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АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
 

М.В. Крушельницький, кандидат економічних наук 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»  

м. Київ 
 
Антикризовий менеджмент останнім часом став однією з найбільш важливих областей діяльності, 

вивченням кризи та шляхів її подолання стали займатися надзвичайно активно. 
У західній літературі під цим терміном розуміється певного виду діяльність щодо подолання стану 

(мається на увазі кризова ситуація), який є загрозою для функціонування організації або підприємства та 
головним питанням при якому повстає питання існування. Економісти характеризують дану діяльність 
збільшенням застосування заходів і способів на підприємстві, необхідних для боротьби з кризовою ситуацією. 

У будь-якій фірмі і організації антикризовий менеджмент повинен починатися з побудови системи, що 
включає якісно-кількісний аналіз різних негативних  показників, що сигналізують про наближення можливої 
кризи. Це є першочерговим завданням антикризового менеджменту. 

Можливості антикризового менеджменту залежить перш за все від людського фактора. Наявність 
усвідомлених дій людини є тим фактором, який дозволяє знаходити можливі варіанти виходу з кризових 
ситуацій, направляти зусилля на подолання найбільш складних проблем і використовувати накопичений досвід. 

Завдання антикризового менеджменту можна об'єднати в такі групи: 
1. Прогнозування передкризових станів. Саме передкризових, оскільки своєчасне виявлення дозволить 

вирівняти ситуацію і не понести великих втрат. Це досить складно, так як необхідно розпізнати найперші 
ознаки, зачатки кризи, що іноді проблематично. Але це дійсно необхідно, тому що є одним із заходів щодо 
запобігання кризи. 

2. Економічне обґрунтування застосовуваних програм. 
3. Визначення засобів і методів менеджменту в умовах кризових ситуацій. Сюди відносяться перш за 

все методологічні завдання. 
4. Диференціація технологій менеджменту. В антикризовому управлінні велику роль відіграють аналіз 

та оцінка кризових ситуацій, пошук необхідної інформації і розробка рішень. Все це вимагає часу, певної 
кваліфікації співробітників, доступності інформації і т. д. Сюди ж можна віднести і розробку інноваційних 
стратегій, за допомогою яких підприємство може вийти з кризи. 

5. Розробка критеріїв для персоналу і дослідження конфліктології, конфлікт є невід'ємною частиною 
кризових ситуацій. 

У багатьох джерелах функції і завдання антикризового менеджменту ототожнюються. Це не зовсім 
коректно, оскільки завдання визначають напрям менеджменту, а функції відображають предмет управління і 
визначають його результат і ефективність. В цілому функції антикризового менеджменту полягають в тому, 
щоб приймати ті заходи, які приведуть до позитивних результатів напередодні, процесі і після кризової 
ситуації. Отже, це: 

1) передкризовий менеджмент; 
2) менеджмент в умовах кризи; 
3) заходи щодо виходу з кризи; 
4) стабілізація нестійких положень; 
5) мінімізація втрат і упущених можливостей; 
6) своєчасне прийняття необхідних заходів і рішень. 
Предметом впливу антикризового менеджменту вважаються питання і фактори, що стосуються 

кризових ситуацій. 
На думку більшості економістів, будь-яке управління має бути на якийсь відсоток антикризовим і 

негайно ставати таким в момент настання кризи. 
Суть антикризового менеджменту можна виразити в наступному: 
1) кризи можна прогнозувати, очікувати і провокувати; 
2) кризи певною мірою можна прискорювати або, навпаки, уповільнювати; 
3) кризи можна пом'якшувати; 
4) для повноцінного управління в період кризи необхідні особливі знання, наявність досвіду і певної 

підготовки; 
5) кризовими процесами в певній мірі можна управляти; 
6) цілеспрямовані дії по виходу з кризи сприяють прискоренню цього процесу і мінімізації негативних 

наслідків. 
Взагалі, всі процеси, які мають місце на підприємстві або в організації, можна розділити на дві групи: 

керовані і некеровані. Керовані - це процеси, які піддаються впливу внаслідок зміни їх напрямку. Некеровані 
процеси не змінюються ні в якому разі впливом і протікають за своїми внутрішніми законами. 

Ці дві групи знаходяться в певному співвідношенні і мають свою динаміку, що, до речі, відображає 
техніку управління та її ефективність. 
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У деяких випадках керовані процеси можуть стати некерованими, що є негативним показником. 
Переважання некерованих процесів є однією з причин криз і показником неспроможності апарату управління. 
Однак занадто великий відсоток керованих процесів також може привести в результаті до кризи. 

Дуже важливо визначити можливу керованість процесом, що є одним із завдань антикризового 
менеджменту. Криза може виникнути і в тому випадку, якщо почалося активне управління некерованими 
процесами без будь-якої схеми або стратегії. Тут буде велика витрата ресурсів - як економічних, так і людських. 

Тому так важливо організувати антикризовий менеджмент на належному рівні і підтримувати його. Це 
пов’язано ще і з тим, що з плином часу відбувається наростання темпів і складності процесів на підприємстві. 
Відбувається розвиток діяльності, а отже, і управління. Для того щоб управління було ефективним, воно 
повинно випереджати розвиток. 

Отже, основою антикризового менеджменту є розробка і практична реалізація заходів, спрямованих на 
подолання компанією кризової ситуації. Пошук і вибір цих заходів є досить складним процесом, оскільки 
вимагає значних витрат часу і ресурсів, а вони якраз зазвичай бувають порівняно скромними. Проблема нестачі 
часу також є досить відчутною, оскільки доводиться вирішувати безліч різнойменних питань в дуже стислий 
проміжок часу. Перш за все необхідно провести аналіз реальних можливостей. Одним з найбільш ефективних 
останнім часом вважається SWOT-аналіз. При використанні SWOT-аналізу потрібно враховувати наступні його 
особливості: всі дані розглядаються в динамічній структурі, щоб вчасно помітити відхилення; дослідження 
зовнішнього середовища для виявлення нових можливостей і використання їх для зміцнення позицій компанії; 
прийняття до уваги змін у програмах конкурентів, запровадження ними нових методологічних програм. 

З плином часу антикризовий менеджмент повинен все більшою мірою характеризуватися 
ефективністю. Нижче наведені основні фактори, що визначають ефективність антикризового менеджменту. Їх 
дослідження та аналіз дозволяють домогтися більш високих результатів в боротьбі з кризовими станами. 

1. Професійний рівень і підготовка. Тут маються на увазі професійні знання і навички. Їх не можна 
отримати в системі загального навчання, тільки спеціальна підготовка забезпечить належний рівень. 

На жаль, в нашій країні ця практика порівняно недавно отримала своє поширення, тоді як за кордоном 
вона стоїть в одному ряду з іншими науками. 

Але і при підготовці звичайних менеджерів на це питання також слід звернути увагу, оскільки 
менеджер - це ланка управління, а будь-яке управління, як уже зазначалося, має бути певною мірою 
антикризовим. 

2. Індивідуальне вміння антикризового управління. У багатьох ситуаціях саме це вміння є 
визначальним фактором пом’якшення кризи і навіть виходу з нього. Тому доцільні тестування, відбір 
співробітників-менеджерів, зокрема здатних швидко приймати об’єктивні рішення в критичних ситуаціях. 

3. Система рішень в кризових ситуаціях. Це дуже важлива частина антикризового менеджменту, 
оскільки саме від неї залежить якість прийнятих рішень, їх своєчасність. 

4. Наукові методології. Незважаючи на те що кожна ситуація індивідуальна, аналіз, заснований на 
науковому підході, а не на суб’єктивній думці, дозволить вибрати більш правильне рішення. 

5. Корпоративність. Проблема не може бути вирішена тільки за рахунок прийняття будь-якого плану 
дій. Лише за умови об’єднання зусиль усіх співробітників цей план може бути здійснений. Це складний 
комплекс соціальних, психологічних і ділових відносин. Але корпоративність є результатом посиленої 
управлінської політики. 

6. Оперативність і гнучкість управління. У кризових ситуаціях рішення дуже часто доводиться 
приймати оперативно. Але тут також важливо прийняти правильне рішення, оскільки помилка в такій ситуації 
може бути останньою. Уміння приймати швидкі і, найголовніше, корисні рішення – необхідно для людей, що 
займаються антикризовим менеджментом. 

