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Проблема інновацій в українських компаніях є більш вираженою, тоді як державна 

політика у цій галузі залишає бажати кращого. Однак вибір пріоритетних напрямків 

розвитку дозволяє підприємству як незалежному суб’єкту ринку управляти інноваційними 

процесами на мікрорівні. Світова практика пропонує широкий спектр інструментів для 

інвестицій та інновацій. Хоча його повне впровадження вимагає значних грошових потоків, 

недоступних для більшості українських підприємств. Достатньо встановити та 

використовувати обмежену кількість максимально оптимальних вимог, можливостей та 

інструментів для конкретної установи[1]. 

Інвестиційна стратегія для підприємства повинна включати відкриття перспективних 

джерел фінансування. Інноваційні інвестиції необхідні для підвищення 

конкурентоспроможності українських компаній. Тільки в цьому випадку можна швидко 

повернути вкладений капітал, тим самим підвищивши інвестиційну привабливість програми. 

Багато експертів вважають, що єдиний спосіб подолання кризи - це залучення інвестицій у 

реальну економіку[2]. 

Система інноваційних змін включає сукупність взаємопов'язаних процесів 

трансформації і повсякденного модернізування. Трансформація виступає в якості 

модифікації структур, форм і методів господарської діяльності підприємств, а також 

перебудови її цільової спрямованості. Повсякденна модернізація включає постійні дрібні 

зміни, що відбуваються на підприємстві для гарантії своєї конкурентоспроможності та 

стійкості в рамках ринкової економіки.  

Розвиток сучасних підприємств багато в чому має ґрунтуватися на управлінні 

масштабними інноваційними змінами в економічній діяльності. При цьому з підвищенням 

рівня розвитку економіки зростає роль інновацій як найважливішого чинника зростання 

виробництва. 

Одними з основних областей інноваційних змін в господарюванні організації є 

фінансова, інвестиційна, маркетингова, виробнича і кадрова діяльність. Зміни у фінансовій 

діяльності включають комплекс заходів щодо: 

 розвитку механізму руху грошових потоків;  

 покриттю поточних та інвестиційних потреб; 

 вибору найкращих фінансових пропорцій; 

 диверсифікацію фінансових ресурсів; 

 фінансування витрат. 

Інвестиційна діяльність включає механізм вкладення ресурсів в активи підприємства з 

метою максимізації прибутку або збільшення капіталу. Маркетингові зміни являють собою 
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оптимізацію процесу задоволення потреб за допомогою обміну. Виробничі зміни включають 

комплекс операцій, які орієнтовані на створення різних видів продуктів або послуг. Кадрова 

діяльність виступає в якості комплексних операцій з організації праці, покриттю потреби в 

персоналі, раціоналізації трудових витрат 

Шлях інноваційних перетворень є єдиною можливістю суб’єктів господарювання у 

підвищенні продуктивності праці, зменшенні матеріаломісткості та енергомісткості 

технологічного ривка виробництва, що мають прямо відбиватись на підвищенні 

результативності діяльності. В свою чергу, збільшення прибутків суб’єкта господарювання 

внаслідок впровадження інноваційних перетворень, дає змогу збільшувати ресурси 

інвестування у виробничу сферу економіки і тим самим, зміцнити інвестиційний потенціал 

всієї системи мікро- і макро- господарювання. 

Для отримання планованих результатів інноваційної діяльності необхідна ефективна 

система управління інноваціями. При цьому управління інноваційними змінами має 

ґрунтуватися на сучасних методологічних підходах і наявності кола професійних учасників. 

Стратегічною основою ефективного управління інноваційними змінами є формування 

концепції стратегічних перетворень. Зміст концепції відображає генеральний задум 

учасників економічної діяльності, який визначає стратегічні напрямки змін. 

Загальний зміст інвестування в проект полягає у швидко зростаючий чи інноваційний 

бізнес із соціальним капіталом. Тобто забезпечення участі в управлінні проектом є метою 

інвестиції. Основною причиною високої ефективності інвестицій у проекти є поєднання 

переважно інноваційних проектів, підвищення кваліфікації з управління, що дозволяє 

зменшити значні фінансові ризики та сильне матеріальне стимулювання основних тем 

інноваційного процесу. 

До факторів, що дозволяють розвивати інвестиції в проекти, належать: 

1. Науково-технічний потенціал спеціальних українських компаній. Високий рівень 

науково-технічних знань українських фахівців підкреслюється активною діяльністю на 

території України іноземними компаніями, що спеціалізуються на передачі технологій, і це 

"лізинг мозку" для вирішення практичних проблем у галузі. 

2. Незважаючи на невеликий фінансовий досвід українських інвесторів порівняно з 

іноземними та попередній досвід, перший має особливу перевагу в тому, що можна 

ефективніше оцінювати перспективи розвитку проектів, враховуючи специфіку українського 

ринку, наприклад доступ до більш глибокої інформації. 

3. У більшості випадків українські банки не кредитують довгострокові програми 

корпоративного розвитку через брак капіталу, підвищений ризик та низьку ліквідність. 

Зарубіжна банківська діяльність обмежена короткостроковими експортними кредитами. За 

відсутності приватних фінансових ресурсів венчурний капітал може значно розширитись на 

інвестиційному ринку. 

Неперевершене значення в процесі стимулювання інноваційного розвитку України 

має система оподаткування. Інтенсифікація динаміки економічного зростання України 

повинна здійснюватися з урахуванням податкової підтримки підприємств, які, завдяки 

здійсненню та впровадженню у господарську практику результатів науково-дослідних та 

проектно-конструкторських розробок, можуть успішно конкурувати як на вітчизняному, так 

і на світовому ринку. 

Застосування податкових стимулів обумовлюється тим, що в сучасних умовах 

можливості прямої бюджетної підтримки інноваційних проектів та власні джерела 

фінансування у суб’єктів господарювання суттєво обмежені. 

Таким чином, в сучасній економіці підприємства створюють ціннісне та матеріальне 

благополуччя, розраховуючи на зміну будь-якої сфери: технологій, матеріалів, продуктів, 

послуг, цін тощо. В економічно розвинених країнах компанії розглядають інновації як спосіб 

збільшення прибутку та отримання більшої частки ринку. Об'єктивно, інноваційний розвиток 
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не тільки дозволяє компаніям покращувати ключові фінансові показники, але й покращує 

технічні, технологічні та продуктивні результати діяльності компаній в цілому. Для цього 

потрібна новаторська інвестиційна стратегія для українських компаній. Створення 

інвестиційних механізмів для інвестиційного капіталу в Україні може бути необхідною 

умовою підвищення його конкурентоспроможності. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що на сьогоднішній день фондовий 

ринок є важливою частиною фінансової системи кожноїкраїни. Значення фондового ринку 

зростає з року в рік, оскільки його ефективне функціонування є невід'ємною умовою 

розвитку економіки. Саме з цим фактом пов'язана велика кількість прогнозів на даному 

ринку і саме біржові індекси виступають необхідною умовою формування прогнозів.  

Метою дослідження є визначення сутності біржових індексів як основного показника 

розвитку ринку цінних паперів та особливостей їх використання у нинішніх умовах ринкової 

економіки. 

Біржовий фондовий індекс - показник стану і динаміки ринку цінних паперів. Через 

зіставлення поточного значення індексу з його попередніми значеннями можна оцінити 

поведінку ринку, його реакцію на ті чи інші зміни макроекономічної ситуації, різні 

корпоративні події (злиття, поглинання, дроблення акцій, відставки і призначення провідних 

менеджерів), спекулятивні процеси [1]. 

Залежно від того, які цінні папери становлять вибірку, яка використовується під час 

розрахунку індексу, він може характеризувати ринок в цілому, ринок певного класу цінних 

паперів (державні зобов'язання, корпоративні облігації, акції і т.п.), галузевий ринок (цінні 

папери компаній однієї галузі: телекомунікації, транспорт, страхування, інтернет-сектор і 

т.п.). 

Визначення біржових індексів та їх публікація здійснюється різними організаціями, 

найчастіше інформаційними або рейтинговими агентствами і фондовими біржами. Для того, 

щоб біржовий індекс адекватно відображав процеси, що відбуваються на ринку цінних 

паперів, і як можна менше залежав від суб'єктивних чинників, таких, як маніпулювання 

цінами окремих фінансових інструментів, корпоративна політика компаній-емітентів, що 

включає нові емісії, дроблення або консолідацію акцій, випуск варантів і т.п., необхідно 

застосовувати правильні і обґрунтовані методики розрахунку біржових індексів. Крім того, 
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розуміння методики розрахунку індексу необхідно для правильної інтерпретації його змін 

[1]. 

Не існує стандартизованого підходу для визначення індексів. Залежно від країни, 

фондового ринку та сформованих традицій способи розрахунку біржових індексів є 

відмінними, а отже, і даватимуть відмінні одне від одного результати. 

Методика розрахунку індексу може час від часу змінюватися, що пов'язано головним 

чином з різними корпоративними подіями, пережитими компаніями, цінні папери яких 

входять до складу індексу. Зміни можуть стосуватися і переліку цінних паперів, які беруть 

участь в розрахунку індексу [1]. 

В загальному вигляді виділяють три основні методи розрахунку біржових індексів: 

1) метод середньої арифметичної простої; 

2) метод середньої геометричної простої; 

3) метод середньої арифметичної зваженої. 

Чим більшу історію має біржовий індекс, тим більшу цінність він представляє для 

прогнозування майбутньої реакції ринку на ті чи інші події на основі його минулого 

поведінки. Але ситуація на ринку постійно змінюється - злиття і поглинання, банкрутства 

старих компаній і поява нових, стрімко нарощують свою капіталізацію. Тому періодично 

з'являється необхідність внести зміни у вибірку, на основі якої розраховується індекс. 

Основні біржові індекси світу представлені в таблиці. 

 

Таблиця 1 – Основні світові біржові індекси [побудовано за даними 1] 
Назва Країна Кількість 

компаній 

Рік 

заснува

ння 

Метод 

розрахунку 

Примітка 

Група 

індексів 

Dow Jones 

США 65 1884 Середня 

арифметична 

проста 

65 компаній, у тому числі: 

промисловий індекс -30, 

транспортний індекс -20, 

комунальний індекс -15 

NASDAQ США більше 

4000 

компаній 

1971 Середня 

арифметична 

зважена 

Включає акції всіх компаній, 

що здійснюють торгівлю на 

NASDAQ 

Standard & 

Poor's (S&P 

500) 

США 500 1957 Середня 

арифметична 

зважена 

Доскладуіндексувходять 400 

індустріальних, 20 

транспортних, 40 

комунальнихі 40 

фінансовихкомпаній. 

