunters - "охотники за голова-
ми").  

Популярность и востребованность профессии менеджера в Украине объясняется дефицитом ква-
лифицированных управленческих кадров, что становится серьезной проблемой для экономики страны, и 
во многом связаны с преимуществами данной профессии. К ним относятся: 

 высокий спрос на рынке труда; 
 навыки административно-хозяйственной деятельности; 
 опыт работы с людьми; 
 опыт работы с документами; 
 возможность улучшить коммуникативные навыки; 
 высокооплачиваемость профессии [3].  

Руководители и собственники компаний понимают, что для развития и расширения производства, 
для конкурентоспособности предприятия необходимы новые управленческие решения, профессиональ-
ные знания. Принятие решений – это “центр”, вокруг которого вращается жизнь организации. Далеко не 
каждый сотрудник системы управления, а только обладающий определёнными профессиональными зна-
ниями и навыками наделяется полномочиями самостоятельно принимать определённые решения. Подго-
товить высококвалифицированного менеджера, даже узкопрофильного направления, задача сложная. 
Именно поэтому специалисты - менеджеры на рынке труда востребованы.  

Рынок труда топ - менеджеров на сегодня представляет собой невиданное ранее зрелище: на нем 
де-факто имеет место безработица, поскольку многие уволенные руководители находятся в состоянии 
поиска работы более девяти месяцев. Фон рынка – острый дефицит талантливых руководителей - лиде-
ров, что осложняет процесс передачи управления. Размышление на тему «может ли быть эффективным в 
долгосрочной перспективе руководитель - менеджер» приводит любого здравомыслящего человека к 
очевидному негативному ответу, т. к. скорость изменений, происходящих на мировых рынках, оставляет 
все меньше и меньше возможностей «доить корову» (если использовать известную терминологию Boston 
Consulting Group) на протяжении длительного времени [3].  Именно этот дефицит лежит в основе: 

а) увеличение размера оплаты труда первых руководителей; 
б) роста количества компаний, представляющих услуги в сегменте “executive search” и 
в) привлечения топ - менеджеров из - за рубежа.   
Интересно то, что одна из "самых женских" профессий – офис - менеджер. Женщины справляются 

с ней эффективнее, поэтому среди представителей профессии 95% дам. Заботу об отдыхе сограждан тоже 
преимущественно берут на себя женщины: 92% менеджеров по туризму - представительницы слабого 
пола. Лишь на 2% отстают от них менеджеры по персоналу, среди которых женщины составляют 90%.  

Управление в наше динамичное время представляет собой сложную работу, которую нельзя вы-
полнить успешно, руководствуясь простыми сухими, заученными формулами. Важнейшим требованием к 
менеджеру любого уровня является умение общаться с людьми, налаживать взаимоотношения. Хороший 
менеджер должен быть психологом - понимать людей и отвечать им взаимностью.  

Также можно перечислить общие требования, предъявляющиеся к менеджерам: 
 знание технологии производственного процесса и его функционирования; 
 знание теории менеджмента, основных законов и приемов; 
 общая эрудиция по специальности; 
 выносливость в состоянии неопределенности и стресса; 
 выдержка в любой конфликтной ситуации; 
 коммуникативность; 
 восприимчивость критики, самокритичность; 
 уверенность в себе; 
 стремление к успеху и готовность работать для этого; 
 умение убеждать, пробивать свои идеи (харизма); 
 умение распределять обязанности и давать четкие указания; 
 умение стимулировать и мотивировать работников; 
 творческий потенциал; 
 умение давать четкие указания; 
 логическое, структурное, системное мышление.  

Выводы и прогнозы: 
1. Собственники и в дальнейшем будут заинтересованы в найме топ - менеджеров.  
2. При выходе из кризиса дефицит талантливых руководителей высшего звена в Украине только 
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обострится. В ближайшие годы привлечение кандидатов из-за рубежа по-прежнему будет одним из вари-
антов решения этой проблемы для владельцев украинских компаний.  

3. Часть сегодняшних кандидатов на топ - вакансии будет испытывать проблемы с поиском работы 
еще 9-12 месяцев.  

4. Возрастут требования к зарплатной информации о рынке: уровень оплаты труда топов будет 
проанализирован в связи с опытом работы, образованием, участием в собственности, размером финансо-
вой ответственности.  

5. Кризис приведет к тому, что разрыв в оплате труда топов увеличится – если в большинстве слу-
чаев (и в среднем) их оплата труда снизится, то руководители - лидеры будут получать еще больше, чем 
до кризиса.  