7. Стратегія антикризових програм. Важливий елемент, який повинен володіти достатньою 
мобільністю в сьогоднішніх постійно змінних умовах. 

8. Система моніторингу криз. Вона вимагає ретельного вивчення всіх показників і аналізу виникаючих 
відхилень з метою виявлення можливої кризи. Тут потрібні висококваліфіковані фахівці. 

Питанню антикризового менеджменту останнім часом приділяється дуже велика увага. Антикризовий 
відділ є зараз невід’ємною частиною, оскільки він забезпечує стабільність функціонування будь-якої структури. 
Багато фахівців говорять навіть про те, щоб включити антикризовий менеджмент в обов’язкову програму 
навчання всіх управлінців. 
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М.О. Акулюшина, кандидат економічних наук 
М.В. Гижиця, Му Цзяньмін  

Одеський національний політехнічний університет  
м. Одеса 

 
У сучасних умовах ринку економіка вимагає від управлінців постійного контролю зовнішнього та 

внутрішнього стану середовища. Але окрім цього кожне виробниче підприємство потребує розроблення 
антикризової програми дій. Практика останніх десятиліть показує що економічні кризи стали спорідненою 
частиною ринкової економіки. Саме тому управлінці повинні бути готові до «бойових» дій в будь-який момент, 
навіть якщо він і так був не самим сприятливим для підприємства. Основам антикризового управління як 
сучасної концепції у менеджменті присвячені праці закордонних  учених та вітчизняних авторів І. Ансоффа, І. 
Бланка, П. Друкера, А. Томпсона, А. Тельнової, З. Шершньової та ін. [1, 2, 3, 5]. Але ряд питань антикризового 
управління у сучасних умовах залишаються недостатньо розглянутими. 

Щоб реально вийти з кризи в умовах антикризового управління, необхідно розробити стратегічний 
план розвитку підприємства. 

Стратегія ‒ це стратегічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення цілей. Стратегія 
визначає, як організація функціонуватиме та розвиватиметься, а також яких підприємницьких конкурентних і 
функціональних заходів і дій буде вжито для того, щоб підприємство досягло успіху [1].  

Стратегія сформулюється та розробляється вищим керівництвом за участю керівників усіх рівнів влади. 
Світовий досвід показав, що в умовах нестабільного середовища розробка та реалізація бізнес-стратегій 

мають багато переваг, будучи основними елементами антикризового управління. 
Зарубіжні експерти впорядковують такі переваги в такому порядку: 
1. Розробка та вибір типу стратегії змушує менеджерів постійно мислити в майбутньому. 
2. Вибір стратегії призводить до чіткої координації зусиль, докладених компанією. 
3. Стратегія дозволяє визначити показники ефективності для подальшого моніторингу. 
4. Обрана стратегія змушує компанію чітко визначити свої завдання. 
5. Стратегічне управління робить компанію більш готовою до раптових змін і криз. 
6. Стратегія компанії чітко демонструє взаємозв'язок усіх обов'язків. 
7. Можливості для стратегій товару / ринку. 
Стратегія ринкових можливостей має дві основні сфери: 
виробництво товарів для потреб споживачів; 
маркетингова продукція. 
Стратегія глибокого проникнення на ринок є ефективною, якщо компанія працює з уже відомими 

продуктами (послугами) на ринку, який для себе розвивається або ще не є повноцінним продуктом. Тут головне 
‒ зменшити витрати на виробництво [3]. Виходячи з цієї стратегії, вам слід: 

 продавати товари за нижчими цінами, ніж конкуренти; 
 широке використання знижок, позик та пільг; 
 застосовувати інтенсивну рекламу; 
 знайти сегменти ринку, де попит на товари ще не задоволений; 
 спробуйте контролювати своїх конкурентів. 
Стратегія розвитку ринку ефективна в таких випадках: 
 при розширенні ринку; 
 якщо нові сегменти виникають в результаті змін способу життя та демографічних факторів; 
 у випадку нових застосувань відомих продуктів. 
На основі цієї стратегії компанія працює наступним чином: 
 прагне збільшити продажі наявної продукції на ринках; 
 проникає на нові регіональні ринки; 
 виходить на нові сегменти ринку, які ще не задоволені попитом; 
 пропонує використовувати наявну продукцію по-новому; 
 використовує нові методи розподілу та збуту продукції (послуг);  
 докладає більш енергійних зусиль для просування. 
Стратегія розвитку товару є ефективною, якщо компанія має авторитет серед споживачів і працює з 

популярними товарами (послугами). 
Використовуючи стратегію розвитку продукту, компанія робить такі кроки: 
 постійно розробляє нові або модифіковані товари для існуючих ринків; 
 орієнтується на нові моделі, тісно пов'язані з уже реалізованими продуктами, покращують їх якість, 

вносять інші незначні зміни та продають продукцію споживачам, лояльним до компанії; 
 використовує традиційні методи збуту продукції; 
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 реклама підкреслює, що нові продукти мають найкращу якість. 
Стратегії диверсифікації. Стратегії диверсифікаційного зростання реалізуються, якщо підприємства 

галузі більше не можуть розвиватися на тому ж ринку, що і продукт у галузі. 
Диверсифікація ‒ процес розвитку діяльності підприємства, пов’язаний із збільшенням асортименту 

видів та проникненням у нові сфери діяльності, розвитком нових виробництв, розширенням асортименту 
продукції, що включає не лише диверсифікацію товарних груп, а й також розширення підприємницької 
діяльності на нову і не пов'язану з основною діяльністю компанії [2].  

Ця стратегія застосовується, якщо: 
‒ продукт має більш високу якість та кращі споживчі властивості порівняно з продуктами 

конкурентів; 
‒ компанія має імідж виробника надійної продукції та є лідером ринку в технічному плані; 
‒ маркетинг товару здійснюється спільно із суміжними послугами. 
Інтеграційні стратегії. Економічна інтеграція як форма економічної діяльності означає зв’язок окремих 

частин і функцій системи в цілому. Ці стратегії вимагають розширення підприємства шляхом додавання нових 
організаційних структур. 

Регресивна інтеграційна стратегія спрямована на зростання підприємства шляхом придбання або 
посилення контролю над джерелами сировини, а також на створення дочірніх підприємств, які постачають. 
Реалізація цієї стратегії може зменшити залежність від постачальників та коливання цін на товари. 

Стратегія прогресивної інтеграції виражається у зростанні підприємства через придбання структур, 
розташованих між виробником та кінцевими споживачами, тобто над системами розподілу та продажу товарів 
(складів, транспорту, роздрібної мережі) або посиленням контролю над ними. Ця стратегія вигідна, коли 
посередництво занадто дороге або компанія не в змозі знайти посередників високого рівня [4]. 

Горизонтальна стратегія інтеграції - це дії підприємства, спрямовані на поглинання конкуруючих 
підприємств або посилення контролю над їх діяльністю на ринку. 

Горизонтальна інтеграція - об'єднання підприємств, встановлення тісної взаємодії між ними «по 
горизонталі», врахування спільної діяльності підприємств, що виробляють однорідну продукцію та 
використовують аналогічні технології. Він передбачає пошук можливостей закупівель у іншого покупця. 
Збільшення ваших покупок дасть вам так звані об’ємні знижки. 

Вертикальна інтеграція стосується контролю однієї або декількох компаній над двома або більше 
послідовними стадіями виробництва та збуту продукції. Це передбачає більш тісну співпрацю з 
постачальниками основної сировини та поставок (своєчасне виконання договірних зобов’язань, фінансова 
прозорість тощо). 

Таким чином можна сказати, що вибір стратегій великий і в умовах кризи кваліфікований менеджер 
має змогу обрати вірний напрям розвитку підприємства.  
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Банківська система є невід’ємною частиною будь-якої економіки, адже вона є джерелом фінансування 
та обслуговування не лише населення, а й підприємств. Необхідною передумовою сталого та прибуткового 
розвитку народного господарства є забезпечення стійкості самих банків. З метою запобігання виникненню 
банківських криз у більшості країнах світу цьому питанню приділяється значна увага у вигляді державної 
підтримки з метою збереження довіри клієнтів. 