CAC-40 та 

CAC 

General 

Франція 40 та 250 

відповідно 

1988 Середня 

арифметична 

зважена 

Обсяг цих 40 компаній 

становить 80% від загального 

обсягу французького 

фондового ринку. 

DAX 30 Німеччина 320 1988 Середня 

арифметична 

зважена 

Капіталізація розраховується 

лише на основі акцій, що 

перебувають у вільному 

обігу. 

FTSE 30  Великобрит

анія 

30 1935 Середня 

геометрична 

Включає акції 30 

промисловихкомпаній 

Великобританії. 

FTSE 100 Великобрит

анія 

100 1984-

1985 

Середня 

арифметична 

зважена 

Охоплюєблизько 70 % 

відсукупноїкапіталізаціїринку

ціннихпаперівВеликобританії. 

FTSE Mid 

250 

Великобрит

анія 

250 1985 Середня 

арифметична 

Охоплюєблизько20 % 

відсукупноїкапіталізаціїбрита
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Назва Країна Кількість 

компаній 

Рік 

заснува

ння 

Метод 

розрахунку 

Примітка 

зважена нськогофондовогоринку. 

Nikkei 225 Японія 225 

 

1950 Середня 

арифметична 

проста 

Включає акції найбільших 

225 компаній, що здійснюють 

торгівлю на Токійській 

фондовій біржі. 

 

Серед українських індексів можна виділити індекс ПФТС та індекс UX. Індекс ПФТС 

- український біржовий (фондовий) індекс, який розраховується щодня за результатами 

торгів ПФТС на основі середньозваженої ціни по операціях. Індекс UX (індекс Української 

біржі) - український фондовий індекс, який розраховується в ході торгів на Українській 

біржі[2]. 

Таким чином, за даними дослідження можна зробити висновки, що фондовий ринок 

на сьогоднішній день є одним з найпривабливіших інструментів для інвестування, а 

дослідження біржових індексів є основним показником розвитку ринку цінних паперів.  
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Залучення інвестицій є важливим питанням впродовж усього періоду функціонування 

підприємств, яке вимагає від керівництва постійного удосконалення господарської 

діяльності та підвищення рівня інвестиційних переваг порівняно з іншими підприємствами.  

За останні роки інвестиційний ринок України характеризується динамічним 

розвитком, високим попитом на інвестиційні ресурси та достатньо високим рівнем 

зацікавленості іноземних інвесторів, а отже й інвестиційною привабливістю. 

Зважаючи на тенденції розвитку світової та вітчизняної економік важливим є 

інтегрування інвестиційної діяльності в систему антикризового управління, що має 

специфічний об'єкт впливу – кризові явища досить широкого спектра, різних механізмів 

формування та рівнів прояву. 

Промислові підприємства опосередковано можуть впливати на зовнішні чинники 

кризи на відміну від наявних внутрішніх. Саме тому, велика увага має бути сконцентрована 

на їх ідентифікації та усуненні. Основні можливі внутрішні чинники кризи пов'язані із 



17 

 

управлінням інвестиційною діяльністю. їх вплив на діяльність підприємств узагальнено на 

рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вплив внутрішніх чинників кризи, пов'язаних із управлінням 

інвестиційною діяльністю 

 

Управління в кризовій ситуації можна визначити як процес діяльності суб'єктів 

господарювання під тиском обставин таким чином, що створює умови здійснення аналізу, 

планування, організації, контролю взаємозалежних операцій в процесі прийняття швидких і 

раціональних рішень з невідкладних проблем, які виникають перед фірмою. 

Основною метою антикризового управління є забезпечення гарних результатів – 

запланованих чи випадкових – за допомогою здорової організації, що досягається шляхом 

використання оточення на основі добре поставленого управління людьми і комунікаціями 

[2].  

Необхідність проведення антикризового управління, що зумовлене такими 

чинниками: 

– відсутність на вітчизняних підприємствах необхідного рівня прибутковості; 

– значні фінансові зобов'язання підприємств при незначних обсягах грошових 

чинників; 

– недостатній рівень реалізації продукції підприємств; 

– недостатні обсяги інвестиційних ресурсів в харчовій галузі; 

– низький рівень нововведень у галузі. 

Визначено, що управління кризовими ситуаціями за умов інтегрування інвестиційної 

діяльності в систему антикризового управління складається з декількох етапів (рис.2). 

Повне оцінювання обсягів, причинно-наслідкових зв'язків кризи створює можливість 

сформувати цілі та задачі антикризового управління промисловим підприємством, 

відповідно до яких здійснюється коригування інвестиційної діяльності, а також зниження та 

нейтралізація фінансових ризиків та кризових ситуацій, які прямо чи опосередковано можуть 

вплинути на інвестиційну діяльність. На цьому етапі важливим є виокремлення усієї низки 

ризиків, що впливають на господарську діяльність підприємства та їх врахування в процесі 

здійснення інвестиційної діяльності. Паралельно на цьому етапі визначаються цілі та мета 

інвестиційної діяльності підприємства. 
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Рисунок 2 – Основні етапи інвестиційної діяльності в систему антикризового 

управління (розробка автора) 

 

Поєднання результатів цього етапу надає можливість здійснити коригування системи 

управління інвестиційною діяльністю із врахуванням антикризового управління. 
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Питання налагодження інвестиційного клімату на підприємствах України залишається 

невирішеним, оскільки більшість вітчизняних підприємств потерпають від нестачі 

фінансових ресурсів та неефективної системи управління маркетинговою діяльністю, якій 

відводять неналежну роль. Вирішити дві головні проблеми можна за допомогою 

інвестиційного маркетингу. Він є підвидом фінансового маркетингу і покликаний виробляти 

фінансово-економічні рішення щодо інвестицій, які відповідають потребам споживачів.  

Аналіз загальної динаміки обсягу інвестицій у промисловість у 2010-2019 рр. дав 

змогу спостерігати тенденцію до зростання обсягу інвестицій у промисловість у вартісних 

показниках за аналізований період. Зростання відбулося за всіма видами промислової 

діяльності: добувній промисловості і розроблення кар’єрів, переробній промисловості, 

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та водопостачання [1]. 

Джерелами росту були, перш за все, ресурси сектору нефінансових корпорацій, кредити 

банків і кошти населення на будівництво житла, а драйверами залучення інвестицій – 
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переважно підприємства промисловості, а також транспорту, державного управління й 

оборони. Для іноземних інвесторів найбільш привабливими у 2019 р. були галузі переробної 

промисловості, а також сфера оптової і роздрібної торгівлі, нерухомість. Основними 

іноземними інвесторами вже декілька років поспіль є Кіпр, Нідерланди, Велика Британія, 

Німеччина, Швейцарія, Віргінські острови (Брит.), Австрія, Франція, Польща та Угорщина 

[2]. 

В умовах сталого розвитку варто зважати на якість інвестицій – не лише як на 

показник, що характеризує ступінь прибутковості капіталовкладення в конкретний 

інвестиційний сегмент і об’єкт, а й такий, що характеризує ступінь соціальної та екологічної 

ефективності. За даними з відкритих джерел [3-5] наведемо приклади якісних інвестицій 

ФПГ. 

У першому кварталі 2019 р. на найбільшому гірничо-металургійному підприємстві 

України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розпочалася ремонтна кампанія доменних печей. 

Було проведено інтенсивний капітальний ремонт ІІІ розряду доменної печі № 6, де замінили 

засипний апарат і скіпи головного підйому, а також відремонтовано повітронагрівачі та 

обладнання ділянки шихтоподачі. Крім того, було відремонтовано газоочисні установки, що 

дало можливість знизити вплив на навколишнє середовище та покращити умови праці на 

робочих місцях. Витрати компанії на капітальний ремонт цієї печі склали 112 млн грн. У 

другому кварталі 2019 р. близько 240 млн.грн «АрселорМіттал Кривий Ріг» направив на 

капітальний ремонт ІІІ розряду доменної печі № 9 – найбільшої на металургійному 

комбінаті. На цій домні замінюють холодильні плити шахти печі та засипний апарат, 

ремонтують кожух, торкретування шахти печі та заливку горна вогнетривким бетоном. 

Плановий ремонт доменної печі № 9 дозволяє стабільно відпрацювати їй до початку її повної 

модернізації, що запланована на 2021 р. [3]. 

Також актуальним в умовах сталого розвитку є масштабна реконструкція доменної 

печі №3 на металургійному комбінаті «Азовсталь» Групи Метінвест: продовження 

будівництва насосної станції хімічно очищеної води для охолодження печі. Після введення 

станції в експлуатацію доменна піч буде охолоджуватися без використання морської води, 

що зробить промисловий процес екологічнішим [4]. 

«Значні обсяги освоєння капітальних інвестицій спостерігались у тимчасовому 

розміщуванні й організації харчування (зростання у 2,6 р.), що, в тому числі, було 

обумовлено початком будування індустріального парку «Innovation Forpost» в м. Дніпро, а 

також проведенням ремонтних робіт та оновленням закладів громадського харчування, 

зокрема, за рахунок коштів іноземних інвесторів. Очікуваний обсяг інвестицій 

індустріального парку «Innovation Forpost» комунального підприємства «Агентства розвитку 

Дніпра» Дніпровської міської ради складає 147,5 млн дол. США, термін реалізації проєкту 

2017-2027 рр. [5]. 

Щодо дієвих форм державної підтримки інноваційних процесів у європейських 

країнах, застосовуються дотації, пільгові безоплатні субсидії, пільгові і цільові кредити, 

оплата витрат на технічну експертизу, система страхування кредитів, податкові знижки і 

пільги. Організаційними структурами інноваційного процесу при цьому є технопарки, 

інноваційні та венчурні фірми тощо. Програмна діяльність цих інститутів (товарна, цінова, 

дистрибуційна, рекламна, соціальна) визначає фінансовий маркетинг, основною складовою 

якого є інвестиційний маркетинг (відносно нове явище на теренах вітчизняної економіки). 