6. Умение повышать готовность своих компаний к изменениям станет одним из требований к топ - 
руководителям в следующем десятилетии. В связи с этим вырастет спрос на проекты по управлению 
изменениями (Change Management) [4].  

Менеджер – это одна из самых востребованных, хорошо оплачиваемых, профессий в Украине. Не-
обходимость в менеджерах различных направлений достаточно остра. Работодатели и экономика в целом 
заинтересованы и нуждаются в высококвалифицированных, заинтересованных специалистах по управле-
нию со знанием иностранных языков.  
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Introduction. Harsh conditions of living and working of some socio-professional groups have generated 
and stimulated the idea of association of the production, services, supply procurement, consumption. It may be 
said and supported that cooperation system and cooperatives have emerged as a result of poverty, of looking for 
solutions to ensure access to economic, market, to support achieving a decent standard of living, in the context of 
social existence and maintenance of inequities. In addition, a stimulating factor was the social life, social rela-
tionships, limiting access to education, education, healthcare etc. Solidarity as a social phenomenon was affirmed 
for promoting, supporting the cooperative system of organization.  

Cooperative principles, viewed in a systematic view, is the driving force of the cooperation movement, but 
also represents "the essential qualities", which provide efficiency to the cooperators, distinction and value to the 
cooperation movement. Fighting against poverty, combating poverty can thrive, it is possible to ensure the pros-
perity of those who are associated, it can contribute to raising their civilization level.  

Started from the need of economic and social empowerment of disadvantaged masses of capitalist evolu-
tion of society, modern international cooperative succeeded in establishing itself as a reality with favourable 
results on participants regarding its activity. "Cooperative reality is proof that the cooperative formula c sprang 
from the need and corresponded to the mood and action of the time [2, p. 8]. Without violating realities and feel-
ings, without overthrowing institutions proven to bring benefit, cooperatives try to correct the wrong aspects and 
facilitate the world placement with more justice " [1, p. 219].  

Method and Methodology. Cooperatives have emerged as a social and economic necessity in order to sa-
tisfy the needs of large group of small producers. Taking the specific elements of the objectives and purposes 
from the companies and non-profit entities, cooperatives were able to shape a distinct purpose that has proven its 
viability and future development possibilities. Harsh conditions of life and work of socio-professional groups 
have generated and stimulated the idea of joint in production, services, procurement, purchasing, and consump-
tion. The authors argue and state that cooperative system and global cooperative emerged as a result of poverty, 
of seeking solutions to ensure access to economic life, market, to help to achieve a decent standard of living, in 
the context of existence and maintenance of social inequities. In addition, a stimulating factor was social life, 
social relations, limited access to education, education, healthcare etc. Solidarity as a social phenomenon, stated 
in the direction of promotion, support of the cooperative system of organization [1, p. 220].  

Body of paper. Cooperation of efforts, seen in a systematic vision, represents the driving force of the co-
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operative movement, and also "the essential qualities", which provide efficiency to co-operators, distinction to 
cooperatives and value to cooperative movement. The authors insist that only through cooperation we can fight 
with the strategic issues both at the international level and economic, and socio-political, and there can be pro-
gress, can be ensured the prosperity of those who are associated, the level of civilization can be increased.  

Economic and social inequities occur today, even on a global scale. The gap between rich and poor has 
widened into a chasm between rich and poor countries. Enacted decades many organizations and institutions led 
by the UN in economical, food and culture development ended without achieving objectives if we aren’t categor-
ical to say that they finally ended in fall.  

Technical, scientific, technological and innovative progress of humanity is generating positive and nega-
tive effects, contributes to changes in the natural environment, to the increase of prices volatility of final prod-
ucts, including food, agricultural, household, to the heterogeneous increase of population in profile regions, coun-
tries, continents. And if possibilities of economic sciences in the process of practical solving of problems are 
more or less homogeneous in the profile of states, then they (economic sciences) are not always required by the 
governments of some countries. In consequences, preconditions are created for increasing budgetary deficits, 
public debt, financial instability, vital systems, and the created problems get a global importance (severity), be-
come risks generating under the most diverse forms. In these circumstances there is a need to group, classify the 
risks generating problems, to establish direct connections between inputs and outputs of the risk generating sys-
tems, to highlight problems, whose solving requires international cooperation efforts by the G-7, G-8, G-20, the 
international alliances of the various forms, including cooperative.  

