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Розвиток в будь-якій сфері, і в економіці зокрема, завжди здійснюється не прямолінійно, а циклічно. 

Амплітуда циклічних коливань не є однозначною, а руйнівні наслідки падінь економіки викликають потребу у 
з’ясуванні їх причин для того, аби вплинути на ці коливання з метою зменшення їх амплітуди. З 30-х років ХХ 
століття, коли починається  державне регулювання економіки, інтерес до проблем економічних циклів набуває 
практичного характеру. І саме у цей час з’являється теорія, яка не тільки об’єднує, сполучає існуючі теорії 
циклів, але стає базовою, такою, яка дала початок подальшим дослідженням цієї проблеми. Автором цієї теорії 
був видатний вчений М.Д. Кондратьєв. Його внесок в розвиток економічної науки є загальновизнаним і його 
ім’я закріплене в назві «довгих хвиль» Кондратьєва [1]. Однак, в сучасних наукових дослідженнях ця тема не 
знаходить достатньо широкого висвітлення. Сучасні дослідники більше переймаються проблемами сталого 
економічного розвитку. Але досягти його без врахування циклічних коливань неможливо. Отже треба 
зазначити, що природа економічного циклу все ще залишається однією з найбільш суперечливих проблем в 
економічній теорії. Циклічність є невід’ємною рисою, яка характеризує ринкову економіку. Теорія 
економічного циклу має тісний зв'язок з теорією економічного зростання і разом вони описують економічну 
динаміку, вивчають стан, умови та причини порушення макроекономічної рівноваги. Адже рівноважний стан 
економіки залежить від збалансованості, пропорційності між сукупним попитом та сукупною пропозицією, 
обсягами інвестицій і нагромаджень, виробництвом і споживанням. У зв’язку з тим, що ця збалансованість 
постійно порушується, розвиток відбувається не прямолінійно, а циклічно: падіння змінюються піднесеннями і 
навпаки. Економічний розвиток має, таким чином, суперечливий характер, він здійснюється через періодичне 
чергування піднесення та падіння. Саме ця суперечність виступає джерелом руху економіки. Економічний 
прогрес здійснюється шляхом розв’язання суперечностей, які накопичилися. Для цього важливо своєчасно 
виявляти ці суперечності, їх причини та намагатися розв’язати, не доводячи економічний розвиток до 
економічної кризи, яка є однією з форм розв’язання суперечностей. Саме тому необхідно вивчати та розвивати 
теорію циклів для її практичного застосування. Першу спробу аналізу довгих хвиль здійснив У. Джевонс, який 
використав статистичні дані коливань. Довгі та середні цикли досліджували М. Туган-Барановський, А. 
Афтальон, М. Ленуар. Оригінальна статистична обробка фактів міститься в роботах Я.ванГельдерена та 
С.Вольфа, які розглядали технічний прогрес як фактор циклічності та намагались дати теоретичне пояснення 
існуванню великих циклів[2;3]. Але автором теорії довгих циклів по праву вважається М.Д. Кондратьєв, який 
проаналізувавши великий масив фактів, створив цілісну теорію, показавши взаємозв’язок між циклами різної 
тривалості, і проілюструвавши свої висновки численними історичними фактами[4]. 

 Бурхливі ХІХ ст. і початок ХХ надали велику кількість подій в економічному, науковому, політичному 
житті, аналіз яких дозволив М. Кондратьєву виявити і сформулювати закономірності довготривалих циклів. Він 
вперше розглядає фактор часу, як економічну категорію. Це дозволило сформулювати низку закономірностей 
розвитку економічних процесів у часі, які він поділив на: такі, що протікають в одному напрямку – неповторні, 
незворотні; такі, що протікають хвилеподібно – зворотні. Перші – непередбачувані, другі – закономірні, а отже, 
їх можна аналізувати, передбачати, виявляти їх причини та закономірності.   Досліджуючи процеси розвитку 
сільськогосподарського виробництва, М.Д. Кондратьєв приходить до аналізу тривалих циклічних процесів, які 
він називає коливаннями. Це зрозуміло, бо сільськогосподарські кризи не можна пояснити з точки зору 
промислового циклу, тому що вони є більш затяжними і можуть тривати десятиріччями. З іншого боку, до 
теорії великих циклів він підходить, досліджуючи такі категорії, як ринок, план, передбачення, та їх 
співвідношення. Так, для оптимальної планової роботи велике значення має прогноз. Прогнозування та 
передбачення – необхідні етапи регулювання капіталістичної економіки. Це викликає необхідність виявлення 
закономірностей процесів коливання та їх факторів[5].  