Своєчасними заходами для українських підприємств повинні стати використання 

інструментів маркетингу, зокрема маркетингу інновацій:  

– стратегування як специфічний процес колективної довготривалої роботи зі 

стратегічно осмисленою перспективою в підприємництві; 
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– контроль проєктів як процес, у якому керівник проєкту встановлює, чи досягнута 

мета і цілі, виявляє причини дестабілізації процесу виконання роботи та обґрунтовує 

прийняття управлінських рішень; 

– вдосконалення комплексу маркетингу як процес застосування сучасних 

інструментів і методів, що використовуються бізнесом для досягнення його ринкових цілей; 

– вивчення інвестиційної кон’юнктури, поведінкових моделей конкурентів і 

споживачів, індексів задоволеності інвесторів тощо. 

Доречно навести цитати Роберта Кійосакі та Джона Кейнса, до яких варто 

прислухатися фахівцям з інвестицій і маркетологам, які вивчають поведінку споживачів: 

«Основною помилкою, яку здійснюють люди, є інвестування в активи, які користуються 

найбільшою популярністю. Купуючи те, що купують інші, ви не зможете досягти успіху. 

Вам потрібно вміти знаходити прекрасні інвестиції, які інші люди втрачають» (Р. Кійосакі) 

та «З плином часу я все більше переконуюся в тому, що кращий спосіб інвестицій – це 

вкласти пристойну суму грошей в підприємства, про які хтось щось знає і в правильність 

управління якими хтось не дуже вірить» (Дж.М. Кейнс) [6]. 

Вітчизняним підприємствам вкрай необхідно використовувати й налагоджувати 

інвестиційний маркетинг, здатний забезпечити контроль інноваційно-інвестиційних 

проєктів, оцінку  інвестиційної кон’юнктури, моделей поведінки конкурентів, ретельне 

дослідження бізнес-простору. 
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Визначення пріоритетних факторів конкурентоспроможності має вагоме значення для 

формування інноваційної моделі економіки. Нині інноваційна модель економічного розвитку 

є найбільш ефективною та стає тією основою, яка моделює і визначає економічну могутність 

будь-якої країни. Тісний взаємозв’язок між інноваційним типом розвитку економіки і 

виробничими відносинами потребує чіткого визначення поняття інновацій.  

В Короткому словнику сучасних понять і термінів під загальною редакцією В.А. 

Макаренка [2] термін «інновація» має досить змістовне пояснення: «Інновація (англ. 

innovation - нововведення, від лат. іnnovatio - відновлення, оновлення):  вкладення коштів в 

економіку, що забезпечує зміну поколінь техніки і технології; нова техніка, технологія, що є 

результатом досягнень науково-технічного прогресу; вироблення, синтез нових ідей, 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu
http://dda.dp.ua/
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створення нових теорій і моделей, втілення їх в життя; політичні програми, які мають, як 

правило, індивідуальний, неповторний характер; в мовознавстві - новоутворення, відносно 

нове явище, переважно в морфології».  

Таке ємне трактування дає змогу зазначити, що інновації (нововведення, зміни) мають 

місце у всіх сферах діяльності людини.У літературі часто з категорією «інновація» тісно 

пов'язують поняття «винахід» і «відкриття». Під винаходом сьогодні розуміється новий 

метод, нове рішення технічної задачі. З моменту прийняття до поширення винахід набуває 

нової якості й стає інновацією. Період часу між появою винаходу і втіленням його в 

інновацію називається інноваційним лагом. Таким чином, можна сказати, що винахід - це 

створення нової концепції, а інновація - це виділення практичної цінності винаходу і 

перетворення його в успішно продається продукт [1].У ролі відкриття виступає результат 

отримання раніше невідомих даних або спостереження раніше невідомого явища природи.  

На сьогоднішній день існує досить об’ємна база раніше проведених наукових 

досліджень, які створюють серйозну платформу освітлення багатоаспектності інновацій та 

дозволяють систематизувати існуючи трактування даного терміну, а також розставити 

акценти на найбільш значущих характеристиках інновації як економічної категорії.  

З метою конкретизації економічної сутності категорії «інновація» було 

систематизовано наукові погляди щодо розвитку теорії інновацій у різних школах 

економічної теорії та проаналізовано модифікації поглядів вчених щодо базису даного 

поняття [3-4]. 

Концентрація уваги на багатоаспектності і багатогранності поняття «інновація» і 

можливості його розгляду з різних боків, дозволило сформувати авторське визначення даної 

дефініції: «інновація – це результат (у вигляді економічного ефекту) комплексного процесу 

трансформації наукової ідеї чи технічного винаходу до стадії їх комерційного використання 

шляхом комерціалізації із залученням певних інвестицій». 

Підбиваючи підсумки розвитку теорії інновацій протягом століть, можна зауважити, 

що неповне розуміння, відсутність уваги вчених до інновацій, невідомість багатьох авторів 

епохальних винаходів еволюціонували до загального визнання інноваційної діяльності як 

основи економічного розвитку і головного каталізатора прогресу.  

Отже інновації не виникають самі по собі. Вони є результатом інноваційної діяльності 

чи інноваційної активності, а, можливо – інноваційного процесу, або інноваційна діяльність і 

є процесом інновацій? Спробу надати відповіді на ці питання шляхом дослідження сутності, 

основних характеристик та взаємозв’язку даних економічних категорій було здійснено у 

роботах [5-6].  

Проведене дослідження дозволило за допомогою вивчення і систематизації 

теоретичних положень наукової літератури провести порівняльну характеристику 

економічних категорій «інноваційна діяльність», «інноваційна активність» та «інноваційний 

процес», визначити їх взаємозв’язок та підпорядкованість;виділити основні ознаки 

інноваційної діяльності, такі як: спрямування на створення нового результату; створення 

нового знання; спрямування на вдосконалення (модифікацію) вже існуючого результату; 

спрямування на комерціалізацію результатів (отримання прибутку); високий ступінь 

невизначеності і ризику; інтелектуальна насиченість. 

Таким чином, цілісне уявлення щодо управління інноваційною діяльністю 

підприємства формується за допомогою комплексу взаємопов’язаних категорій й понять, 

який підкреслює комплексний характер інновацій, розкриває різноманітні області та засоби 

їх використання й відповідні методи управління (рис.1). 
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Рисунок 1 − Взаємозв’язок базових понять управління інноваційною діяльністю 

підприємства (джерело: авторська розробка) 
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Структура економічної інформації і інформаційного забезпечення підприємницької 

діяльності зумовлена її призначенням в управлінні і контролі господарської діяльності. 

Залежно від цілей і завдань впливу на керований об'єкт економічну інформацію групують за 

різними інформаційними сукупностями, кількісні зміни яких визначаються номенклатурами, 

що складаються з позицій з показниками. До номенклатури включають повний перелік 

попередньо згрупованих позицій за певною якісною однорідністю (сферами управління). 

Наприклад, номенклатура: статей витрат на виробництво, готової продукції (сировина, 

матеріали, заробітна плата виробничих працівників, загальновиробничі витрати та ін.) 

включає позиції за видами сировини і матеріалів, основної і додаткової заробітної плати, 

тощо.  

Економічні показники — це інформаційна сукупність показників, критеріїв, величин, 

рівнів зі складом реквізитів (ознак), підстав, що дозволяє дати визначення економічного 

стану підприємства, сім’ї, регіону, країни і зміну цього стану. Наприклад, показник "ціна 

товару" складається з однієї підстави –«власне ціни» і кількох ознак –«найменування, 

розмір», «номенклатурний номер», «позначення одиниці товару», тощо. Саме слово 

«показник» говорить про те, що він показує економічний стан об’єкта. Показниками оперує 

економічна інформація для досягнення цілей і інформаційного забезпечення функцій 

управління в підприємницькій діяльності. Історія удосконалення інформаційного обміну 

збігається з історією створення і організації знакових систем та техніки, створенням знаків, 

розвитком інформаційного забезпечення управління і представлена такими фазами: усна, 

письмова, книжкова, комп’ютерна, мережева.  

Підприємницькі структури різних галузей досить часто автоматизують реальну 

організацію і методологію праці, без реорганізації витрат праці і перерозподілу обов’язків, 

що призводить до громіздкості інформаційної системи такого підприємства і його діяльності. 

Наприклад, підприємство працювало в комп’ютеризованих місцях не пов’язаному мережею, 

при переході ж на сучасну діалогову систему із застосуванням локальної мережі необхідно 

було зробити перерозподіл обов’язків і призначити працівників у відділах зберігання 

матеріальних цінностей, заробітної плати, витрат виробництва. Оскільки через розрізнену 

роботу аналітичні дані некоректно заповнювалися або заповнювалися не всі реквізити 

документів, довідників, операцій; адміністратор системи з цим справитися не міг, що 

призводило до втрати правдивої аналітичної інформації. Тому важливо при побудові 

сучасної інформаційної системи враховувати розмір підприємства та посадові обов’язки і 

дисциплінарно регулювати їх. Досліджуючи підприємства різних форм власності і 

господарювання при впровадженні та супроводженні інформаційних систем, ми виділяємо 

протиріччя з практикою, яка склалась роками на підприємствах. Персональні комп’ютери 

(ПК) полегшують працю керівника та підприємця, але без подальшої зміни організації праці і 

розвитку методології вони нічого не вносять в її зміст, підвищення ролі в управлінні. Так, 

коли підприємець по кожному покупцю чи продавцю закриває розрахунки, зокрема, 

аналітичні дані за договором, рахунком-фактурою, накладною, а по оплаті вказана інша 

аналітика, то аналітичні дані, що є основою взаєморозрахунків, не завжди співпадають і 

породжують «незакриту аналітику». Навіть в автоматизованій формі на рівні рахунка і 

найменування покупця чи продавця  сальдо невірно згортається. Чи, наприклад, якщо 

ручним способом при видачі грошей через банкомат працівник відкидав копійки на 

наступний період для зручності, то автоматизована форма дозволяє цього уникнути. Бувають 

випадки, коли на складі перейменовують картки запасів, що призводить до сумнівних 

результатів.  