The negative effect is amplified with the signs of recession, even in developed countries (as in the USA, 
Germany, Japan, etc. ), as a background of the phenomenon of reaching the limits of capitalist development of 
the economy uninterrupted ascension, aka free market (as used in the present ). The effort made by the former 
FRG (and Germany over the present) in territorial, political and economical unification is felt ever more; in addi-
tion, the effort was potential because of the financial support (since 1989) of Hungary and Poland. That is the 
way how new economical contradiction appeared; new social problems appeared and amplified within developed 
countries.  

One of the possible forms of cooperation organization of efforts are the creation of corporate alliances. In-
terests, leading to initiation of alliances, may be tendencies of each participant to avoid certain risks; expansion 
of the market, achieving additional profits from the final product volume growth, achieving synergistic effects, 
creating opportunities for modernization of technologies, for implementation of innovative ideas.  

In the authors' opinion, the cooperative alliances can be scientific, economic, environmental, military, so-
cial, depending on the purpose of the subjects, countries (eg BRICS alliance). At the global level, which requires 
the efforts of all countries (at least those from G-20), alliances may be formed to address the problems listed in 
(1) - (17) blocks from the block-diagram in Figure 1. However, alliances can be formed on the basis of partner-
ships, unions that therefore may contribute towards the creation of premises, favours and conditions. Alliances 
can be of type of technologies and marketing, through creation of new businesses, structures, they can be directed 
to solving strategic problems of rural, urban and regional area; alliances usually appear between corporations, 
using the same level of efficiency technologies (BRICS) between corporations in the U. S., Japan, EU, users or 
producers of performing technologies. Among the branches of finished products and modern complex technolo-
gies, of performance, there can be included: pharmaceutical, construction, medical equipment, telecommunica-
tion, equipment for computers, high-called industries. Other branches (medium-high Technology Industries) are: 
transport equipment, chemicals, construction of vehicles. These branches are strongly developed by G-7 coun-
tries. BRICS, taking the advantage of the reduced payroll turned into an attractive force, in recent years managing 
to considerably increase the GDP.  

Long-term alliance between the G-7 countries and BRICS countries cannot be created because: BRICS 
productive technologies are significantly lower to the advanced technologies from G-7 countries; there is a lack 
of demand for modern and performing technologies in BRICS countries, corporations producing technologies do 
not have sales market in these countries; the intellectual and professional level of labor in BRICS is below the 
requirements for employment in manufacturing and performing technologies.  

Conclusions. The authors state that interstate cooperation are required to mitigate the consequences of 
economic and financial imbalances, demographic and environmental changes, budget deficits, debt, banking 
systems malfunction, the high level of unemployment. The listed problems can be solved exclusively through the 
collaborative efforts of international cooperation [3, p. 110]. For this purpose it is necessary: to promote fiscal 
activities; to conduct economic restructuring; foreign exchange stability assurance, reducing volatility; real esti-
mation of the economic situations from different countries.  

Heterogeneity of household income is generated by a number of factors, including the budget deficit, the 
state debt. Imperfection of the world banking system, public fiscal policies have generated huge national debt, 
further supported by budget deficits in 2013. Ways to solve this problem are different. This aspect has an expla-
nation. For example, in EU countries, policies to reduce the budget deficit, public debt may be imposed. U. S. tax 
policies, adopted in 2013, according to the authors, may serve an example for other countries.  

The authors state that through the cooperation there are achieved economic efficiency and quality of 
goods and services, decrease in price of goods and raising the living standards for the population. Efficiency and 
quality are improved as co-operators produce primarily for them. Goods will be cheaper because through the 
cooperation there are removed numerous categories of intermediaries (which occur between producers and con-
sumers) and that make final goods and services more expensive. On this basis, there is improved the relationship 
between income and prices, with positive effects on living standards.  
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THE DEVELOPMENT OF GLOBAL DENTAL MARKET 
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Over the last years, dentistry has made great strides and also experienced a few setbacks. However, the ul-
timate goal of the profession has always remained the same—to meet the needs of the patient. Dental technology 
remains a significant and valuable key to providing excellence in patient care. The role of today’s dental techni-
cian has expanded and evolved to gatekeeper of new product information, advisor on new restorative materials 
and techniques, advocate of new technologies to improve restorative consistency and accuracy, and educator for 
improved chair side techniques [3].  