Досліджувані ним процеси сам М.Д. Кондратьєв називав великими циклами кон’юнктури(ВЦК). 
Період, обраний ним для дослідження, охоплював 140 років – від кінця ХVІІІ ст. до 20-х років ХХ століття. 
Аналізувалися такі показники, як товарні ціни, процент на капітал, номінальна заробітна плата, обороти 
зовнішньої торгівлі, видобуток та споживання вугілля, виробництво чавуну та свинцю тощо. На підставі 
проведеного аналізу, протягом досліджуваного періоду ним виявлено 2,5 великих цикли кон’юнктури 
середньою тривалістю кожного 57 років. Кожен цикл в своєму розвитку проходить висхідну і нисхідну 
хвилю[6]. 

Матеріальною основою ВЦК М. Д. Кондратьєв вважав періодичне оновлення основного капіталу, яке 
запускало такий механізм: при нагромадженні капіталу, достатньому для оновлення технічної основи 
виробництва та нового рівня продуктивних сил, починається висхідна хвиля. Посилюється конкурентна 
боротьба за ринки збуту, зростає соціальна напруга, обсяги вільного капіталу скорочуються, падають темпи 
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розвитку економіки, - відбувається перехід до нисхідної хвилі. По мірі нагромадження капіталу знову 
створюються умови для переходу до висхідної хвилі. 

Велику увагу М.Кондратьєв приділяв вивченню місця науково-технічного прогресу у механізмі 
«довгих хвиль». Зокрема, він відрізняв нововведення від відкриттів. Самі нововведення розглядав як 
закономірності, а не випадковості великих циклів. Серед відкриттів виділяв найважливіші, аналізував їх 
динаміку, виділяв провідні сектори економіки, розвиток яких характеризує той або інший великий цикл. 
Вперше поставив проблему нерівномірності науково-технічного прогресу – зазначав, що нововведення 
з’являються групами –«кластерами». Науково-технічні зміни у механізмі «довгих хвиль» розглядав у єдності з 
соціально-економічними умовами виробництва, тобто вважав, що зміни в технічній сфері викликають зміни у 
виробничих відносинах.  

На заході спроби передбачення були науково обґрунтовані в цілісну систему так званого 
«кон’юнктуристського напрямку», і отримали назви: «теорія кон’юнктури» - в Європі, «теорія економічних 
ділових циклів» - у США. Засновниками цього напрямку були В. Зомбарт та Т. Кассель, послідовниками Й. 
Шумпетер, Дж. Форрестер, У. Ростоу та ін.[7;8]. І хоча протягом останнього століття відбулися значні зміни в 
усіх сферах суспільного життя, історія підтверджує правильність методичних підходів Кондратьєва та 
актуальність його теорії. 

Особливістю подальших ВЦК стало перетворення держави на активний, часто визначальний чинник 
циклічних процесів. Так, два перших ВЦК були пов’язані із змінами у продуктивних силах і відбувалися так би 
мовити автономно від політики, суто в економічній сфері, а згодом це мало наслідком зміни у політико-
соціальних відносинах, державному устрої. Це пояснюється тим, що панувала система вільної конкуренції. Але, 
вже починаючи з третього ВЦК держава сама стає активним генератором перетворень та нововведень, активно 
використовує ті можливості, які надає певна фаза циклу. Так, Німеччина, Японія, Італія, Росія скористалися 
цим для створення ринку монопольного типу. Інші країни задіяли це для створення колоніальних імперій. У ХХ 
ст. важливим фактором ВЦК стають міжнародні монополії, транснаціональні корпорації, чиї інтереси часто 
захищають і обслуговують держави, а також міжнародні економічні та інтеграційні організації. Ще одна 
особливість сучасних ВЦК полягає у тому, що якщо раніше метою наукових досліджень були потреби розвитку 
виробництва, а вже потім ці відкриття використовувалися у військових цілях, то зараз на першому місці стоять 
військові потреби, хоча потім такі відкриття можуть використовуватися і в цивільному виробництві, хоча й не 
завжди на користь людству, як, наприклад ГМО. Провідними напрямками наукових досліджень стає сфера 
біології, генетики, електроніки, тощо. Це викликає структурні зміни в економіці: зменшення питомої ваги 
матеріального виробництва, збільшення сфери послуг та інфраструктури. Але такі галузі більш вразливі до 
кризових явищ, повільніше та з більшими соціально-економічними витратами виходять з кризи. 