Підприємницькі структури та інші форми господарювання, що відносяться до малих 

підприємств, зазнають найменших втрат від впровадження та супроводження 

автоматизованих систем, оскільки документообіг незначний задіяні до 10-20 осіб. Такі 
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системи дуже динамічні і прості, бо для ведення простих економічних інформаційних систем 

достатньо навіть розробок в електронних таблицях MS Excel чи самої простої типової 

обліково-фінансової конфігурації програми. На таких підприємствах процес впровадження 

полягає тільки у виборі програмного забезпечення, що здійснюється при дослідженні своїми 

силами, а супроводження організується за договором або ліцензійною угодою з 

розробником. Головне, що такі програми за рахунок своєї простоти технологічно нескладні і 

методичної літератури та лінії консультації, що надають розробники, достатньо для 

освоєння. Модифікацію таких систем користувач може здійснювати самостійно. Таким 

чином, мале підприємство витрачає кошти тільки на придбання програмного забезпечення і 

його вартість становить від 1000 до 5000 грн, а строк впровадження триває до 30 днів. 

В середніх підприємствах, до яких відносяться акціонерні, закриті, відкриті та з 

обмеженою відповідальністю товариства, організація економічної інформаційної системи (на 

прикладі систем  залежить в більшості випадків від кваліфікації працівників, що контролює 

своїх підлеглих по формуванню інформації для керівників. В таких системах працює від 20 

до 600 осіб , активно використовується мережа. Крім того, середні підприємства обов’язково 

повинні мати адміністратора інформаційної системи чи програміста, що підтримує в 

робочому стані систему і при необхідності модифікує її. Вивільнених працівників 

завантажують додатковою роботою. Вартість таких систем для середніх підприємств складає 

від 5000 до 50000 грн, а строк впровадження від одного до трьох місяців.  

Крупні підприємницькі структури – агрофірми, союзи, об’єднання при автоматизації 

економічної роботи досить часто перерозподіляють обов’язки працівників, тому що вона на 

деяких відділах, таких як облік заробітної плати, облік грошових коштів вивільняє 

працівників, а в ланці обліку матеріальних цінностей потребує більшого контролю. 

Інформаційні системи на таких підприємствах організовуються у розподіленій базі даних із-

за територіальної віддаленості від головного офісу і весь час потребують контролю введення 

інформації. В зв’язку з реформуванням підприємств, частка таких підприємств незначна – 

5%,  доля малих складає біля 65%, близько 30% - середні. Але впровадження інформаційних 

систем на підприємствах такого типу вимагає зваженого підходу до кожного етапу: 

дослідження, проектування, побудови, функціонування, модифікації та ліквідації 

інформаційної системи підприємства, воно вимагає підписання договору на впровадження і 

супроводження такої системи з фірмою-розробником. Вартість впровадження і 

супроводження такої системи коливається від 30 до 500 тис. грн., а строк впровадження від 

трьох до шести місяців.  

На сьогодні більшість підприємств України, які пережили економічний спад, 

перейшли на нові форми господарювання. Якщо підприємство та його головні спеціалісти не 

володіють сучасними можливостями інформаційних систем, то таке підприємство 

автоматично відкидається на декілька десятиліть у минуле.  
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В Україні посередницька діяльність стає все більш актуальним напрямом бізнесу. 

Постійно відбувається розширення переліку послуг, які потребують як виробники, так і 

споживачі.Однак на сучасному етапі функціонування ринкових відносин актуальною є 

проблема виникнення непередбачуваних ризиків та загроз, що можуть перешкоджати роботі 

посередницького підприємства. Тому є доцільним дослідити ризики та загрозирозвитку 

регіону для своєчасного виявлення та недопущення негативних наслідків в роботі 

посередницьких підприємств. 

Високий рівень науково-технологічного і соціально-економічного розвитку в 

сучасному суспільстві створює реальну загрозу його існуванню. Це обумовлено інтенсивним 

знищенням навколишнього середовища. На тлі цих процесів стан навколишнього 

середовища України та її регіонів продовжує погіршуватися і не повною мірою залежить від 

темпів змінювання економіки. Основною причиною є лаговий вплив економіки на екологічні 

параметри територіальних утворень[1, c.64]  

Реалізація принципів сталого розвитку, які прийняті у 1992 р., здійснюється через 

формування ефективної стратегії. Для її розробки необхідно обґрунтувати засоби 

регулювання поведінки суб’єктів господарювання та територіальних утворень, які є 

інструментом створення мотивації щодо охорони навколишнього середовища. 

Термін, який з’явився в останній чверті XX століття «модель стійкого розвитку» 

економічної системи замінив існуючі раніше уявлення про обов’язкову охорону і захист 

навколишнього середовища в процесі економічної діяльності. Поняття стійкого розвитку 

принципово має мати економічну складову. Отже, методологія дослідження умов переходу 

економіки регіону на модель стійкого розвитку повинна мати чітку кількісну визначеність −  

екологічну складову [ 2, с.126]. 

О. Пчелінцев вказує: «працюючи з регіонами, слід завжди пам’ятати про їх двояку 

природу. З однієї сторони, це багатовимірні, еколого-соціально-економічні структури, в 

принципі, які допускають і піддаються тільки міждисциплінарному дослідженню. З іншої 

сторони, регіони − це ланцюги просторової структури економіки, тобто особливий тип 

економічних систем, який виникає на основі взаємопов’язаного розвитку виробництва, 

населення та ресурсної сфери» [3, с. 24]. Говорячи про триєдність антропогенної системи 

«людина-середовище проживання - діяльність людини у напрямку утворення матеріальних і 

духовних благ», слід звернути увагу на антипод цієї системи − чинники ризику: 

антропогенні, екологічні і техногенні [4, с.5].Антропогенні чинники зростання. До них 

відносимо неконтрольоване зростання населення. Для Причорномор’я більш характерна 

міграція з «гарячих точок» (країн СНГ, Азії, Африки) та зміни у цьому зв’язку якісного 

складу населення (табл. 1). 

В Одеській області міждержавна та міжрегіональна міграція має приріст в основному в 

причорноморських районах /містах, які мають більш розвинену інфраструктуру, а також в 

містах з розвиненим виробництвом (Котовськ, Теплодар) [5, с.331].Також до даних чинників 

ризику відносимо і антропогенний тиск на біосферу (зменшення площ, які придатні для 

існування живих організмів внаслідок як природних катаклізмів, так і «ціле направленої» 
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діяльності самої людини) 

Екологічні чинники ризику. Це вірогідність і наслідки аварій, катастроф і лих. Сучасні 

кризи − це, як правило, результат неконтрольованої взаємодії з навколишнім 

середовищем.Іншими словами, необхідно сумнівно зберігати одночасно працю та енергію, 

так як ці два процеси несумісні. Можливості НТП є небезмежними, тим більше екологічні 

обмеження можуть слугувати бар’єром зростання продуктивності та доцільності 

впровадження того чи іншого заходу НТП. 

 

Таблиця 1 – Міграція населення в регіонах Українського Причорномор’я у 2016р., осіб 

Регіон (область) 
Міждержавна міграція Міжрегіональна міграція 

Приріст Скорочення Приріст Скорочення 

Миколаївська +580 − − -1379 

Одеська +3248 − +2533 − 

Херсонська +228 − − -2145 

Джерело: [5. c 326]. 
 

Технологічні чинники ризику. Найбільш актуальною є проблема забезпечення безпеки 

людей та навколишнього середовища, перш за все, і обладнання складних систем машин і 

унікальних споруд.  

Основними способами зниження ризиків посередницького підприємства можуть бути: 

попередження, диверсифікація, страхування, одержання додаткової інформації під час 

обрання варіантів рішень і результатів їх реалізації, створення запасів та резервів тощо. 

Існування взаємозв’язку між природними, екологічними і технічними катастрофами, 

комплексний вплив загроз на економічну безпеку Українського Причорномор’я (Одеська. 

Миколаївська. Херсонська області є територіями з передкризовою економічною ситуацією) 

обумовлюють теорію і стратегію розвитку господарського комплексу цього економічного 

району.Перехід економіки регіону на модель стійкого розвитку означає забезпечення 

стійкості економічного зростання (розуміємо як зростання реального невиробничого 

споживання та накопичення) при зберіганні стійкого стану навколишнього середовища.  

Підсумовуючи слід зазначити, що основними загрозами в економічній сфері 

Українського Причорномор’я на сьогодні є: антропогенна перевантаженість територій, 

нераціональне використання природних ресурсів, подальше погіршення екологічного стану 

водних басейнів, забруднення ґрунтів, пов'язаний з використанням хімічних речовин та 

порушенням правил їх внесення.Таким чином, стратегії сталого розвитку регіонів 

Українського Причорномор’я для посередницьких підприємств повинні базуватись на 

прогнозованій моделі соціально-економіко-екологічного розвитку держави, що у 

відповідність із світовим закликом повинна вийти на траєкторію сталого 

розвитку.Інформація може бути корисною для підприємств, які зацікавленні в зменшенні 

вірогідності негативного впливу ризиків на їх діяльність. 
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В ринковій економіці споживач має право вибору оптимального постачальника. 

Посередницькі підприємства сприяють встановленню господарських зв'язків між 

постачальниками і споживачами, здійснюють пошук партнерів за рахунок продавця і 

підписують контракти. Звернення постачальників до посередницьких організацій надає 

змогу зменшити витрати в частині збуту товарів та послуг, також збільшити ефективність 

діяльності підприємства та підвищити його конкурентоспроможність.  

Значний вплив на конкурентоспроможність постачальника має якість поставленої їм 

продукції [1, c.128]. В сучасних умовах особливий інтерес представляє нецінова конкуренція, 

або конкуренція якості, яка як відзначають фахівці, приходить на зміну цінової конкуренції 

[2, c.20].  Це пояснюється дією закону, згідно з яким з підвищенням рівня потреб зростає 

необхідність поліпшення якості. В даний час в конкурентній боротьбі за ринки збуту 

перемагає той, хто пропонує продукцію найбільш високої якості (незалежно від ціни). 

Якість товару є одним з вирішальних показників конкурентоспроможності 

постачальників. Більш якісний товар, незважаючи на його високу ціну, відрізняється 

значною ефективністю в експлуатації або споживанні [3]. Прагнучи вистояти в конкурентній 

боротьбі, постачальники змушені постійно покращувати якість вироблених ними виробів і 

розширювати гаму умов поставок та послуг (все це в тій чи іншій формі враховується в ціні і, 

в кінцевому підсумку оплачуються споживачем).  