На жаль, українська банківська система не відповідає ознакам розвинутої економіки і потребує 
зміцнення та реформування. Перешкодами для розвитку державної банківської системи стають його 
нерозвиненість та нестійкість, його обмежена здатність акумулювати кошти фізичних та юридичних осіб, які 
необхідні для поширення кредитування та інвестування у сферу матеріального виробництва. 

На цьому тлі постає питання необхідності забезпечення сталого і безкризового функціонування 
банківського сектору з метою виконання власних функцій та підтримки розвитку економіки. Тому 
впровадження та практика антикризового управління в банківських установах повинні бути найвищими 
пріоритетами у діяльності кожного банку, а формування та використання його інструментарію – 
першочерговим завданням. 

Питанням антикризового управління були присвячені роботи вітчизняних вчених Чичкан І. І., Кабанова 
В. Г., Бородіного Є. В., Погореленко Н. П., Остроушко М. В., Шкута О. С. та інших. Незважаючи на чималі 
наукові дослідження у галузі антикризового управління, методичні підходи та прикладні аспекти антикризового 
управління у банках залишаються недостатньо розробленими та вивченими [1]. 

Розрізняють банківські кризи локального характеру, коли місце погіршення фінансового стану виникає 
в окремих структурах, та системного характеру, коли виникає швидке та масштабне погіршення якості 
діяльності багатьох банків у результаті впливу загальноекономічних, інституційних та регулятивних факторів. 

Наслідками кризи окремого банку є негативний вплив на клієнтів банку та їх фінансове становище, а 
системної банківської кризи – нездатність банківської системи виконувати свої функції і забезпечувати стале 
функціонування економіки у цілому [2]. 

Виникнення банківських криз може бути спричинене як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. 
Однією із відмінних рис банківської системи є те, що вона має ширший набір ризиків, у порівнянні із іншими 
галузями економіки, а також високу залежність від ситуації, які складається в світовому та національному 
господарстві [3]. 

Наведемо перелік характеристик банківських криз: 
‒ банківські кризи можуть бути керованими (кризи, які можна передбачити, відсувати або 

прискорювати);  
‒ кризи потребують підготовки; 
‒ банківські кризи деякий проміжок часу можуть бути керовані та контрольовані; 
‒ для управління в умовах кризи необхідно застосовувати особливі підходи, спеціальні знання та 

досвід; 
‒ заходи з виходу із кризи мінімізують її наслідки. 
Звідси, різновидами антикризового управління в банках є: 
‒ випереджаюче антикризове управління – його метою є прогнозування і запобігання розвитку кризи; 
‒ управління в умовах кризи – спрямоване на стабілізацію нестійкого стану; 
‒ управління процесами виходу з кризи – реалізуються заходи з мінімізації втрат і втрачених 

можливостей. 
Випереджаюче антикризове управління здійснюється в умовах стабільної діяльності банку і включає 

наступні методи: 
‒ організаційні: зміна кількісного складу співробітників і підрозділів, перерозподіл функцій відповідно 

до вимог роботи в умовах прийнятного ризику, зміна рівня оперативності інформації; 
‒ діагностичні: дозволяють приймати рішення щодо окремих ризиків діяльності, своєчасно виявляти 

потенційні проблеми і виробляти критерії запровадження антикризових процедур при настанні події, коли 
проблема переходить з прихованої стадії в явну і виникає загроза неспроможності банку; 

‒ стратегічні методи, пов'язані з моделюванням ситуацій, здатних зробити негативний вплив на 
фінансовий стан банку, і підготовкою антикризових програм. 

Основними інструментами діагностики стану банківської установи є: 
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‒ фінансово-економічний аналіз діяльності банку, під час якого розглядається стан структури активів і 
пасивів, обсяги власного капіталу і рівень ліквідності, стійкість ресурсної бази, якість та оборотність активів, 
динаміка фінансових показників діяльності та ефективності; 

‒ моніторинг різних сегментів фінансового ринку, а також ринків, на яких працює банк; 
‒ перевірка стану клієнтів; 
‒ контроль значних операцій з клієнтами. 
Основні елементи профілактичної роботи представлені на рис. 1. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 -  Заходи, використовувані банком у рамках профілактичної роботи з попередження кризи 
 

Оскільки банки здійснюють діяльність в умовах зовнішнього середовища, що швидко змінюються, 
можна також виділити напрямки профілактичної роботи: 

‒ запровадження внутрішніх нормативів та лімітів, що встановлюють граничну кількість операцій, 
дозволених підрозділам, окремим співробітникам, а також операцій, що проводяться з різними категоріями 
клієнтів; 

‒ використання SWOT – аналізу з метою виявлення своїх сильних і слабких сторін, самостійність та 
перспективність; 

‒ використання інструменту стрес-тестування для самоперевірки [4]. 
Перебуваючи у кризовому становищі, яке стає ризиком для існування банку і потребує негайного 

впровадження заходів фінансової стабілізації, необхідно розробити програму фінансового оздоровлення, яка 
повинна містити:  

‒ аналіз факторів, які стали причинами погіршення фінансового стану та збиткової діяльності банку;  
‒ складений перелік заходів, який також включатиме розрахунок економічного ефекту в результаті їх 

здійснення і календарний графік їх реалізації;  
‒ прогнозні показники діяльності банку після реалізації заходів фінансового оздоровлення;  
‒ бюджет витрат щоквартально по банку загалом та з розподілом за філіями [5]. 
У період гострої нестабільності державної економіки існує висока ймовірність виникнення кризових 

явищ у банківській сфері, яка зумовлює необхідність впровадження комплексу антикризових заходів 
(нормативно-правових, організаційно-управлінських, інформаційно-аналітичних та фінансових), метою яких є 
забезпечення подолання наслідків кризи. Дані заходи сприятимуть відновленню стабільності в роботі банку та 
довіри до нього. Це дозволить сформувати гнучку систему антикризового управління, яка буде вчасно 
реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищах, а також сприятиме позитивним змінам у 
розвитку банківської установи. 
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Розробка та реалізація превентивних заходів, які дозволяють своєчасно 
розв’язати виявлені проблеми  

Аналіз та прогноз наслідків та умов розвитку 
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В сучасних умовах важливістю відзначається стійке вирішення суспільних завдань, що особливо є 

актуальним для суб’єктів та галузей агропромислового виробництва. Умови та результати діяльності в аграрних 
галузях значною залежать від впливу ґрунтових і кліматичних умов, які останніми десятиліттями зазнають 
суттєвих змін в світі внаслідок зростання викидів парникових газів та суттєвого потепління. Це обумовлює 
необхідність актуалізації інструментів антикризового управління на господарському, галузевому та 
загальноекономічному рівнях, зокрема щодо впровадження регулюючих інструментів нівелювання зміни 
клімату. В контексті зазначеного, на міжнародному рівні використовуються два таких базових регулюючих 
інструменти як податок на викиди парникових газів («вуглецевий» податок) і системою торгівлі квотами на 
викиди (системою «cap-and-trade»), ініційовані у тому числі і Кіотським протоколом [1]. Їхні переваги та 
недоліки яких розглядались Макаровим І. О. [2, с. 487-490] та Гоулдером Л. (Goulder L.) і Перри І. (Parry I.) [3, 
с. 152-174]. Акцентом у реалізації  податку є встановлення цінового еквіваленту викидів. При цьому невідомим 
лишається зміна загального обсягу викидів. Тобто суб’єкти підприємництва погоджуються частково 
компенсувати власні екстерналії для суспільства через сплату податку, у той час як обсяг загальних екстерналій 
для суспільства залишається невизначеною величиною. При системі торгівлі квотами (cap-and-trade) маємо 
протилежну ситуацію, коли критеріальним є загальний обсяг викидів, а невизначеною лишається їхня ціна, 
рівень якою встановлюється у процесі взаємодії між попитом та пропозицією на вуглецеві квоти [3, с. 152-174].   