М.Д. Кондратьєв – видатний економіст минулого і сучасності. Коло його наукових інтересів було 
багатогранним і в той же час його наукові погляди відрізняла виняткова системність. Вивчення питань 
сільськогосподарського виробництва веде його до аналізу ринків, у зв’язку із чим його наукова увага 
зосереджується на питаннях економічної динаміки і кон’юнктури.  Аналізуючи економічні коливання, він 
характеризує взаємозв’язок коливань різної часової амплітуди. Таким чином об’єднавши розрізнені теорії 
циклів і створив єдину концепцію багатоструктурності циклу. Свої дослідження ґрунтував на аналізі багатого 
фактичного матеріалу, причому не лише статистичного. Він вийшов за межі суто економічних показників, 
залучив велику кількість історичних фактів, як політичного, так і технічного характеру, що свідчить про 
енциклопедичність його знань. В його теорії органічно поєднується аналіз соціально-економічного способу 
виробництва і технологічного. Він практично передбачив тривалу кризу 1929-1933рр. Подальший розвиток 
приніс нові підтвердження теорії довгих хвиль. Так після другої світової війни починається четвертий великий 
цикл, а на початку ХХІ ст. – п’ятий. Всі ці цикли і їх хвилі мають закономірності, про які писав М.Д. 
Кондратьєв. 

Використання теорії циклів М.Д. Кондратьєва полягає у можливості та нагальній необхідності її 
практичного застосування у процесі державного управління змінами соціально-економічного розвитку. Часи, 
коли держава лише рефлекторно реагувала на виклики, давно минули. Ці зміни необхідно передбачати, 
прогнозувати, створювати запобіжники, розробляти плани та програми.  
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Одеський національний політехнічний університет  

м. Одеса 
 
Всесвітня глобалізація накладає свій відбиток на усі сфери, у тому числі і те, що стосується інформації: 

сьогодні ми стикаємося як з дефіцитом інформації (недостатньо якісної та релевантної інформації, яка не 
відповідає потребам користувачів), так і з її надлишком (наявність якісної інформації, яка недостатньо 
використовується користувачем). Через наявність інформаційного дефіциту і надлишку виникає невдоволення 
отриманої інформаційною системою. Прихильники теорії інформаційного суспільства пов'язують його 
становлення з домінуванням Четвертої промислової революції [1; 2], в якій капітал і праця – основа 
індустріального суспільства – поступаються місцем інформації.  

Перехід до цифрової економіки дозволить не тільки підвищити конкурентоспроможність промислових 
організацій, а й забезпечить зростання економіки країн. Проте, окрім значних переваг, глобальна 
інформатизація несе значну невизначеність та ризиками, якими необхідно управляти.  

Ризик – це вплив невизначеності на цілі [3]. Цілі можуть мати різні аспекти (такі як фінансові, охоронні 
та безпечні та екологічні цілі) і можуть застосовуватися на різних рівнях (таких як стратегічний, 
загальнодержавний, проект, продукт та процес). Ризик часто характеризується посиланням на потенційні події 
та наслідки або їх поєднання. Ризик часто виражається у поєднанні наслідків події (включаючи зміни обставин) 
та пов'язаної з цим ймовірності настання [4; 5]. 

У практиці ризик-менеджменту існує кілька стандартів управління ризиками. Найбільш поширеним 
стандартом є стандарт COSO [6], згідно якого процес управління ризиками включає кілька етапів (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Програма ризик-менеджменту (побудовано за даними [6]) 

 
Згідно цієї методики управління ризиками складається з восьми взаємопов'язаних компонентів. Вони 

походять від способу управління підприємством та інтегровані з процесом управління. До таких компонентів 
належать:  

Внутрішнє середовище. Внутрішнє середовище охоплює тон організації та встановлює основу для того, 
як люди сприймають та вирішують ризик, включаючи філософію управління ризиками та апетит до ризику, 
цілісність та етичні цінності та середовище, в якому вони працюють.  