Часто на практиці постачальники вважають, що робота з постачальником напряму, без 

посередника ефективніше. Однак це не завжди так. Дрібний і середній промисловий 

споживач не завжди може видати велике оптове замовлення виробнику. Окрім цього він несе 

більші, ніж великий оптовий покупець, транспортні витрати на одиницю продукції, що в 

кінцевому підсумку призводить до подорожчання  вартості продукції. В цьому випадку 

вигідно співпрацювати з посередниками. Використання того чи іншого посередника 

залежить від виду розповсюджуваного товару. В кожному конкретному випадку можливості 

та обов'язки посередника обумовлені в спеціальних контрактах з виробником або 

постачальником товару. 

Зростання споживчих властивостей продукції і розширення сфери послуг призводять 

до того, що відбувається одночасне і, як правило, не рівнозначне  зростання якості та цін 

(зростання якості випереджає підвищення цін). Важливе значення має розробка 

підприємством-постачальником системи якості як засобу, що забезпечує проведення певної 

політики і досягнення поставлених цілей в області якості. Політика в області якості є 
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елементом загальної політики постачальника і дозволяє споживачеві скласти уявлення про 

ставлення постачальника до його запитів і потреб. Більш якісний товар посередникам 

набагато легше реалізувати. Політика постачальника в області якості повинна бути 

орієнтована на споживача, оскільки співпадає з його вимогами. Споживачеві потрібна така 

продукція, яка не тільки перевершує світовий рівень, але і обов'язково задовольняє його 

певним конкретним вимогам. 

Рівень якості можна оцінити за допомогою коефіцієнта якості продукції 

постачальника за формулою 1 

 

Кп = 1 − 0,01 ∗ Пв − 0,1 ∗ Бп − 0,3 ∗ Р, (1) 

 

де Пв − відсоток повернення продукції з ВТК; Бп− число випадків браку, виявлених 

при випробуваннях продукції або виявлених споживачем; Р − кількість рекламацій [ 4, c. 

207]. 

Для забезпечення високої якості товару і його конкурентоспроможності важливо не 

лише виявлення браку продукції, а його попередження.  Тому необхідно вдосконалювати 

єдину систему управління якістю товарів.  Комплексне системне управління якістю товару 

здійснюється за участю виробничого відділу, відділу маркетингу оптових фірм шляхом 

охоплення процесів виробництва, реалізації  та споживання продукції. 

 Всеохоплюючий контроль якості гарантує єдині узгоджені методи і засоби його 

проведення.  Для оцінки виконання договірних зобов'язаньвикористовують коефіцієнт їх 

виконання, який розраховують за формулою 2 

 

𝐾д =
𝑄𝑜 −𝑄𝐻

𝑄𝑜
, 

 

(2) 

де  𝑄𝑜− плановий обсяг продукціі при укладанні договорів, тис.;𝑄𝐻 −  недопоставка 

продукції за договірними зобов'язаннями, тис. 

Дотримання договірних зобов'язань по поставкам залежить не тільки від виконання 

планів виробництва, а й від стану запасів готових виробів недостатній рівень яких може 

негативно позначитися на договірних зобов’язаннях, а понаднормативний − привести до 

погіршення фінансових показників діяльності підприємства-постачальника. 

Фірма-постачальник повинна залишати за собою право отримувати відомості про 

роботу посередника з товарами, щоб бути впевненою, що її товар просувається досить 

енергійно.Посередник незалежно від його виду зобов'язаний надавати інформацію 

постачальнику за такими напрямами: звіти про хід і підсумки збуту товару; інформацію про 

ринок, що включає регулярні і повні повідомлення про діяльність конкурентів, рівні цін, 

коливання ринкової кон'юнктури; план збутової діяльності; найменування і характеристику 

наявних у посередника клієнтів;  розумний обсяг інформації про діяльність посередника за 

звітний період. 

Таким чином, навіть невелика перевага постачальників над конкурентами може 

значно вплинути на успіх роботи торговельної компанії. Зараз більшою мірою, ніж коли-

небудь, успіх приходить до тих компаній, які вчасно реагують на запити ринку і мають 

швидкий доступ до інформації. Тому володіння потрібною інформацією в потрібний час, в 

потрібному місці і вміння ефективно її використовувати в умовах існуючої ринкової ситуації 

є конкурентною перевагою № 1, а це можливо за умови співробітництва з посередниками, які  

спеціалізуються на конкретних  видах товарів або послуг та знають краще цільову 

аудиторію. 
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Отримана різними способами інформація стане корисною пісня того, як всі дані 

будуть піданні необхідному аналізу і гранично точному тлумаченню. Вельми часто причина 

багатьох ділових невдач полягає не в ігноруванні інформації , а в її помилковому аналізі. 

Відомості, як правило, оцінюють за достовірністю, значущістю, узгодженістю, повнотою і 

можливістювикористання.  

Кожна інформація, що надходить із зовні характеризуются певним ступенем 

достовірності, зокрема залежить від ступеня надійності джерела і того, звідкі він її отримав.             

Щоб прояснити такі показники, кожен реєстрований факт корисно доповнювати спеціальною 

літеро-цифровою відміткою. Літерами позначають рівень надійності джерела, а цифрами - 

звідки джерело отримало відомості. Рівень надійності інформації прийнято кодувати таким 

чином:А - абсолютно надійний і компонентний; Б - зазвичай надійній; В - не надто надійний; 

Г- ненадійний; Д - невизначений. Те, як джерело отримало данні, що надаються, відзначають 

так: 1 - сам бачив; 2 - чув від того, кому можна вірити; 3- чутки. 

Ніколи не варто забувати, що джерело, яке не викликає сумнівів, інший раз здатне 

передати явну дезінформацію, а абсолютно не надійна людина - повідомити цінні відомості. 

Тому двохзначкові індекси іноді доповнюють римською цифрою, яка вказує на 

передбачувальну достовірність факту: 1.підтверджується іншими фактами; 2.ймовірно 

правдивий (3 до 1); 3.можливо правдивий (1 до 3); 4.сумнівний (3 проти 1); 

5.неправдоподібний;6.не можуть бути визначені. Так, наприклад, маркування 3 - Б2 означає, 

що інформація надана досить надійним інформатором (Б) зі слів знаючої людини (2) і 

можливо - «50 на 50» - правда (3).          Якщо виникають сумніви в достовірності даних, що 

дійшли до нас, їх корисно відкласти про запас в очікуванні інших фактів, що підтвердять або 

спростують. Необхідно враховувати, що інформація, яка надходить до вас, може бути 

такою:даною джерелу дезінформацією; спотвореною їм навмисно;зміненою - довільно або 

мимоволі - в ході її передачі. 

Циркулюючі по горизонтальних і неформальних каналах усні повідомлення менш 

піддаються спотворенню, а інформація, яку поставляють нагору, частіше прикрашають з 
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огляду на явне бажання догодити, отримати винагороду, уникнути покарання тощо. При 

навмисній дезінформації застосовують як свідому брехню, так і витончену напівправду, 

поволі підштовхуючи тих, хто сприймає, до помилкових студжень. Найбільш поширеними 

прийомами тут є пряме приховування фактів; тенденційний підбір даних; порушення 

логічних і тимчасових зв’язків між подіями; подавання правди в такому контексті (додавання 

помилкового факту чи натяку...), щоб вона сприймалася як брехня; виклад найважливіших 

даних на яскравому тлі відволікаючих увагу відомостей; змішування різнорідних думок і 

фактів; повідомлення інформації такими словами, які можна тлумачити по-різному; не згадка 

ключових деталей факту. Спотворення, що виникають в процесі передачі вихідних даних, 

найчастіше відбуваються через передавання тільки частини повідомлення; переказ почутого 

своїми словами («зіпсований телефон»); пропускання інформації крізь призму суб’єктивних 

відносин. Щоб успішно боротися з імовірністю дезінформацією, слід робити таке: ⁃ 

розрізняти факти та думки;⁃ розуміти, чи здатний інформатор за своїм становищем мати 

доступ до фактів, що повідомляються; ⁃ враховувати суб’єктивні ( думка про самого себе, 

рівень розвитку фантазії і т.п.) характеристики джерела і його передбачуване ставлення до 

повідомлення, що передається;⁃ застосовувати дублюючі канали інформації;⁃ виключити всі 

зайві проміжні ланки;⁃ пам’ятати, що особливо легко сприймається та дезінформація, яку ви 

припускаєте чи бажаєте почути. У даній доповіді автори окреслили лише першочергові 

підходи до дослідження достовірності та надійність отримання інформації у заходах з 

конкретної розвідки.  
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Для вирішення будь-якої проблеми потрібна оптимальна інформація. Вона може бути 

відкритою (більш-менш доступною - ЗМІ, Інтернет, всі можливі бази данних); напівзакритою 

(не засекреченою, але контрольованою тими, кого вона стосується); секретною (такою, що з 

різних міркувань вважається ключовою в певних ситуаціях). За оцінками фахівців, розвідка 

більше ніж 90% потрібної інформації видобуває з відкритих джерел і тільки 5-10% - шляхом 

бізнес шпигунства [1, с. 5]. 

Так, простий аналіз реклами дозволяє оцінити прибуток фірми-конкурента з точністю 

до 15% [2 c.299]. Нелегальна комерційна розвідка включає в себе різні методи роботи. 

Перший, і головний, є оперативним методом отримання інформації, коли с конкурентного 

середовища вербується людина або впроваджується свій. Наступним важливим методом є 
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використання технічних засобів, наприклад для перехоплення телефонних переговорів і 

електронних повідомлень. 

При плануванні розвідувальної діяльності в економіці слід зосередитися на таких 

напрямках: визначення мети проведення розвідувальної діяльності; визначення потреби 

суб’єкта економічної діяльності в інформації для досягнення цілей; визначення джерел 

отримання необхідної інформації. 

Вважати корисною інформацію прийнято лише тоді, коли її можна використовувати. 

Корисність інформації залежить від її повноти, точності та своєчасності. Слід конкретно 

розрізняти, не плутати: факти (дані), думки (особистісні припущення), інформацію 

(аналітично оброблені дані). 

Потрібна інформація, як правило, дозволяє орієнтуватися в ситуації, чітко планувати 

свої дії, відслідковувати результативність проведених акцій, ухилятися від несподіванок, 

маніпулювати окремими людьми та угрупованнями. 