За впровадження будь-якого інструменту важливим є досягнення збалансованості між економічною та 
екологічною складовою. За невисокої величини податку більшою мірою страждає стан екології довкілля, 
оскільки не досягається суттєвого зменшення викидів. У свою чергу, за умови встановлення високої величини 
податку буде досягнуто суттєве зменшення викидів при відповідному зменшенні обсягів виробництва, оскільки 
збільшені витрати на сплату податку суттєво збільшать собівартість продукції. При впровадженні вуглецевих 
квот, встановлення високого порогу квот обумовить високу їхню пропозицію на відповідному ринку і 
відповідно невисоку ціну – тобто за забезпечення економічного розвитку страждатиме екологічна ситуація. У 
протилежному випадку, низький поріг квот з низьким рівнем їхньої пропозиції, обумовить їхню високу ціну, 
що може призвести до екологічного покращання за рахунок відповідного скорочення виробництва і викидів.    

Для нівелювання недоліків зазначених інструментів Макаровим І. О. [2, с. 489-490] пропонується 
вироблення гібридних механізмів. Реалізація одного з таких варіантів пов’язана з узгодженням різних 
управлінських механізмів: параметрів самого інструменту та порядку моніторингу й утримання екологічної 
системи у межах визначених параметрів. Параметрами такого механізму буде верхня та нижня межа коридору 
цін на одиницю викидів на вуглецевому ринку. В організаційному відношенні орієнтирний рівень для 
підтримання належного стану екологічної системи може бути визначений директивним шляхом або спеціально 
уповноваженим органом (агенцією) на ринку дозволів на викиди. Наприклад, його діями, у випадку падіння цін 
на квоти, могла б бути масова скупка квот, що відповідним чином стимулювало б зростання цін на них. У 
протилежному випадку, при зростанні цін, агенція може ініціювати додаткову емісію квот з подальшою 
пропозицією цих дозволів за фіксованою (нижчу за ринкову) ціною, що сприятиме вже зменшенню рівня цін на 
квоти. Така система дозволить досягти суттєвої стабілізації ринку квот на викиди за рахунок зниження цінової 
волатильності і відповідного зменшення рівня невизначеності цього ринку.  

Більш ефективним вважається механізм, в якому буде досягнуто комбінування суттєвого зниження 
верхнього рівня викидів, що є критерієм недопущення екологічної катастрофи, про одночасному встановленні 
верхнього рівня цін на квоти, що є критерієм економічної визначеності для бізнесу витратного еквіваленту квот 
за викиди як елементу собівартості.  
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2020-й рік став переломним як для світової, так і для української економіки. Відбулись глибокі 
економічні зміни – падіння ВВП, коливання курсу валют, зростання безробіття, що зумовлені поширенням в 
світі пандемії  та введенням жорстоких карантинних заходів усіма державами. Глобальна економічна криза 
2020-го року може стати більш глибокою та матиме більш серйозні наслідки, ніж фінансова криза 2008-2009 
років. Через введення карантину, закриття кордонів та обмежувальні заходи, від збитків страждає як малий та 
середній бізнес, так і великі корпорації. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення 
кількості неплатоспроможних підприємств, понад половина з них працює збитково, а деякі, взагалі, вимушені 
припинити свою діяльність. В таких умовах українські підприємства змушені пристосовуватися до нових 
реалій ведення господарської діяльності. Важливим завданням для українського бізнесу зараз є необхідність 
підготуватися до всіх можливих сценаріїв розвитку подій та мінімізувати негативні наслідки введення 
жорстких обмежувальних заходів.  

У сучасних умовах розвитку економіки України особливо актуальною є проблема досягнення 
зміцнення господарської діяльності та збереження рівня прибутковості підприємств різних галузей. Особливо 
це стосується логістичних підприємств, оскільки логістика суттєво впливає на розвиток ринкових відносин та 
від неї. багато в чому, залежить економічне зростання країни. Необхідно побудувати стійку до загроз систему, 
здатну реалізувати економічні інтереси та місію підприємства. Центральним елементом такої системи є 
механізм стабілізації та розвитку економічної діяльності підприємства. Призначенням цього механізму є 
формування відповідних стратегічних напрямів, згідно з якими підприємство зможе вирівняти показники 
фінансової діяльності з їхнім наступним підвищенням і переходом до стратегії зростання [1]. 

У своїй публікації, під назвою  «Особливості ринку логістичних послуг в Україні», постійний член 
Української Асоціації Маркетингу « Pro-Consulting» виділяє наступні тенденції на ринку логістичних послуг: 

 Процес збільшення обсягів вантажоперевезень, унаслідок стабілізації економічної ситуації в країні з 
2016 р. [2]. 

 Перерозподіл часток вантажоперевезень між видами транспорту – зниження на 1,5% частки 
залізничних перевезень та збільшення  частки трубопровідного транспорту на 1,4%. Таким чином, практично 
все зростання вантажообігу припало на автомобільний транспорт [2]. 

 Зростання популярності придбання товарів в Інтернет-магазинах [2]. 
 Позитивні зміни в секторі надання складських послуг [2]. 
 Лідером за обсягами перевезень як на залізничному, так і на автомобільному транспорті є важка 

промисловість [2]. 
Основними тенденціями на ринку логістики, в цілому, є активний розвиток сегмента вантажів до 30 кг і 

сегмента збірних вантажів, збільшення серед споживачів логістичних послуг частки виробників меблів, товарів 
легкої промисловості та автозапчастин, посилений розвиток міжнародних логістичних операторів,  
інноваційний розвиток інфраструктури логістичних процесів. Також можна відзначити прагнення деяких 
компаній розширити свою діяльність на інші ринки, насамперед, шляхом організації власної страхової компанії, 
виходу на ринок міжнародних покупок, тощо. До того ж, у 2020 році можна відзначити збільшення обсягів у 
сфері поштової та кур'єрської діяльності, що пов’язано із введенням карантинних заходів.  

Факторами, які впливають на роботу логістичних компаній і на собівартість їхніх послуг, є поганий 
стан доріг (і, отже, висока вартість амортизації транспорту), тривалі терміни оплати послуг, високий рівень 
конкуренції, незадовільна платоспроможність замовників транспорту, постійне зростання цін на паливно-
мастильні матеріали і запасні частини, підвищення страхових тарифів. 

У свою чергу, драйверами зростання ринку є розвиток e-commerce і міграція населення (внутрішня, 
міжнародна) – її рівень значно піднявся, що призвело до того, що сегмент поштових відправлень збільшився. 
Росте кількість таких споживачів, як інтернет-магазини, виробники легкої і переробної промисловості. 

Найбільш перспективними є авто- і авіаперевезення (міжнародний тренд), також, в разі стабілізації і 
розвитку промислового виробництва в країні зможуть повернутися до зростання залізничні перевезення. У 
свою чергу, водний транспорт значно збільшить потенціал для розвитку в разі прийняття нових правил гри 
(законопроект, розвиток інфраструктури, ін.). 

Кращими напрямками для інвестицій в логістику є вкладення в зміцнення конкурентних переваг і нові 
технології; в розширення асортименту послуг, що надаються (складування, розподільні центри); в підвищення 
концентрації частки компанії на ринку, в тому числі за рахунок злиття і поглинань (найбільш імовірним такий 
варіант можна вважати в сегменті поштової логістики). 
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«Нова Пошта» – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту – до 
відділення, поштомату, за адресою – і дозволяє тисячам підприємців створювати і розвивати бізнес не тільки в 
Україні, а й за кордоном. Мережа компанії налічує більше 6000 відділень по всій Україні, а кількість 
відправлень тільки за 2019 рік перевищила 212 млн [4]. За даними досліджень Української Асоціації 
Маркетингу доля ринку компанії на ринку поштової логістики в категорії відправлення до 30 кг складає 52 %  
[3]. 

Загалом, підприємство пропонує споживачам більше 70 видів послуг. Серед них: фулфілмент, пункт 
прийому відправлень на території клієнта, автоповернення відправлень, особистий кабінет, доставка в мережі 
супермаркетів, мобільний додаток, контроль оплати, переадресування, доставка особисто в руки, доставка 
відправлень, адресна доставка документів, SMS-трекінг, зберігання, огляд відправлення, контроль підпису 
документів, палетування, експрес-палета, доставка палет, доставка у вихідний день, зворотна доставка 
документів, переказ коштів, пакування, передача та одержання відправлень за реєстром, міжнародна доставка 
та ін.  