Постановка цілей – цілі повинні існувати до того, як керівництво зможе виявити потенційні події, що 
впливають на їх досягнення. Управління ризиками на підприємстві забезпечує, що в управлінському резюме 4 
створено процес встановлення цілей, а вибрані цілі підтримують та узгоджують місію суб'єкта господарювання 
та відповідають його апетиту до ризику.  

Виявлення рівня ризик-апетиту  

Ідентифікація внутрішніх і зовнішніх ризиків 
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Формування системи факторів ризику 
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Ідентифікація події – внутрішні та зовнішні події, що впливають на досягнення цілей суб'єкта 
господарювання, повинні бути визначені, розрізняючи ризики та можливості. Можливості спрямовуються назад 
до стратегії управління або процесів постановки цілей.  

Оцінка ризику – ризики аналізуються, враховуючи ймовірність та вплив, як основу для визначення 
способів управління ними. Ризики оцінюються за властивою та залишковою ознакою.  

Реагування на ризик – керівництво вибирає відповіді на ризик - уникаючи, приймаючи, зменшуючи або 
обмінюючись ризиком - розробляючи набір дій для узгодження ризиків з допустимими ризиками та апетитом 
до ризику суб'єкта господарювання.  

Контрольні заходи – політика та процедури встановлюються та впроваджуються для забезпечення 
ефективного реагування на ризики.  

Інформація та комунікація – відповідна інформація ідентифікується, фіксується та передається у формі 
та часових рамках, які дозволяють людям виконувати свої обов'язки. Ефективне спілкування також 
відбувається в більш широкому сенсі, протікаючи вниз, поперек і вгору сутності.  

Моніторинг – моніторинг усього управління ризиками підприємства та внесення необхідних 
модифікацій. Моніторинг здійснюється за допомогою поточної управлінської діяльності, окремих оцінок або 
обох. 

Управління ризиками не є строго послідовним процесом, коли одна складова впливає лише на 
наступну; Це багатоспрямований, ітераційний процес, при якому майже будь-який компонент може і впливає 
на інший. Глобальна інформатизація має подвійний вплив: як позитивний (більша відкритість інформації для 
масової свідомості, свобода самовираження та ін.), так і негативний (наявність інформаційного шуму, 
відсутність чітких критеріїв для визначення надійності джерела інформації та ін.). Таким чином, грамотно 
побудована система ризик-менеджменту дозволить виявляти загрози в реалізації стратегії і інформувати про 
них власників і управлінський склад.  
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Світ змінюється, традиційна економіка замінюється цифровою, яка приділяє більше уваги знанням і 
технологіям. Інноваціям надається виключне значення в таких умовах. Підприємства  потребують 
впровадження інновацій задля  поліпшення своїх методів торгівлі і постачання. 

В ході написання роботи було проаналізовано досвід крупнішої компанії AMAZON, що на даний 
момент є одним з лідерів використання електронної комерції, також проводився аналіз бази даних Planet Retail 
(www.planetretail.net) [1], що охоплює 2910 підприємств роздрібної торгівлі (у 140 країнах світу). Електронні 
видання та статистичні матеріали [3]. 

Мета даної роботи – розкрити перспективи впровадження інновацій в сфері торгівлі. 
Зміни відбуваються кожен день і торкаються всіх сфер людського життя, тому вміння керувати цим є 

обов'язковою навичкою для виживання в сучасному світі. Торгівля є галуззю економіки, що займається 
перенесенням товарів зі сфери виробництва в споживання. Інновація – це успішне комерційне застосування 
нових методів, впровадження на ринок нових і поліпшених вже існуючих бізнес-рішень. М. Е. Портер визначає 
інновації як основний фактор конкурентоспроможності підприємства [1]. 

На стику цих двох понять зародився сучасний вид ведення торгівлі – електронна комерція. Електронна 
комерція – це сфера економіки, яка включає в себе всі фінансові і торговельні операції, здійснювані за 
допомогою комп'ютерних мереж, і бізнес-процеси, пов'язані з проведенням таких транзакцій. Впровадження на 
ринок таких рішень створить нові бізнес-перспективи, що підвищать цінність для споживачів і акціонерів і 
вплине на зростання ВВП. 