Інформація поділяється на тотальну (дає загальне оглядове уявлення про цікаві 

проблемі та учасників - індивідів і організаціях - гри, що проводиться); непряму 

(підтверджує або спростовує якісь припущення, стикується с останніми тільки 

опосередковано); оціночну (розтлумачує події і дає прогноз щодо їх розвитку в майбутньому, 

це оптимально оброблені дані)[1]. 

У разі необхідності інформації необхідно прояснити для себе такі запитання: Що 

необхідно дізнатися? Де і в якому вигляді може існувати бажана інформація? Як і в якому 

вигляді ії можна отримати ? 

Від чітких відповідей на перші запитання залежить розуміння останнього, процес 

отримання відповіді на яке залежить від існуючих зовнішніх умов, від ваших знань, досвіду, 

волі, можливостей і винахідливості. 

Наступним кроком зробимо спробу узагальнити ті параметри, які потрібно знати про 

конкурентів/партнерів. Основними напрямками, за якими можна проводити розвідувальні 

заходи для отримання інформації як відносно до конкурентів, так і партнерів з метою 

виявлення їх благонадійності, є такі: підприємство, його керівництво, відносини всередині 

підприємства, система безпеки, відомості про фінансовий стан, партнерів, конкурентів, 

плани подальшого розвитку [1, с. 6]. 

Підприємство: реєстраційні дані; форма власності; засновники (акціонери); власники 

контрольного и блокуючого пакетів акцій; дочірні фірми; історія створення та розвитку 

підприємства, приватизація; напрямки діяльності; номенклатура продукції, що випусається 

(послуг); ділова репутація: участь в судових розглядах, претензії с боку спецлужб, 

правоохоронних і митних органів, органів виконавчої влади, зв’язки з криміналом тощо. 

Керівництво:особи, які приймають рішення (ступінь впливу на політику 

підприємства); особи, пов’язані з організованими злочинними угрупованнями або 

влаштовані на підприємствах за їх рекомендаціями; особисті та ділові характеристики 

(психологічний портрет); ділові зв’язки і досвід; участь як засновників або акціонерів в 

інших комерційних проектах (паралельні фінансові інтереси). 

Відомості про фінансовий стан:фінансове становище (останній баланс); джерела 

фінансування; собівартість продукції (номінальна і реальна); прибуток (номінальна і 

реальна); взаємини з банками, кредитна історія; середній оборот за рахунком (рахунками); 

розподіл прибутку; відносини з податковими органами (інспекція, поліція); заборгованість 

бюджету (місцевому, федеральному); наявність заборгованості своїм контрагентам; проблемі 

(невиплати зарплати, відсутність замовлень та ін. ); факти невдалих інвестиційних проектів 

на ін. 

Відносинивсередині підприємства:відносини та їх загострення в команді керування; 

наявність угруповань і сімейних кланів; взаємини між командою керування і трудовим 
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колективом; наявність в команді неформальних лідерів; інші факти, що свідчать про 

внутрішню напруженість на підприємстві. 

Система безпеки: наявність «даху»; власна служба безпеки (функції, кадровий склад, 

його кваліфікація і приналежність до правоохоронних органів і спецслужбам); методи 

вирішення конфліктних ситуацій. 

Плани розвитку:плани на найближчу перспективу; плани на подальшу перспективу. 

Отримавши початку інформацію, її необхідно оцінити (за ступенем достовірності, 

важливості, стикування, можливості використання; інтерпретувати (в світлі інших данних і 

глибинної інтуїції), виявивши її місце в загальній мозаїці фактів; визначити, чи потрібна (і 

саме яка) додаткова інформація; ефективно вікиростовувати (врахувати в своїх планах, 

передати, кому слід, притримати до потрібного моменту тощо). 
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Основними джерелами інформації можуть бути різноманітні дії, наприклад, при 

здійсненні заходів конкурентної розвідки, можна виділити такі пункти: аналіз поведінки, 

розмови, результати дій. Також невід'ємною частиною інформації можуть бути електронні 

системи обробки інформацій, комп’ютери, електричні друкарські машинки, знаючі люди 

(наприклад соціальна інженерія), документи, засоби бездротового і дротового зв’язку. 

Вийшовши на те чи інше джерело інформації, необхідно прорахувати його 

можливості, що вже існують і потенційні, допустимі межі використання і ступінь його 

надійності [2, с. 302]. Знаючими людьми, як правило, вважаються ті, хто, безперечно, володіє 

або може мати потрібну інформацію, до таких людей належать: 

 Експерти – співробітники, чиї професійні звання і контакти (як робота, так і 

хобі) забезпечують першокласну орієнтацію в питанні, що розробляється. 

 Внутрішній інформатор – людина з конкурентного середовища, що 

завербована і поставляє інформацію з матеріальних, моральних та інших вагомих дня нього 

причин. 

 Заслане джерело – це своя людина, що увійшла до оточення конкурента. 

Цінність поставлених їм даних залежить від його індивідуальних якостей і досягнутого рівня 

довіри. 

 Легковажний інформатор («базіка») – людина із середовища конкурента, 

контактер або будь-яка інформована особа, яка повідомляє цікаві факти під час ділової, 

дружньої, компанійської або інтимної бесіди. 
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 Контактери - люди, що контактують або колись стикалися з досліджуваною 

людиною, групою або організацією. 

 Союзник – людина або будь-яка  громадська, державна, кримінальна чи інша 

структура, яка виступає як противник або «наглядач» за конкурентом [3, с. 8]. 

Групи фіксованих матеріалів: 

 Особисті справи, медичні карти, доповідні, пояснювальні записки і листи до 

різних інстанцій, всілякі за коментовані дані, зібрані офіційними службами (відділ кадрів, 

поліція, житлові організації та інші структури.) про потрібну особу або організації, 

називають офіційні документи. 

 Ще може буде таке, що якісь неофіційні підкидні листи само видавництва, які 

можуть містити цікаву інформацію яка була тиражована тим чи іншим способом, листівки, 

звернення, замітки, які не можуть бути віданні офіційно. Факти що містяться там, 

проявляються на рівнях правди, правдоподібності та явною дезінформації. Ступінь 

достовірності першоджерела може бути абсолютно не визначувана, тому користуватися 

такими даними потрібно обережно, не зазначаючи їх, але і не приділяючи їм особливої уваги. 

 До оприлюднення відомостей належать виявлені публікації в журналах газетах, 

радіо і телесюжети, читані, десь лекції та виступи та ін. Такі джерела знайомлять з 

кулуарними матеріалами, відкривають нових носіїв інформації та істотно скорочують роботу 

з розробки об’єкта. 

 Оптимальним джерелом є Носії машинної інформації, які існують у багатьох 

організація, базами даних, занесених до комп’ютера. Збережи в ньому відомості зафіксовані 

на магнітних носіях, які витягуються (жорстких дисках) або не витягуються (гучних дисках), 

і здатні виводитися на паперову роздруківку. Особисті папери та архіви: записники, різні 

позначки на листках календаря, дружні та інтимні листи, вітальні листівки, фотографії, аудіо 

та відеозаписи, щоденники та ін. Такі джерела неоціненні при активній розробці об’єкта за 

ретельним виявленням його контактів і повним розумінням реальних можливостей для 

подальшого усунення вантажу, вербування або маніпулювання. 

 Факси, звіти, договори, а також методичні розробки, внутрішні телефонні 

довідники та інші папери, пов’язані з діловою активністю людини або організації, це ділові 

папери та архіви. 

 Викинуті розірвані чернетки та машинні роздруківки, сигаретні коробки та 

паперові обривки з різними позначеннями, зіпсовані копії  та випадкові підкладкові листки, 

відпрацьований копіювальний папір і використана стрічка від друкарських машинок – все це 

в руках умілої людини може перетворитися на приголомшливі документи. 

 Технічні засоби передачі та обробки інформації іноді надають унікальні 

можливості для непомітного вилучення самих різнотипних даних, так як, володіючи 

електромагнітною специфікою, вони дозволяють проводити перехоплення на значній 

відстані від об’єкта. 

 Дані мобільних пристрої для словесного і знакового спілкування дуже зручні в 

спілкуванні, але відкриті для звичайного ефірного радіоперехоплення відповідним сканером. 

 Комп’ютери, необхідні для зберігання та обробки інформації. Комп’ютери 

окремних структур зв’язані між собою лініями мереж, що іноді дозволяє витягувати 

інформацію третім особам, тому дані треба шифрувати. 

 Таємно слухати можна як ділові, так і дружні, інтимні розмови. Завдяки цьому 

можна дізнаватися важливі факти та побічно виявляти перспективні контакти людини або 

організації, прояснювати їх цілі та наміри, розуміти образ мислення дійових осіб з їх 

звичайними реакціями на події. 

 Аналізуючи реакції людини на слова і поведінку різних людей на звичайні та 

екстремальні обставини, можна досить точно визначити, їх цілі та мотиви, силу та слабкість 
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рівень схильності до чужого впливу, інформованість, ключових партнерів, методи, 

використаних дій тощо. 

 Чутки, це непідтверджені повідомлення, що циркулюють в певних колах 

людей, корисні тим, що натякають на передбачувані знання і очікування середовища, а іноді 

– на ігри тих чи інших сил. 

Таким чином, зроблена спроба дослідити можливості джерела інформації при 

здійсненні етичних заходів конкурентної розвідки у комерційній діяльності [1, с. 10]. 
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В сучасних економічних джерелах стверджується, що в ринкових моделях 

господарювання, характерних для поточного етапу суспільного розвитку, конкуренція є 

головною рушійною силою, яка координує діяльність учасників ринку, регулюючи пропорції 

суспільного виробництва і створюючи можливості максимального задоволення потреб і 

найкращого використання ресурсів в масштабах суспільства в цілому. 

Конкуренція як явище і економічна категорія являє собою об'єкт пильної уваги 

дослідників протягом більш ніж двохсот років. Її проблеми займалися багато видатних 

економістів.У працях А. Сміта і Д. Рікардо, і пізніше в роботах А.Курно, У.Джевонса,Дж. Б. 

Кларка, А. Маршала, Ф. Найтата інших, конкуренція трактувалася в рамках поведінкового 

підходу як сила, що характеризує взаємодію попиту та пропозиції, і забезпечує 

функціонування ринкового механізму ціноутворення і регулювання пропорцій спільного 

виробництва. 