За результатами проведеного аналізу фінансово-економічної діяльності ТОВ «Нова пошта» за 2017-
2019 рр. було виявлено, що: 

1. Підприємство має «важку» структуру активів, що свідчить про високу чутливість до змін попиту. 
2. Спостерігається відсутність оборотного капіталу, так як поточні зобов’язання перевищують 

оборотні активи, проте це звичайна ситуація для нестабільних структур. 
3. За аналізований період підприємство трохи покращило свій фінансовий стан за рахунок збільшення 

оборотних активів, проте зросла частка позикових коштів, що негативно вплинуло на фінансову незалежність 
підприємства та відобразилось у зменшенні показників фінансової стійкості. 

4. Спостерігається покращення показників ділової активності. Підвищилась ефективність 
використання активів підприємства, ефективність управління товарно-матеріальними цінностями та 
виробничими запасами, знизився період погашення дебіторської заборгованості. 

5. Має місце зростання рентабельності діяльності у 2019 році майже до 7.7%, в порявнянні з 
попереднім періодом. 

З метою виконання бюджетних фінансових показників та збереження рівня прибутковості ТОВ «Нова 
пошта» рекомендується впроваджувати ряд заходів в галузі управління персоналом: 

1. Максимальне використання щорічних відпусток. Це означає, що близько 90% співробітників 
повинні використати до 2/3 щорічної та накопиченої оплачуваної відпустки. 

2. Для адміністративного персоналу офісу підтримки і фронт-підрозділів (директор філії, 
територіальний менеджер, керівник терміналу, керівник служби доставки) необхідно переглянути систему 
мотивації з точки зору показників і розміру змінної частини. 

3. Використання відпустки за свій рахунок до 5-ти робочих днів в разі можливості  падіння доходу 
компанії. 

Також заходи стабілізації діяльності підприємства в кризовій ситуації передбачають можливість 
невиплати змінних частин винагороди (премії) та можливі скорочення окладної частини. Проте, таке рішення 
повинне прийматися із щоденним аналізом роботи. 

Крім того, в даних умовах керівництво компанії може скористатися деякими непопулярними заходами, 
що повинні попередити розбалансування бюджету компанії та поступово вивести її на позиції сталого 
зростання та розвитку, а саме: 

скасування виплат дивідендів власникам компанії; скорочення винагород членам Наглядової Ради; 
переведення співробітників в інші підрозділи; скорочення годин роботи співробітників відділень; інші 

заходи з оптимізації витрат і процесів.  
Однак кризу слід розглядати не тільки як створення великих проблем для бізнесу, але й появу значних 

можливостей подальшого розвитку компанії, а саме: 
 продовження роботи у напрямку автоматизації та роботизації складських процесів; 
 масове використання поштових дронів для доставки посилок; 
 розробка та введення програмної системи оптимізації магістральних маршрутів для оптимального 

завантаження фур; 
 введення послуги доставки вантажів «під ключ» в супроводі персонального менеджера. 
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Аграрний сектор економіки значною мірою визначає соціально-економічне становище держави, 

гарантує продовольчу безпеку. Особливістю аграрного виробництва є те, що воно здійснюється під впливом 
природного фактору, в умовах незбігу робочого періоду й періоду виробництва, відчутної залежності галузі 
сільського господарства від природних, регіональних, економічних, транспортних, майнових та інших 
особливостей. Агропромисловий комплекс характеризуэться складною системою з складною структурою та 
складними взаэмозвязками, що характерно для великих систем. Для більшості країн, а особливо для країн з 
орієнтацією на аграрну економіку, якою на цей час є Україна, стан агропромислового комплексу відображає 
стан національної економіки, та виступає в ролі індикатору. будь-якої держави в цілому. Висока частка 
сільськогосподарського виробництва у валовому внутрішньому продукті України підкреслює значущість 
розвитку цієї галузі не тільки в контексті забезпечення продовольчої безпеки, але і в забезпеченні робочими 
місцями населення, та підвищення добробуту громадян.  В умовах економічно-політичної нестабільності 
останніх років, управління ризиками сільськогосподарських підприємств стає одним з найбільш актуальних 
питань. Ефективна робота з ризиками має унебезпечити підприємства сільськогосподарського комплексу від 
факторів невизначеності, та мінвмізувати фінансові втрати через зміну умов ведення бізнесу, та втрат 
пов’язаних з ризиками зміни погодних умов.  

Питаннями управління ризиками сільськогосподарських підприємств займаються вітчизняні та 
зарубіжні вчені. Проте, в своїх дослідженнях ми опиралися на думку саме вітчизняних вчених [1-4], оскільки 
сільськогосподарські підприємства мають дуже потужну ідентичність ризиків відносно територіального 
розташування.  

Метою даної роботи є виявлення специфічних ризиків та методів управління ними для 
сільськогосподарських підприємств України. 

Ризики – це можливі несприятливі події, що можуть відбутися, і в результаті яких можуть виникнути 
збитки, майнові втрати учасників зовнішньоекономічної діяльності.  Ризик — це небезпека. Тому коли говорять 
про ризик у сфері аграрного виробництва, переважно мають на увазі небезпеку виникнення різних втрат і 
збитків. О.О. Рудич [1] виділив два напрями у визначенні поняття «ризик»: ризик із позиції фінансових 
результатів діяльності організації; ризик, як небезпека або можливість утрат у разі настання деяких небажаних 
подій. Отже, ризик – це вартісне вираження ймовірності події, що призводить до втрат. Упродовж своєї 
діяльності підприємці мають справу з цілим комплексом різних видів ризиків, які відрізняються між собою за 
місцем і часом виникнення, сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на їх рівень. Як 
правило, всі види ризиків взаємопов'язані і впливають на діяльність суб’єкту підприємницької діяльності.  

Аграрне підприємство є найбільш ризиковим видом діяльності. Це пов'язується з тим, що процес 
виробництва включає в себе кілька стадій (це оранка, підготовка грунту до сівби, сівба культур, догляд за 
посівами, збір урожаю і т.д.), на кожній з яких аграрний товаровиробник може зазнати збитків внаслідок 
помилкових дій, прийняття невірних рішень або негативної дії навколишнього середовища [2]. 

Загальні особливості сучасного сільсько господарського виробництва, крім того, мож на умовно 
розділити на дві групи — економічні і природні. Кожна з них, у свою чергу, неодна ково впливає на 
вдосконалення аграрних відно син і господарського механізму і, відповідно, на виникнення ризикових ситуацій. 
Разом вони визначають специфіку умов ринкового відтворення, спрямованість застосу вання нових тенденцій, 
що обумовлюють роз виток підсистеми організаційно-економічних відносин. Коли йдеться про економічні 
умови сільськогосподарського виробництва, можна перерахувати зовнішні чинники ризику, що зводяться до 
наступних: стан продуктивних сил, фінансово-кредитна політика, паритет цін на сільськогосподарську 
продукцію і цін галузей виробництва засобів виробництва, розвиток інфраструктури (розміщення підприємств, 
їх збутова мережа, кредитнофінансові установи, система торгівлі, каналів реалізації сільсько господарської 
продукції, постачання, транс порт і ін.)[3]. 

Залежність агропромислового виробництва від природно-кліматичних факторів обумовлює постійні 
коливання обсягів виробництва і ринкових цін на різні види продукції. 

Основні ризики на сільськогосподарському підприємстві: 
 зміна погодних умов; 
 геологічні ризики; 
 кліматичні умови; 
 біологічна природа використовуваних в сільському господарстві виробничих ресурсів і одержуваної 

продукції; 
 складність у контролі якості посівного матеріалу, добрив, комбікормів, незадовільний рівень якості 

техніки, несвоєчасне постачання паливно-мастильних матеріалів та інше; 
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 територіальна протяжність сільськогосподарського виробництва; 
 постійна зміна умов реалізації виробленої продукції; 
 зміна грошово-кредитної політики; 
 політичні ризики; 
 соціальні чинники; 
 науково-технічні. 
Як показує вітчизняний і сучасний зарубіжний досвід, основним методом управління ризиками для 

забезпечення фінансової стійкості та безперервності сільськогосподарського відтворення є страхування. Під час 
страхування врожаю сільськогосподарських культур за рахунок страхових виплат у несприятливі роки 
відшкодовуються витрати на вирощування врожаю, забезпечується повернення кредитів, набувається стійкість 
усього циклу сільськогосподарського виробництва. Традиційне комплексне страхування дає змогу застрахувати 
врожай від різних ризиків. Одним з основних недоліків традиційних видів страхування для великих компаній, 
зокрема для аграрних холдингів, є висока складність їх адміністрування. Крім того, традиційні страхові 
рішення не завжди можуть забезпечити достатню гнучкість, щоб урахувати всі особливості та побажання 
компаній. 