Розвиток IT- сфери не міг не спровокувати появу інтернет-торгівлі, адже Інтернет та глобалізація 
знаходяться в сильному зв’язку, з появою якого економіка перетворилася в один глобальний інформаційно-
інноваційний процес. Переваги такої інтеграції є очевидними, оскільки одна третя населення планети є 
активною, що дуже важливо для торгівлі платоспроможними інтернет-користувачами [4]. На даному етапі 
світовий ринок електронної комерції динамічно розвивається. По даним компанії McKinseyCo лідируючі 
позиції по обсягу торгівлі на світовому ринку електронної комерції займають країни Азіатсько-Тихоокеаского 
регіону. Оборот електронних продажів одної з найбільш розвинених країн Європи – Великобританії склав 30 % 
від загальноєвропейського показника також можна відмітити, що електронна комерція складає 19% 
національного доходу цієї країни [5]. 

Використання веб-сайтів, соціальних мереж і партнерів всередині країни та за її межами – це  
співвідношення каналів може бути оптимізовано в залежності від галузі, продукту і платформи і надасть 
максимального розповсюдження товарам. Впровадження методів електронної комерції матиме величезний 
економічний та соціальний ефект. Очевидні вигоди отримуються як зі сторони покупця, так і зі сторони 
продавця. В першу чергу, спостерігається так званий «ефект ковзання», який вже був вивчений при 
дослідженнях наслідків розширення електронної комерції [6]. Він представляє собою логічне обґрунтоване 
зниження трансакційних витрат при впровадженні засобів електронної комерції.  

Вигоди з позиції покупця  при впровадженні електронної  комерції: 
− зниження ціни товару, що обумовлює зростання купівельної спроможності покупців; 
− зменшення витрат часу, моральних витрат на пошук, та витрат на транспорт; 
− збільшення обсягів споживання за рахунок глобального пошуку; 
− зменшення часу для проведення трансакцій, при використанні WebMoney (електронна система 

розрахунків). 
Вигоди з позиції продавця  при впровадженні електронної  комерції: 
− зменшення капітальних вкладень; 
− зниження собівартості за рахунок витрат обігу (спрощення логістичних систем, зменшення 

транспортних витрат); 
− вивільненні персоналу, зріст продуктивності праці; 
− зменшення витрат на оренду, утримання та обслуговування виробничих фондів; 
− зменшення витрат на забезпечення торгово-технологічного процесу (зменшення витрат на 

забезпечення документообігу та обслуговування платежів); 
− розширення ринків збуту; 
− збільшення прибутку за рахунок зниження витрат та збільшення обсягів ринку. 
Методи електронної комерції дозволяють зробити покупку в будь-який момент часу, з будь-якої точки 

світу, маючи можливість отримати повну інформацію про продукт, витративши на все це мінімум часу, що  в 
теперішніх умовах цінується так само високо, як і інформація [7]. 
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Інвестиції в технології електронної комерції змушують оптові компанії пристосовувати інтернет-
трейдинг до кінцевих споживачів, тобто, крім своєї основної діяльності, вони також займаються роздрібною 
торгівлею. А роздрібні продавці все частіше продають свої товари великими партіями, завдяки використанню 
технологій електронної комерції.   

Таким чином процес глобалізації прийняв настільки великі масштаби, «стираючи» межі між країнами,  
в торгівлі разом з використанням інноваційних технологій продажу стає очевидно, що відмінність між оптовою 
та роздрібною торгівлею поступово зникає: оптові компанії займаються роздрібною торгівлею та продають свої 
товари кінцевим споживачам; роздрібні компанії переслідують оптову торгівлю – вони самі закують товари та 
продають їх іншим компаніям.  

Таким чином, застосування технологій у торгових компаніях орієнтоване на зміни процесів. 
Застосування інновацій сприяє динамічному розвитку  компаній. Торгівля може характеризуватися більшою 
поширеністю. Ефективність розвитку електронного бізнесу підтверджується досвідом розвинених країн та 
даними про підвищення доходності підприємств за рахунок зменшення витрат і формування інтегрованих 
ланцюгів доданої вартості. Процеси розвитку електронної комерції в світі відображають сталу тенденцію до 
переходу суб'єктів підприємницької діяльності в електронне середовище. 
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Основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність постачальника – це ціна, транспортні 

витрати, якість продукції, рівень виконання договірних зобов'язань. Конкурентоспроможність продукції багато 
в чому залежить від встановленої на неї ціни, яка є основним показником, в якому, як у фокусі, відображаються 
всі витрати постачальника та ефективність його роботи [1, c. 181]. 