Надалі, в роботах Ф. Еджуорта, Дж.Робінсон, Е.Чемберліна та інших найкрупніших 

вчених, що заклали фундамент сучасної теорії ринків, набуло поширення структурне 

трактування конкуренції, в якому акцент зміщувався з самої боротьби компаній одна з одною 

на аналіз структури ринку: в центрі уваги виявлялося не суперництво встановленні ціни, а 

встановлення факту принципової можливості впливу окремого господарюючого суб'єкта на 

загальний рівень цін на ринку. 

Пізніше, в роботах Й. Шумпетера, Ф. Хайєка, Дж. М. Кларка та інших, відобразився 

функціональний підхід до визначення конкуренції, який розглядав цю категорію як активний 

процес управлінської взаємодії та неодмінний атрибут ринку. 

У багатьох роботах неодноразово робилися спроби аналізу та опису окремих 

складових конкурентного процесу. Так, теорія порівняльних і конкурентних переваг як 
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джерел конкуренції, аналізувалися з часів Д. Рікардо, а її сучасні інтерпретації можна 

зустріти в дослідженнях М. Портера, А. Чандлера, П. Друкера, Д. Шендлера, К. Хаттена, К. 

Прахалада та ін 

Роль підприємницької діяльності в конкурентних взаємодіях вивчалася в працях Й. 

Шумпетера, Ф. Хайєка, М. Хаммера, Т. Пітерса, Дж. Чампі. Питання стратегічної 

спрямованості конкурентного процесу досліджувалася в роботах І. Ансоффа, А. Чандлера, 

Б.Фортмана, А. Лоуренса та ін. 

У міру розвитку економіки і насичення ринку товарами споживчого попиту, 

підприємства і виробничі системи стикалися з проблемою утримання ринків збуту та 

зміцнення завойованих позицій в рамках швидкоплинного внутрішнього і зовнішнього 

середовища, тобто з проблемою конкуренції. Запекла конкуренція висуває відповідний їй 

критерій в оцінці успішності –конкурентоспроможність, тобто здатність зберігати високу 

економічну ефективність діяльності в умовах конкурентної боротьби. 

В сучасних умовах, що характеризуються процесами глобалізації, загостреною 

конкуренцією, не тільки в національному, а й «національному» масштабі, утворенням 

крупніших транснаціональних корпорацій, традиційні підходи до забезпечення 

конкурентоспроможності, пов'язані з розвитком конкурентних стратегій окремих 

підприємств, поступово відходять на другий план, поступаючись місцем підходам, що 

спираються на розвиток конкурентоспроможності великих територіально-виробничих 

об'єднань, або «наднаціональних структур». В результаті центральними об'єктами 

дослідження й управління конкурентоспроможністю економіки стають територіально-

виробничі системи (ТВС), що включають в себе, з одного боку потужний виробничий 

комплекс, який об'єднує основні підприємства, що виробляють профілюючу продукцію ТВС, 

і від результатів діяльності яких залежать умови життєдіяльності всіх складових ТВС; 

підприємства, що виготовляють напівфабрикати та комплектуючі для основного 

виробництва, а також підприємства, які надають сервісні допоміжні послуги. З іншого боку, 

ТВС включають в себе організації, що займаються наданням інформаційних, 

консультаційних та інших послуг; фінансові інститути (банки, страхові фірми та ін.) і так 

звані територіальні інститути в особі органів влади різних рівнів, органів соціального 

захисту і соціального забезпечення населення і т. д. 

Слід безумовно розділяти такі поняття: 

- Конкуренція – змагання між товаровиробниками за найбільш вигідні сфери 

застосування капіталу, ринку збуту, джерела сировини[1, c.385]; 

- Конкурентоздатність–це або статична або динамічна здатність суб'єкта із своїм 

об'єктом бути лідером, успішно здійснювати свою ринкову діяльність в конкретний час у 

досягнення однієї мети[3, c.11]; 

- конкурентна перевага– володіння суб'єктам господарювання певними активами 

та атрибутами (заводи з низькими витратами, нові торгові марки, володінням поставками 

сировини і т. д.) які дають йому певні переваги перед іншими постачальниками аналогічної 

продукції на ринок[6, c.144]. 

Проведення цільової класифікації поняття «конкуренція» виходить з використанням 

наступних підходів: 

а) поведінковий – розкриваються методи конкурентної боротьби, принципи вибору 

стратегії поведінки підприємства на ринку ( А.Сміт,Д. Рікардо, А. Маршалл, П. Хейне,М. 

Портер та ін.); 

б) структурний – визначається структура ринку (Ф. Еджуорт, А. Курно, Дж. 

Робіносон,Е. Чемберлін та ін.); 

в) функціональний – розкривається роль конкуренції в економіці ( Й. Шумпетер, Ф 

Хайек, Г. Азоев та ін.) [4, c.9]. 

У трактуванні поняття «конкурентоздатність» існують наступні підходи: 
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- як конкурентоздатність товарів та послуг (М. Портер та ін.); 

- як ефективність господарської діяльності (П. Друкер та ін.); 

- як конкурентоздатність бізнес-моделі (Г. Хамел та ін.) [4, c.40]. 

Традиційними напрямками у вивченні конкурентоздатності є конкурентоздатність 

продукції (послуг) підприємства[6, c.127]. Практично не опрацьовано економічною наукою 

залишається конкурентоздатність на регіональному (мезорівень) рівні господарювання. 

Мезорівень є найбільш різноплановим у порівнянні з іншими рівнями 

конкурентоздатності. Його суб'єкти досить специфічні і умовно можуть бути розділені на 

три характерні групи з позиції формування конкурентоздатності: 

1. Корпоративні структури. Ця група близько примикає до суб'єктів мікро 

конкурентоздатності в силу схожості підходів до забезпечення конкурентоздатності. У той 

же час конкурентоздатність тут має елементи агрегованого характеру і складається з 

конкурентоздатності підприємств-учасників об'єднання і приросту конкурентоздатності, що 

забезпечуються синергетичним ефектом взаємодії. Ступінь близькості груп до суб'єктів 

мікроконкурентоздатності визначається рівень «жорсткості» організаційної форми 

об'єднання підприємств. 

2. Галузі (підгалузі), міжгалузеві комплекси. Найбільш специфічні представники 

мезорівня в питаннях формування конкурентоздатності представлені агрегованим суб'єктом 

зі слабкими внутрішніми зв'язками. 

3. Регіони країни. Дана група дуже близька до макрорівня. В силу цього, деякі 

вчені пропонують розглядати конкурентоздатність регіону на рівні 

макроконкурентоздатності[6] .Однак більшість дослідників все ж схильні вважати, що 

конкурентоздатність регіону має свої специфічні особливості в порівнянні з 

макроконкурентоздатністю, обумовлені мезорівнем її формування. 

Зазначена обставина свідчить про те, що поняття мезоконкурентоздатності повинно 

мати характер, який відображає сутність прояву категорії «конкурентоздатність» на різних 

ієрархічних рівнях. 

Визначення мезоконкурентоздатності базується на визначенні економічної категорії 

«конкурентоздатність». Останнє слід будувати з урахуванням вимог і відображення в ньому 

сукупності ключових властивостей (характеристик) конкурентоздатності з метою більш 

повного розкриття змісту даної економічної категорії. Конкурентоздатність – це 

багаторівневе, багатоаспектне поняття, що характеризує динамічну керовану властивість 

об'єкта оцінки, що визначається сукупністю конкурентних переваг і слабкостей та виражена 

в здатності витримувати конкуренцію в системі ринкових відносин у розглянутий період 

часу. 

Визначення регіональної конкурентоздатності сформульовано на базі загального 

визначення категорії «конкурентоздатність» з невеликим уточненням щодо специфіки 

суб'єкта мезорівня: регіональна конкурентоздатність – багаторівневе, багатоаспектне 

поняття, що характеризує динамічну, керовану властивість агрегованого суб'єкта мезорівня, 

яке визначається сукупністю його конкурентних переваг і слабкостей та виражено в 

здатності витримувати конкуренцію в системі ринкових відносин у розглянутий період 

часу,(відповідність параметральним показникам функціонування регіону, необхідним 

системі в ринкових відносинах). 

Теоретичні положення про плюси розвитку використовуються в багатьох країнах при 

розробці стратегії просторового економічного розвитку. При цьому ідеї поляризованого 

розвитку по-різному пристосовуються, коли мова йде про господарчо освоєні регіони або 

про нові регіони господарського освоєння. У першому випадку поляризація відбувається в 

результаті модернізації та реструктуризації промислових і аграрних регіонів, створення в них 

передових (інноваційних) виробництв разом з об'єктами сучасної виробничої та соціальної 

інфраструктури. Такий підхід застосовувався у Франції, Нідерландах, Великобританії, 
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Німеччині та інших країнах, з досить високою ефективністю. Теорія «полюсів зростання», 

що одержала широке визнання, підсилює теорію«центральних місць»В. Кристаллера, 

використовуючи більш сучасні досягнення економічної науки (зокрема, метод «витрати-

випуск» В. Леонтьєва). Разом з тим, вона багато в чому стикається з теорією територіально-

виробничих систем М. Колосовського[2, c.100]. 

У другому випадку найбільш характерними полюсами зростання стають промислові 

вузли і особливо територіально-виробничі комплекси (ТВК), які дозволяють комплексно 

освоювати природні ресурси, створюючи технологічний ланцюжок виробництв з об'єктами 

інфраструктури[2, c.58].Oсновний економічний ефект досягається завдяки концентрації і 

агломерації. 

Теорія формування ТВК в нових регіонах детально опрацьована науковцями 

новосибірської школи[5]. Ця теорія використовує математичне моделювання структури 

розміщення і динаміки ТВК. Вона передбачає активну організаційну та економічну участь 

держави у створенні ТВК за допомогою програмно-цільового планування та управління.У 

сучасній практиці просторового економічного розвитку ідеї полюсів зростання реалізуються 

в створенні вільних економічних зон, технополісів, технопарків. Принцип функціональної 

диференціації економічного простору використовуються також в теоріях (концепціях) 

взаємодії центру (ядра) та периферії. 