Серед інструментів управління ризиками можна виділити наступні: страхування, лімітування, 
хеджування, диверсифікація, розподіл ризику, резервування коштів на покриття непередбачених витрат.  

Попре наявність досить широкого арсеналу інструментів протидії ризикам, найбільша проблема 
полягає по перше у вартості захисту від ризиків, а по друге, у великій кількості непередбачуваних ситуацій 
пов’язаних з наявністю корупції, недоброчесних контрагентів, недосконалість судочинства, і як наслідок, 
слабкого захисту інтересів підприємців з боку держави. 

Більшість з перелічених інструментів управління ризику потребують додаткових коштів, проте 
споживач голосує гаманцем, і  боротьбі за конкурентоспроможність продукції, виробнику часто приходиться 
обирати між захистом від ризиків, та можливістю конкурувати за фактором ціни. Відкритість зовнішніх ринків 
водночас надає можливість диверсифікувати продажі, та оптимізувати прибутковість, та з іншого боку, надає 
доступ до внутрішнього ринку іноземних виробників з більш дешевою продукцією, що при цьому часто 
поступається якістю. Це дуже важливий аспект ведення сільськогосподарської діяльності, оскільки наслідки 
споживання неякісної продукції як правило мають накопичувальний ефект, а отже споживач не одразу помітить 
різницю між менш якісною та дешевшою продукцією, та більш якісною, однак і дорожчою. Це зумовлює дуже 
важливу роль державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції, для забезпечення балансу 
задоволення інтересів споживачів і виробників. 

Окрім того, що не завжди заходи з управління ризиками є економічно доцільними через здорощення 
кінцевого продукту, вітчизняні підприємства стикаються з проблемами відсутність у більшості банків реальних 
комплексних програм управління ризиками в області агрофінансування. Дана проблема є системною, і підходи 
до її подолання теж повинні бути системними [4]. 

Діяльність підприємств у сфері сільського господарства завжди пов'язана з ризиками. Уникнути 
невизначеності і ризикових ситуацій, тобто збігів обставин, здатних спричинити за собою настання ризикового 
випадку, неможливо. Необхідно навчитися передбачати, прaвильно оцінювати і по можливості зменшувати 
вплив невизначеності і ризику на нормальний, звичний хід виробничо-господарської діяльності. Найбільш 
ефективний механізм ризик-менеджменту на аграрних підприємствах, який давав би змогу нівелювати вплив 
факторів ризику на врожай, повинен базуватися на страхуванні. Воно здатне забезпечити фінансову стійкість 
підприємства і безперервність сільськогосподарського відтворення, а також привабливість аграрної галузі для 
інвестиційних вкладень. Страхування сільськогосподарської діяльності в Україні характеризується 
нерозвиненістю, низьким проникненням на ринок. Необхідно створювати умови для забезпечення все 
зростаючих потреб у сільськогосподарській продукції всередині країни і на світовому ринку. 
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м. Одеса 
 

Аналіз розвитку державно-приватного партнерства в Україні та світі для встановлення його якісних та 
кількісних змін, регіональних та галузевих трендів проведене за напрямками [1]: систематизація головних 
трендів розвитку ДПП у світі; стислий аналіз трендів розвитку ДПП в Україні за ознаками кількості, структури 
угод, обсягу інвестицій, економічної діяльності, географічної локації; систематизація проблем розвитку ДПП. 

Визначені головні тренди розвитку ДПП у світі, а також виявлені ключові зміни та тренди регулювання 
розвитку ДПП  останніх років мають позитивну динаміку та результати.  

1) Перший тренд – кількісне зростання ДПП у світі та у ЄС (кількість проєктів та сукупний обсяг 
інвестицій в них).  

2) Другий тренд розвитку ДПП – диверсифікація ринку ДПП за країнами та секторами економіки.  
3) Третій тренд – інфраструктурна спрямованість ДПП.  
4) Четвертий тренд – державна підтримка.  
5) П’ятий тренд – це розвиток ДПП у інноваційній сфері. 
Перший тренд та результати – оновлена законодавча база щодо ДПП та концесій. Зважаючи на 

важливість ДПП для економіки України ще в 2013р. уряд прийняв «Концепцію розвитку державно-приватного 
партнерства в Україні на 2013-2018рр.», націлену на активізацію впровадження проектів шляхом ДПП. 
Подальші зміни 2014-2019 рр. полягали у переході від державно-зарегулюваної економіки до економіки, 
побудованої на принципах ринкового управління, близьких до ліберальних економічних теорій, зокрема теорії 
соціально орієнтованого ринкового господарства. Внаслідок цього поступово переглянуто величезну кількість 
завдань державного управління. Тому результати наукових та аналітичних досліджень  підлягають критичному 
переосмисленню [2]. Наприклад, наведені вище напрямки, запропоновані Національним Інститутом 
стратегічних досліджень у, оскільки вони не всі: 

а) популярні у вітчизняного приватного сектору;  
б) набувають прискореного інноваційного розвитку;  
в) пов’язані із великими інфраструктурними інвестиційними проєктами, що здійснюються на 

інноваційній основі та спираються на смарт-технології та процеси цифровізації. 
У результаті оновлення законодавства про ДПП разом з першими концесійними конкурсами у жовтні 

2019 р. усунене низку перешкод для розвитку ДПП в Україні, а державний менеджмент забезпечено 
врегульованим порядком здійснення тендеру і аналізу ефективності проєктів ДПП. 

Другий тренд та результати – відкритті зовнішні пропозиції щодо ініціювання потенційними 
партнерами національних або регіональних проєктів ДПП [3]. Ідея відкритих пропозицій полягає у тому, що 
потенційний партнер як інвестор знаходить певний актив держави, розробляю проєкт щодо цього обєкту ДПП 
разом з його техніко-економічним обґрунтуванням та представляє його відповідному державному партнеру. 
Якщо останнім так пропозиція визнається доцільною та суспільно значимою, ініціатор розглядається як 
пріоритетних приватний партнер при підписанні договору ДПП. Якщо ж держава обирає іншого приватного 
партнера, ініціатору компенсуються витрати на підготовку проєкту та його техніко-економічного 
обґрунтування. 

Очікуваним результатом відкриття пропозиції для вітчизняних та іноземних приватних інвесторів є 
розвиток [4]: а) портів та терміналів (на черзі морські порти м. Ізмаїл, м. Бердянськ); б) аеропортів; в) доріг; г) 
комунальної інфраструктури (водопостачання та обробка відходів); д) соціальної інфраструктури (лікарень, 
шкіл, спортивних споруд та культурної спадщини). Досягнення результатів ускладнюватиме відсутність: по-
перше,  деталізації процедур подання таких пропозицій; по-друге, критеріїв для оцінки пропозицій; в) 
офіційного переліку проєктів, на які держава очікує приватні ініціативи. 

Третій  тренд та результати – комплексність відкритих концесійних проєктів. Йдеться, у першу чергу, 
про пілотний проєкт, який містить кілька концесійних проєктів для морського порту м. Чорноморськ: а) проєкт 
1: об’єкт – залізнично-паромний комплекс Чорноморського паромного терміналу; фінансування – державне; б) 
проєкт 2: об’єкт – фінансування та експлуатації Чорноморського контейнерного терміналу; фінансування –  
ЄБРР та МФК, які допомагають Міністерству інфраструктури України визначити приватного партнера. 
Очікуваним результатом є системний розвиток портової інфраструктури.  