Певний взаємозв'язок існує між ціною і рівнем конкурентоспроможності постачальника: чим сильніша 
конкуренція між постачальниками, тим зазвичай нижче ціна; чим конкурентоздатніший постачальник, тим 
більше ймовірність того, що він зможе продати свою продукцію споживачеві за тією ціною, яка влаштовує 
останнього. 

Через цінову конкуренцію постачальники впливають на обсяг попиту, підвищуючи або знижуючи ціну. 
З ростом ціни обсяг попиту зменшується, а при зниженні ціни – зростає. Однак між рівнем ціни і розміром 
попиту не існує прямої залежності. На одні види товарів при підвищенні цін попит знижується, а інші – 
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залишаються на колишньому рівні або навіть зростає (наприклад, на товари по відношенню до яких 
застосовуються фактор нецінової конкуренції). 

Залежність попиту від ціни дозволяє визначити максимальний її рівень. Разом з тим в умовах цінової 
конкуренції ціна має тенденцію до зниження (правда не до безмежного) [3, c. 19]. Мінімальний рівень ціни не 
може бути нижче витрат на виробництво та реалізацію продукції. Різниця між максимальною і мінімальною 
цінами становить діапазон ціни. Мінімальний рівень ціни не дозволяє постачальнику отримати прибуток. Але 
ціни на продукцію повинні забезпечувати кожному нормальну працюючому підприємству відшкодування 
витрат і отримання прибутку в розмірах, необхідних для сплати податків, зборів, обов'язкових платежів і 
утворення фондів споживання і накопичення. У зв'язку з цим постачальник встановлює ціну вище мінімального 
рівня. 

На розмір ціни значною мірою впливають такі зовнішні фактори, як поведінка споживачів на ринку, 
урядові заходи з регулювання ціноутворення, канали збуту, ціни на сировину, матеріальні та трудові ресурси. 
Рівень ціни товару багато в чому залежить від ціни на сировину, матеріали і трудові ресурси, вплив яких 
проявляється через витрати виробництва та обігу (при розробці необхідно враховувати прогресивні трудові та 
матеріальні норми). 

Стратегія ціноутворення повинна бути пов'язана з загальними цілями постачальника [7,c.55]. При 
плануванні цін визначаються цілі ціноутворення, які засновані, на збуті, прибутках і підтримці існуючого 
положення. Постачальник, орієнтований на високий рівень реалізації або збільшення своєї частки на ринку 
використовують стратегію засновану на встановлені більш низької ціни, ніж у конкурентів. Це дозволяє 
залучити покупців яким небайдужий розмір ціни, відтіснити конкурентів та в деяких випадках вступити на 
новий ринок. Втрати прибутку на одиницю продукції компенсуються збільшенням обсягу продажів. Якщо 
метою постачальника є отримання максимального прибутку, то в цьому випадку він обирає і відповідно ціну, 
яка забезпечить максимальні доходи і відшкодування витрат в порівняно короткі терміни. Зазвичай 
використання цього підходу виправдано в тому випадку, якщо існує гарантія відсутності найближчим часом 
помітної конкуренції на ринку. (Основою даного методичного підходу було узагальнення досвіду роботи 
російських представництв «Радарс» і «Станкомод» ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» у 
1990-х рр. на російському ринку металеворізальних верстатів [2]. 

Зазначена стратегія ціноутворення змінюється, коли на ринку є багато конкурентів або різкого 
змінюються потреби покупця. При цьому постачальник використовує методи зниження цін, щоб протидіяти 
скороченню збуту. В даний час у зв'язку з підвищенням тарифів на всі види перевезень значну питому вагу в 
структурі собівартості підприємства-споживача становлять транспортні витрати, які впливають на вибір 
найбільш раціонального постачальника і встановлення більш оптимальних зв'язків. Поставки виробів по 
кооперації можуть здійснюватися як самим постачальником, так і споживачем: в першому випуску в ціну 
підприємства-постачальника включаються транспортні витрати, а в другому – вони сплачуються споживачем 
[5,c.91]. 