At the same time, the industry continues to wrestle with new challenges reshaping the profession. In a den-
tal market where fewer educated and experienced technicians must meet the needs of an ever-growing popula-
tion, new technologies emerged to increase production levels and awakened a global dental technology work-
force. Laboratories face many challenges today—productivity, profitability, staying competitive, new technolo-
gies, global and emerging markets, and offshore competition. However, history suggests that the profession has 
contended with and conquered many of these same issues over hundreds, perhaps thousands, of years. No one has 
the key to what the future holds for our profession, but as educators and lifelong students, our future success is 
forever rooted in education and the continuing advancement of dental technology.  

Dental supplies account for the largest share of the overall dental market comprising consumables, im-
plants and equipment. The segment includes products used in dental procedures such as amalgams and alloys; 
prosthetic and aesthetic supplies, orthodontic supplies, endodontic supplies, dental implants and infection control 
products.  

The economic crisis took its toll on the dental supplies industry as the market experienced a sharp decline 
in sales in recent years. This was attributed primarily to a decline in patient traffic, as patients deferred or post-
poned treatment that further led to a fall in purchases of supplies by dentists and dental laboratories. The increas-
ing rate of unemployment, contracting household incomes, and reduced access to credit all led to slowdown in 
patient traffic to dental clinics. In particular, several patients avoided dental implant procedures, which involve 
the use of biomaterials such as tissue regeneration products, dental membrane and bone graft substitutes, and 
chose relatively inexpensive alternatives such as bridges or crowns. As a result sales of biomaterials fell consi-
derably.  

The main drivers of global dental market development are:  
 changing demographic trends; 
 decreasing dentist-to-population ratio; 
 increasing scope of dental treatments; 
 high DMFT index among people aged 35-44.  

Despite the rebounding in economy, dental supplies industry still awaits full recovery in volumes and is 
not expected to reach the pre-recession levels in immediate future. Demand for dental products and services is 
expected to grow in the long run driven by the growing awareness about oral healthcare, favorable demographic 
profile, increase in the number of people opting for cosmetic treatment, and introduction of new products that 
reduce patient discomfort. The market continues to witness introduction of procedures and solutions that are 
making the process of dental surgery less invasive and less time consuming. Efforts are focused on the prevention 
of dental ailments, which is in turn driving demand for restorative and repair materials. New products are aimed 
at reducing patient discomfort, shorten healing time and provide improved functioning. Patients and dentists are 
increasingly adopting dental membrane materials, tissue regeneration and dental bone graft materials as highly 
advanced versions of these products are being developed. Further, surgeons are growing more aware of the avail-
able biologic products that are designed for orthopedic applications.  

The global dental equipment and consumables market is estimated to be $27. 6 billion by 2015, growing 
at a CAGR of 7% from 2010. The market is expected to grow because of the tremendous demand for dental bio-
material and dental implants. It is expected that the market for dental implants and dental biomaterials will grow 
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at an overall CAGR of 6% and 10. 5% respectively from 2010 – 2015. The main driving element for global den-
tal equipment market is the advancement in technologies that are available to dentists’ for treating their patients.  

The growth of this market is expected to be highest in the U. S. and EU where the generation of aging ba-
by boomers can afford the quality but expensive dental procedures. This is also expected to be a catalyst for the 
growth and popularity of cosmetic treatments and implants along with the increasing demand for better orthodon-
tic products by youngsters. The emerging technology will reduce the overall turnaround time for dental proce-
dures while improving efficiency of the dental practitioners. Stiff competition exists among the industry partici-
pants due to product differentiation, technology and pricing. This is more evident among dental companies result-
ing in companies adopting strategies like technology integration, product improvement and re-branding.  

Developed markets account for the major share in the global dental industry, with the emerging markets 
comprising a small share. The global dental market has been dominated by Europe, the US and Japan. In Europe, 
Germany accounts for the largest share.  

Conclusion 
There are many drivers of the global dental industry. Some of them include an increased desire for aes-

thetics, a favorable demographic shift coupled with a desire to retain tooth structure later in life. Other factors 
include growth in disposable income, a desire for more convenience on the part of patients, a greater need for 
dental preventative care, technological innovation, and longer life expectancy. The high cost of treatments and 
the stringent rules and regulations have been some of the major issues in the global dental industry.  

Dental implants forecast to grow at the fastest compounded annual rate of 10. 6% over the analysis period. 
Growth in the dental implants market is driven by growing awareness and demand for improved oral aesthetics. 
In addition, factors such as technological improvements and the growing acceptance of the procedure as a cost 
effective option relative to alternative treatments is expected to fuel sales of dental implants. Edentulous patients 
increasingly prefer dental implants as they are easy to use. In addition, advancements in dental implants technol-
ogy which reduce treatment times considerably are expected to contribute to the growth.  