Четвертий тренд та результати – ДПП доріг. Зміни законодавства в частині платних доріг (йдеться про 
механізм доступності виплат приватному партнеру) підготовка нової Програми ДПП у дорожній галузі, яку 
реалізують у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією, Глобальним фондом інфраструктури та 
Світовим банком спільно Міністерство інфраструктури України, Державне агентство автомобільних доріг 
України, Проектний офіс з розвитку ДПП SPILNO.  

Очікуваним результатом є прискорення розвитку автомобільної інфраструктури та оптимізація 
бюджетних інвестицій. 
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П’ятий тренд – розвиток інстуційного забезпечення ДПП. Йдеться про створення двох важливих 
інституцій: а) при Міністерстві інфраструктури України Проєктного офісу з розвитку державно-приватного 
партнерства (2016 р.); б) Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (2019р.), яка 
ідентифікує проєкти ДПП, допомагає робити їх техніко-економічне обґрунтування, залучає місцевих та 
міжнародних консультантів. 

Наведені тренди спричинили ключові зміни, які полягають у суттєвому покращенні: а) регуляторної 
бази ДПП; б) передумов задоволення значних сучасних інфраструктурних потреб України, які й надалі 
зростатимуть; в) довіри приватних інвесторів до української держави як партнера ДПП. 

Систематизація проблем розвитку ДПП. До проблем ДПП, можна додати дві вузлові проблеми:  
а) справедливість оцінювання вкладу приватного партнера;  
б) ментальність державного менеджменту. 
Аналіз розвитку ДПП довів  наявність його якісних та кількісних змін, відставання України у цьому 

процесі, схожість головних трендів на тлі їх певних відмінностей за ознаками кількості, обсягу інвестування, 
структури угод, економічної діяльності та географічної локації. 
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В умовах глобалізації, що спирається, зокрема на суцільну інформатизацію та діджиталізацію, істотно 

загострюється міжнародна та національна конкуренція, що обумовлює значимість забезпечення конкурентних 
переваг для будь-якого підприємства. 

В сучасних умовах особливого значення набувають такі чинники, як інформаційні процеси і ресурси. 
Конкурентоздатність та ефективність діяльності підприємства залежить насамперед від повноти та 
достовірності бізнес-інформації про діяльність контрагентів та умов зовнішнього середовища. Своєчасність 
надходження актуальних відомостей, стосовно стану та динаміки конкурентної ринкової ситуації, дозволяє 
вчасно приймати ефективні управлінські рішення, важливі для стійкого функціонування та розвитку 
підприємства. Цінність інформування, про можливі зміни в бізнес-середовищі, має прояв через попередження 
тактичних і стратегічних помилок керівництва підприємства. Моніторинг, аналіз та оцінка відповідних даних 
вимагає від підприємства побудови певної системи економічної безпеки і набору специфічних методів її 
досягнення. В умовах цифрової трансформації та інформатизації одним з ефективних інструментів 
моніторингу, аналізу та оцінки ведення і розвитку бізнесу визнано конкурентну розвідку, кінцевою метою якої 
є забезпечення підприємства конкурентними перевагами. 

На сьогоднішній день, конкурентна розвідка не є встановленою традиційною функцією підприємства, її 
завдання розпорошені по різних відділах підприємства (відділ маркетингу, фінансовий, плановий та ін.), що 
ускладнює моніторинг, аналіз і оцінку конкурентного середовища. Для централізації виконання всіх завдань 
конкурентної розвідки необхідно створення на підприємстві системи конкурентної безпеки і відповідного 
структурного підрозділу. У зв'язку з цим виникає необхідність чіткого розуміння сутності, змістовності і 
завдань конкурентної розвідки, пошук ефективних підходів до її управління. 

Для визначення різноманітності наукових підходів, систематизовано та розглянуто більш ніж 30 
визначень конкурентної розвідки. Встановлено, що науковці обирають відповідні підходи до визначення 
конкурентної розвідки в залежності від об’єкту та предмету дослідження, зокрема [1-7]:  

факторний підхід, де конкурентна розвідка розглядається як фактор: попередження злочинів, 
підвищення конкурентоздатності;  

інструментальний підхід – конкурентна розвідка як універсальний інструмент, маркетинговий 
інструмент, інструмент ризик-менеджменту, стратегічного менеджменту, інноваційного розвитку підприємства, 
оцінювання конкурентоспроможності підприємства, моніторингу перспектив, аналітичний інструмент;  

процесний підхід – конкурентна розвідка як процес що містить елементи: пошук (збір), обробка 
(аналіз), застосування та поширення інформації для прийняття стратегічних та важливих тактичних рішень у 
бізнесі;  

захисний – мета конкурентної розвідки захистити підприємство від протидій його конкурентів;  
структурний підхід – конкурентна розвідка розглядається через різні сфери діяльності (економіка, 

маркетинг, логіка, психологія, знання інформаційних систем;  
правовий - конкурентна розвідка як сфера діяльності, що повинна здійснюватися в рамках правового 

поля держави; 
стратегічний підхід – конкурентна розвідка як інструмент прогнозування, формування бази даних 

конкурентів для планування конкурентної стратегії.  
Поряд з категорією «конкурентна розвідка» застосовують тотожні поняття як: моніторинг перспектив, 

ринкова розвідка, бізнес-розвідка, ділова розвідка, аналітична розвідка для бізнеса, але їх сутність дещо вужче, 
більшість з них охоплюють лише окремі функції конкурентної розвідки.  

 У деяких  джерелах ототожнюють конкурентну розвідку і промислове шпигунство. Практика 
конкурентної розвідки включає етичні та законні дослідження і збір інформації, наприклад вивчення публікацій 
компанії в соціальних мережах на предмет особливостей, які можуть виявити час запуску продукту. На відміну 
від конкурентної розвідки, шпигунство включає в себе незаконні або сумнівні з етичної точки зору дії, такі як 
злам комп'ютерної системи конкурента або оплата працівникові конкурента за надання конфіденційної 
інформації.  

Конкурентна розвідка, по суті, означає розуміння і вивчення того, що відбувається за межами власного 
бізнесу, щоб підприємство могло бути максимально конкурентоспроможним. Це означає, що потрібно багато 
чого довідатися і оновлювати знання про особливості галузі в цілому, про конкурентів або навіть про конкретні 
правила зонування бізнес-оточення. Це дає підприємству можливість передбачати проблеми і бути готовим до 
їх вирішення. 

Конкурентна розвідка – це результат зусиль підприємства по збору та аналізу інформації про галузь, 
бізнес-середовище, конкурентів, їх продукти і послуги. Процес збору та аналізу інформації сприятиме 
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підприємству в розробці власної стратегії або виявленню недоліків, які можуть перешкодити формуванню 
конкурентних переваг. Конкурентна розвідка завжди актуальна, але особливо важлива при відкритті нового 
бізнесу, створенні нових підприємств, відкритті нових продуктів або серйозних змінах в стратегії. 

В даний час конкурентна розвідка в провідних західних країнах є однією з найбільш ефективних 
міждисциплінарних методологій, що дозволяює забезпечити активний інформаційно-аналітичний супровід 
суб'єкта підприємницької діяльності в умовах зростаючих ризиків, посилення і невизначеності конкуренції. 

Найчастіше виділяють три причини, за якими підприємства проводять конкурентну розвідку: цікавість, 
очікування і наслідування-передбачення. 

Найменшу цінність для підприємства має «цікавість», яка може бути легко задоволена шляхом збору 
інформації через засоби масової інформації та неофіційні контакти. Недоліком «цікавості» є відсутність 
перевірки достовірності інформації, яка може привести підприємство до неправильних рішень. Інформація 
перед використанням завжди повинна бути перевірена. 

«Очікування», як причина конкурентної розвідки, характеризується розпізнаванням поточних і 
майбутніх конкурентних загроз, для розробки стратегій, які нейтралізують вплив загроз і забезпечують 
підприємству визначення конкурентних переваг. «Очікування» властиво активним в бізнесі підприємствам у 
яких: конкурентний ландшафт швидко розвивається та схильний до серйозних змін; є необхідність у великих 
інвестиціях та програмах розвитку, щоб займати міцні позиції на ринку; агресивна політика збільшення частки 
на ринку; є свідомість, що вони серйозно уразливі для атак [8]. 