Значний вплив на конкурентоспроможність постачальника здійснює якість продукції, яку він постачає 
[4,c.199]. В сучасних умовах особливий інтерес представляє нецінова конкуренція, або конкуренція якості, яка, 
як відзначають фахівці, приходить на зміну ціновій конкуренції. Це пояснюється дією закону, згідно з яким 
підвищення рівня потреб зростає необхідність поліпшення якості. В даний час в конкурентній боротьбі за 
ринки збуту, перемагає той, хто пропонує продукцію більш високої якості (незалежно від ціни). 

Рівень якості можливо оцінити за допомогою коефіцієнта якості продукції постачальника за формулою: 
 

                           КЯПП = 1 − 0,01ВП − 0,1БП − 0,3Р,                                                     (1)  
 
де: ВП – відсоток повернення конкуренції продукції від контролюючого підрозділу; БП – кількість 

випадків браку, які виявлені під час випробувань продукції або розкритих споживачами; Р – кількість 
рекламацій. 

 
Важливий взаємозв'язок процесу з контролем якості, коли виконавець на кожній наступній стадії 

розробки товару, його виробництва і збуту сприймається як споживач, який оцінює та контролює якість 
прийнятих матеріалів, деталей, вузлів і т. д. Всеохоплюючий контроль якості гарантує єдині узгоджені методи і 
засоби його проведення для всіх виробів, які безпосередньо виготовляються підприємством-постачальником. 

Для оцінки виконання договірних зобов'язань використовується коефіцієнт виконання, який 
розраховується за формулою: 

 
                                        КДЗ = ОПЛ − ОНП

ОПЛ
,                                                                              (2) 

 
де: ОПЛ – плановий обсяг продукції під час заключення контрактів, тис. грн; ОНЛ – недопоставка 

продукції за договірними зобов'язаннями, тис. грн. 
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Дотримання договірних зобов'язань з поставок залежить не тільки від виконання плану виробництва, 
але і від стану запасів готових виробів, недостатній рівень яких може негативно позначатися на договірних 
зобов'язаннях, а наднормативні – призвести до погіршення фінансових показників діяльності підприємства-
постачальника. 

При визначенні коефіцієнта конкурентоспроможності необхідно виходити з того, що істотним 
чинником, який впливає на рівень ціни, встановленої постачальником, є ціни конкурентів на аналогічну 
продукцію. Їх рівень – це відправна точка при визначенні ціни власної продукції. 

Коефіцієнт конкурентоспроможності постачальника можна розраховувати за формулою: 
 

                            ККП =
×

+ × 푘 ,                                                                 (3) 

 
де: СНі – нормативна ціна одиниці продукції і-го виду; ТВНі – нормативні транспортні витрати на 

одиницю продукції і-го виду; kHi – нормативний коефіцієнт якості по і-му виду продукції; kgHi – нормативний 
коефіцієнт виконання договірних зобов'язань по і-му виду продукції; Cij – ціна одиниці продукції і-го виду по j-
му постачальнику; TBij – транспортні витрати на одиницю продукції і-го виду по j-му постачальникy; kij –
коефіцієнт якості по i-му виду продукції j-го постачальника; kgij – коефіцієнт виконання договірних зобов'язань 
по і-му виду продукції j-го постачальника. 

В якості нормативної ціни і транспортних витрат по і-му виду продукції може бути прийнята 
мінімальна сума (СНі+ТВНі) цих показників у конкурентів, які постачають і-ту продукцію. Нормативний 
коефіцієнти якості та виконання договірних зобов'язань дорівнюють одиниці. Середній коефіцієнт 
конкурентоспроможності j-го постачальника можливо розрахувати за формулою  

 
                             ККП = ∑ КП ×

∑
,                                                                    (4) 

 
де: n – кількість видів продукції; ККПij – коефіцієнт конкурентоспроможності по і-му виду продукції 

одного постачальника; Sij – вартість і-го виду продукції по j-му постачальнику. 
 
Запропонована методика дозволяє більш ефективно визначити кращого постачальника і, в кінцевому 

рахунку, підвищити ефективність роботи підприємства споживача. 
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