Despite the observed opportunities created by global dental market, there are potential barriers to ma-
naged care in the case of dentistry that may explain the slower growth to date, and that may ultimately decide the 
extent of managed care penetration into the development of dental market.  
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини  «Україна» 
 
Поняття корпоративний імідж, міцно затвердилася в українському бізнесі та менеджменті, стає ак-

туальним і для підприємств, установ освіти. Турбота про імідж - ознака розвиваються організацій, які 
прагнуть знайти своє обличчя, що шукають найбільш оптимальні напрямки свого руху, що намагаються 
знайти гармонійні способи співіснування із соціумом. Іміджмейкерський підхід, в основі якого лежить 
формування корпоративної філософії і культури, робить наголос на розробку тих коштів, які дозволять 
ідентифікувати організацію чи підприємство з декларованими ними цінностями. До таких засобів відно-
сяться: організаційна культура як система взаємодій і відносин, що сприяють веденню справи і досягнен-
ню цілей; система маркетингу і рекламна стратегія; корпоративний дизайн (фірмовий стиль, зовнішня 
атрибутика та ін); організація зв'язків з громадськістю (PR) з метою формувати позитивний імідж органі-
зації в суспільній свідомості. Такий підхід є новим для української практики постановки справи, обґрун-
товано вважається інноваційним і справедливо перебуває в зоні особливої уваги керівників організацій, 
які бачать в цьому підході потужний важіль для розвитку. Імідж організації визначається  сукупністю 
характеристик, що дають уявлення про її діяльність. Існують базові характеристики, властиві будь-якому 
типу організацій і підприємств й інтерпретовані залежно від їх специфіки. Для іміджу важлива не сама 
характеристика, а те уявлення, яке можна створити про неї професійними засобами і яке забезпечить 
організації позитивний імідж. У неранжированному вигляді (оскільки ранжування залежить від специфі-
ки організації) ці характеристики можна представити таким чином: 

1. Образ керівника організації, який у загальному вигляді вибудовується на основі уявлення про 
його здібності, установках, ціннісних орієнтаціях, соціально-психологічних характеристиках, а також про 
його зовнішніх даних. 
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2. Образ персоналу, що відображає фізичні, психофізіологічні, соціальні дані, культуру, професій-
ну компетентність, особистісні характеристики, візуально-аудіальні особливості і т.д. 

3. Соціальний імідж організації, що будується на основі уявлень громадськості та різних соціаль-
них груп про організацію, про її роль у політичній, економічній, соціальній та культурного життя суспі-
льства. 

4. Імідж продукції або послуг, запропонованих організацією своїм споживачам і клієнтам, в який 
входить уявлення про їх ціну і якість, про їх функціональної цінності, відмінні властивості і унікальності. 

5. Ділова культура організації та її стиль, соціально-психологічний клімат, подання персоналу про 
комфортність і надійність своєї організації, що створюють потужний потенціал для формування позитив-
ного іміджу. 

6. Зовнішня атрибутика (корпоративний дизайн, фірмовий стиль, візуальний імідж організації), що 
включає в себе оформлення приміщень, транспорту, фірмову символіку. 

7. Бізнес-імідж як характеристика ділової активності організації, що включає ділову репутацію, 
конкурентоспроможність, інноваційний потенціал, стабільність, надійність для споживачів і партнерів. 
Ефективність іміджу організації визначається узагальненими критеріями, які проявляються на рівні будь-
якої організації, незалежно від її специфіки, а також приватними критеріями, підставами для яких слу-
жить унікальність, специфіка організації. 

 


	In fact, government institutions should not hesitate to support its "old economy". Unlike many high-tech industries, these clusters, at least, protect the environment and create many jobs. Traditional clusters are the framework for creating competitive advantages of the region, and often provide the efficient functioning of the economy. For example, digging of coal and steel in Wallonia (Belgium), forest industry in Scandinavia, motor industry and construction in south Germany, the textile industry in the north of Italy, making watches in Jura (Switzerland) and the steel industry in Stiria (Austria). 
	3. The dilemma of the modern regional cluster policy is that the "new economies" can be too modern for the region, while the "old" economies don’t offer new opportunities for development. Searching around this problem, some scholars suggest to conduct researching according to the ideas of economist Joseph Alois Schumpeter. Today neo-schumpeterian theory is the main theoretical basis for creating regional institutional (cluster) policy in Europe [5, p. 401]. 
	Fig. 2: Analysis of a region’s weaknesses and strengths
	in terms of enticing potential investors. 
	Source: [6, p. 6]