Коли конкурентна розвідка є функцією стратегічного менеджменту, ініційованою всередині 
підприємства, вона забезпечує необхідні засоби для «передбачення змін» в своєму середовищі та у конкурентів. 
Підприємства, які прагнуть «передбачити зміни» в конкурентному середовищі, як правило, є лідерами ринку і 
новаторами. Це дає підприємствам стратегічну перевагу, завдяки якої вони діють, а не реагують [9]. 

Останнє дозволяє стверджувати, що конкурентна розвідка як набір інструментів маркетингового 
дослідження, через стратегічний підхід, сприяє інноваційному розвитку. За стратегічним підходом об’єктами 
конкурентної розвідки визначено: відповідні галузі (основна, суміжна, допоміжна), ринок ресурсів, ринок праці, 
державу (право, податки, політика, економіка), конкурентів, постачальників, споживачів/клієнтів (реальні, 
потенційні), ринок інновацій. Відтак, на підставі аналізу наукових праць, з урахуванням авторського бачення 
можна узагальнити, що конкурентна розвідка розглядається як пошуково-моніторинговий інструмент 
маркетингового дослідження, що формує (створює) за рахунок відкритих інформаційних джерел інформаційно-
аналітичну базу прийняття управлінських рішень в процесі стратегічного управління інноваційним розвитком 
підприємства.   
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Під конкурентоспроможністю товару, найчастіше, мається на увазі те, що забезпечує цьому товару 

перевагу на ринку, сприяє його успішній реалізації в конкурентних умовах. Продукція є 
конкурентоспроможною, якщо вона має збут на цільовому ринку і забезпечує прибуток підприємству. Однак 
отримання прибутку від збуту має місце після здійснення купівлі-продажу, тобто коли змінити властивості 
товарів вже не можна. Разом з тим існує потреба в плануванні та прогнозуванні рівня якості і 
конкурентоспроможності продукції, яка у майбутньому підлягає збуту, шляхом вибору та оцінки одного або 
групи показників, які кількісно оцінюють і конкурентоспроможність і економічність товарів (послуг). 

Конкурентоспроможність продукції залежить від різних параметрів. Серед них можна виділити певні 
групи: 

– технічні показники, які визначають відповідність технічного рівня товару, якості та надійності 
сучасним вимогам. Для продукції промислового виробництва технічними показниками можуть бути певний 
рівень потужності, споживання енергії, продуктивності, придатність до ремонту, частота ремонтів; 

– комерційні умови, які визначають цінові показники, умови платежів та постачання, гарантійні 
зобов'язання і умови обслуговування. Цілком очевидно, що товар з нижчою ціною та більшим терміном гаран-
тійного обслуговування має переваги відносно інших аналогічних товарів; 

– організаційні умови, які забезпечують виконання комерційних умов, тобто умов суто 
організаційних необхідного сервісу за всіма його видами: продажний, передпродажний, післяпродажний. 
Прикладом сервісу післяпродажним, крім гарантійних та післягарантійних ремонтів, може бути забезпечення 
покупця запчастинами до устаткування, що купувалось на протязі певного періоду, навіть у випадку коли 
продукція вже не виробляється; 

– економічні умови споживання, які характеризуються витратами, що мають місце після купівлі і 
враховуються в ціні споживання. Це витрати за весь час служби устаткування на ремонти та на витратні 
матеріали, електроенергію тощо.  

Слід відзначити, що чинники конкурентоспроможності знаходяться в тісному зв'язку. Їх потрібно 
встановлювати при виборі шляхів підвищення конкурентоспроможності продукту 1.  

Існує два основних напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності: удосконалення існуючого та 
розробка нового товару. І в першому, і в другому випадках увагу зосереджують на підвищенні якості і 
технологічності виробів, зниженні витрат, поліпшенні обслуговування покупців (споживачів) і підвищенні 
економічності товарів. 

Основними з усіх груп чинників конкурентоспроможності можна виділити такі: комплекс споживчих 
властивостей товарів та їх цінова привабливість. 

Алгоритм оцінки рівня конкурентоспроможності товару полягає в системному обліку технічних, 
економічних та нормативних параметрів в інтегральному (узагальнюючому) показнику, що кількісно вимірює 
перевагу товару, що оцінюється порівняно з базовим, що продається на ринку або новостворюваному. 

Процес оцінки рівня конкурентоспроможності включає:  
а) оцінку рівня якості;  
б) оцінку економічності та ефективності техніки;  
в) оцінку рівня конкурентоспроможності через порівняння ціни та якості продукту;  
г) вплив на рівень конкурентоспроможності через зміни чинників його формування. При цьому слід 

врахувати особливості товарів, що оцінюються, для чого товар потрібно розбити по однорідних специфічних 
групах: продуктах харчування, товарах народного споживання та засобах виробництва, тобто по машинах, 
приладах, техніці. 

Більшість відомих в літературі методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції, що  
пропонуються різними авторами, зводяться до порівняння узагальнюючих або інтегральних властивостей 
характеристик конкуруючих товарів. Визначають рівень конкурентоспроможності товару як такий, що враховує 
його технічні, економічні і експлуатаційні параметри, і цей товар спроможний витримувати конкуренцію 
(суперництво) на ринку з іншими аналогічними товарами.  

Дане визначення, очевидно, обумовлює необхідність оцінки технічних, економічних та 
експлуатаційних параметрів, встановлення зв'язку між ними, можливість агрегації (зведення) їх в єдиний 
інтегральний (узагальнюючий) показник з метою визначення комплексних показників технічного рівня та 
якості продукції. 

Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності можуть бути як простими так і складними.  
Наведемо приклади простих підходів до оцінки конкурентоспроможності:  
а) при рівній якості продукція з меншою ціною є більш конкурентоспроможною;  
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б) при однакових цінах продукція з вищою якістю має конкурентні переваги;  
в) якщо і ціни, і якість товарів, що порівнюються є різними, обирають продукцію, що має 

якнайкраще співвідношення ціни та якості. 
Слід відмітити, що існує більш об’єктивний підхід, коли для окремих товарів одягу, продуктів 

харчування, меблів та інших предметів споживання використовують експертні оцінки якості. Експертні 
оцінки, як правило, виставляють фахівці-експерти (5 і більше осіб) в балах, після чого визначають їх суму або 
середній бал якості. 

Для промислових товарів та побутової техніки представляється можливим порівняння окремих 
показників технічного рівня та якості або знаходження комплексного показника, що враховує багато 
властивостей товарів, що порівнюються  

Найчастіше зустрічається у вітчизняній літературі, у якій розглядаються проблемні аспекти оцінки 
рівня конкурентоспроможності, встановлення критерій максимуму інтегрального показника 
конкурентоспроможності. 

Зниження технічного рівня може компенсуватися підвищенням рівня економічності. Це є можливим 
тільки у випадку, коли продукція зі зниженими технічними показниками має реалізацію 2. 

Узагальнюючи публікації різних вчених з проблем оцінки конкурентоспроможності продукції, можна 
зазначити, що практично всі автори аналізують цю властивість із позиції порівняння ціни та якості промис-
лової продукції, формуючи вимоги у вигляді одного із критеріїв: (якість/ціна)  максимум; (ціна/якість)  
мінімум. На наш погляд, другий з критеріїв є більш важливим, оскільки достатньо зрозуміло інтерпретується – 
як забезпечення мінімальних витрат покупця (споживача) на одиницю якості продукту. 

На рівень конкурентоспроможності значний вплив має комерційна та маркетингова складові 3. 
Економічну складову конкурентоспроможності прийнято пов’язувати із ціновою конкуренцією, а комерційну 
та маркетингову – з неціновою конкуренцією.  

Методи нецінової конкуренції, зумовлені комерційною та маркетинговою складовими, характерні для 
ринкового господарювання. Якими б якісними не були б товари, без стимулювання попиту та організації 
рекламної діяльності, конкурентоспроможність товарів, що реалізуються, буде далека від потрібної. 

На завершення зазначимо, що оцінка рівня конкурентоспроможності на основі теорії якості є 
практично корисною, тому що при її використанні стає можливим: встановлення залежності якості від витрат 
на її підвищення та обґрунтоване планування цих витрат; управління рівнем якості продукції, що виробляється; 
формування обґрунтованої цінової політики при реалізації товарів. 
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