Представлена систематизація категоріального апарату в області регіональної 

конкурентоздатності дозволить теоретично обґрунтовано підходити до вирішення проблеми 

формування конкурентоздатності на регіональному рівні господарювання. 
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Економічні процеси сьогодення сформували нову реальність, яка передбачає те, що 

спроможність до швидкого опанування нових знань, навичок, компетенцій має не меншу 
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цінність, ніж наявність заздалегідь набутих знань та досвіду. Якщо раніше виконання 

функції навчання та розвитку персоналу було більш притаманно крупним або міжнародним 

підприємницьким структурам, то наразі ці процеси стають невід’ємною частиною 

управління персоналом усіх сучасних підприємств будь-якої сфери та розміру. 

Формування системи навчання персоналу спирається на принципи андрагогіки, тобто 

науки про навчання дорослих людей. М.Ш. Ноулз [1], відомий науковець-андрагог, у своїй 

фундаментальній праці «Сучасна практика навчання дорослих. Андрагогіка проти 

педагогіки» описував такі відмітні характеристики того, як дорослі люди, професіонали, 

набувають додаткові знання та навички: 

- провідна роль у процесі навчання належить тому, хто навчається, тому що 

дорослому вкрай необхідна можливість саморелізації, самостійності, самоменеджменту. Це 

виявляється у можливості впливати не тільки на графік навчання, формат та, певним чином, 

на контент, щоб отримати максимальну користь за обмежений проміжок часу; 

- наявність у дорослого життєвого досвіду, який завжди є основою будь-якого 

навчання. На відміну від навчання дітей, дорослі люди будь-яку нову інформацію, концепти, 

теорії та інструменти сприймають крізь призму власного досвіду, додаючи цьому контенту 

додаткових смислів та значень; 

- доросла людина навчається для того, щоб досягти свою конкретну ціль або 

розв’язати наявну життєву проблему. Дорослі люди не навчаються «на майбутнє». 

Ефективність засвоєння ними нових знань прямо пропорційна можливості застосувати їх у 

практичній діяльності; 

-  процес навчання дорослого має бути організований як спільна діяльність між тим, 

хто навчається, та тим, хто навчає. При цьому важливо, що ці спільна діяльність реалізується 

на всіх етапах процесу – починаючи з діагностики та планування необхідного навчання та 

завершуючи оцінкою та корекцією отриманих результатів. 

Від так, забезпечення ефективності процесу навчання та розвитку персоналу у 

практиці господарювання підприємств в теперішніх умовах передбачає пропонування різних 

форматів навчання, щоб співробітники мали можливість нарощувати власний 

інтелектуальний потенціал за допомогою того методичного інструментарію, який 

щонайкраще відповідає особистісним пріоритетам кожного окремого працівника 

підприємства. 

Наряду з традиційним аудиторним навчанням – тренінги, лекції, семінари – досить 

стрімко розвивається навчання на робочому місці, яке демонструє високу ефективність та 

результативність. 

Одним з таким методів, є шедовінг (англ. Shadow – тінь), тобто формат навчання, при 

якому співробітник з однієї функції має можливість співпрацювати з досвідченим 

працівником з іншої функції для того, щоб познайомитися з його роллю, отримати нові 

навички та корисний досвід [2]. 

Традиційно організація навчання у форматі шедовінгу передбачає виконанная 

залученими співробітниками трьох ролей [3]: 

1. Гость – той, хто навчається. Співробітник, який «як тінь» повторює винанння 

певних процесів за більш досвідченим працівником або працівником з іншої функції, задає 

багато запитань, максимально поринає у нові обов’язки. 

2. Хост – той, хто навчає Людина, яка продовжує виконувати свої щоденні функції, й 

додатково відповідає на запитання Гостя, пояснює деталі та особливості виконуваної роботи, 

дозволяє спробувати виконати певні функції і процес самостійно. 

3. Беспосередній керівник Гостя. Враховуючи те, що шедовінг як формат навчання на 

робочому місці задовольняє не тільки особисті цілі Гостя, а й бізнес-цілі, які корелюються зі 

стратегією підприємницької структури. Саме тому безпосередній керівник Гостя виконує 
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важливу роль щодо визначення цілей такого навчання, його результатів, впливу на 

показники ефективності тієї організаційної одиниці, у якій працює співробітник. 

Шедовінг, як формат навчання, повністю задовольняє означеним вище особливостям 

навчання дорослих людей. До того ж серед ключових переваг шедовінгу слід відзначити 

такі: 

- гнучкість навчання, оскільки шедовінг може бути реалізований дуже швидко у будь-

який час і тривати може від 1 дня (ознайомчі візити) до декількох тижнів, коли Гость і Хост 

складають графік відвідувань та контент-лист процесів, які мають бути опановані; 

- низька ресурсовитратність. Це невибагливий формат навчання з точки зору ресурсів, 

які має інвестувати підприємство в організацію навчання, оскільки не потрібно залучення 

сторонніх експертів, додаткового програмного забезпечення тощо. Шедовінг передбачає 

мінімальний відрив від роботи Хоста, а гнучкий графік дозволяє ефективно поєднати 

навчання з основними обов’язками Гостя; 

- шедовінг можна використовувати як інструмент коучингової роботи зі 

співробітником, коли потрібно окреслити професійні цілі співробітника, скоординувати їх із 

цілями підприємства, запобігти професійного вигорянню та страти ефективності 

співробітника як ключового активу підприємства. 

Як і будь-який інший формат навчання, шедовінг не позбавлений певних обмежень, 

що можуть бути сприйняті як недоліки. Безумовно важливо звернути увагу на такі 

обмеження як: 

- наявність стійкої мотивації до участі у процесі навчання усіх залучених осіб, що 

виконують ролі Гостя, Хоста, а також керівник Гостя. Лише за умови грамотного слідування 

умовам шедовінгу можна досягти високих результатів та масштабувати його як складову 

стандарту навчання та розвитку персоналу підприємства; 

- організація співпраці у фізичному просторі. Тобто шедовінг не може бути 

застосований при віддаленій роботі (remotejob), оскільки його основу складає не 

безпосередня передача знань від однієї людини до іншої, а спостереження за тим, як працює 

людина, генерація питань, заснованих на цьому спостереженні. 

Таким чином, використання шедовінгу в системі навчання та розвитку персоналу має 

багато переваг для усіх осіб, що залучені в процес, позитивно впливає не тільки на швидке 

поширення знань та навиків на підприємстві, але й сприяє розвитку навчальної екосистеми, 

що може вивести підприємство на принципово новий рівень поведінки на ринку, 

формування та утримання конкурентних переваг у довгостроковому періоді. 
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The high level of economic development, as shown by the experience of the industrial 

countries of the world, is provided by a number of conditions, the main of which is the accumulated 

scientific and technical, industrial, investment potential, institutional factors of technological 

progress, and state support for innovative transformations. Economic deformations are convinced of 

the expediency of activating and increasing the effectiveness of the investment and investment 

processes in the industry and minimizing the influence of the factors that are decomposing them. 

Significant influence on innovation and investment activity, ensuring of leading positions, 

competitiveness in industry has the power of its innovative potential. Under such conditions, the 

substantiation of the theoretical foundations and practical measures for the development of domestic 

production through the formation and realization of its innovative potential on a competent basis 

becomes of special significance.  

To survive in a competitive struggle in the modern market, companies should be able to 

quickly use any favourable business opportunities anywhere in the world, and respond promptly to 

changes that take place both on the domestic and foreign market. This situation requires a clear 

definition of a corporate mission, a vision of ways to achieve this mission, and a clear 

understanding of the methods of competition. Defining competitive positions requires careful 

assessment of the strengths and weaknesses of the company in comparison with its competitors, 

forecasting of probable political, economic and social changes among existing and potential 

consumers, as well as analysis of the impact of new technologies on business methods. 

Small and medium-sized enterprises (SME) are the most dynamic component of a market 

economy that contributes to the development of innovative processes, strengthening the economic 

status of regions, increasing employment, increasing competition, filling the market with goods and 

services that are in high demand among consumers. Despite the formal availability of all the 

necessary laws and other governing instruments and institutes for entrepreneurship, Ukraine is a 

country where the number of small and medium-sized enterprises per thousand people is very low. 

Thus, according to the World Bank, the number of small businesses in Ukraine is 7.6 per thousand 

people, while in Poland − 22, the US − 74.2, EU countries − 45 [1].  

Financial support for SME economic activity is the least researched issue in the management 

system of reformed domestic enterprises. If in the USA about 83%, and in Germany more than 92% 

of owners make the planned predictions, then in the southern region of Ukraine, according to a 

sample survey, their number is only 24%. 

As the experience of developed countries shows, SME develop successfully there when it is 

conducted under the patronage of the state: using budgetary funds, political levers, capable of 

attracting funds from economic entities in small businesses. SME support policy in Europe is 

implemented through the activities of States and through specific programs implemented under EU 

auspices. Small business support measures are financed from the EU Structural Funds, in particular 

from the Regional Development Fund and the Social Fund. At the state level, financial assistance is 

provided with significant tax benefits in the first years of operation, loans on preferential terms to 

entities focused on innovation, environmental protection and environmental projects operating in 

backward regions, enterprises of high social importance [2]. It is worth noting the significant 
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contribution of the Government of the countries to the financial support of organizations and 

foundations that help the development of small business. These funds are divided into joint venture 

companies and joint venture companies. National Chambers of Commerce and Small Business 

Associations also play an active role in the financial development of small businesses. 

Therefore, analyzing the experience of developed countries, in particular the USA, Japan, 

Italy, etc., we can conclude that the regulatory support for financial planning in each country is 

properly worked out in accordance with the specifics of each country. According to the World 

Bank, small newly established small enterprises are approximately 50% operational in a year, some 

7-8% in 3 years, and at most 3% in 5 years [4].  At the same time, the total number of small 

businesses generally increases or remains unchanged, with new ones being replaced by liquidated 

enterprises. Comparisons of the survival rates of small enterprises with the relative stability of their 

total size and production volumes (Table 1) indicate the high intensity of internal reorganization 

processes within the SME sector, which helps to optimize the utilization of their potential in a 

market economy. 

 

Table 1 – Key indicators of the role of SME and their public support and development systems 

Indicator USA Canada Japan Germany France Italy 
United 

Kingdom 

Share of SME in 

the GDP of the 

country,% 

52 43 51,6 57 49,8 55 52 

Share of SME in 

total employment, 

% 

54 47 69,5 69,3 56,6 71 55,5 

SME share in the 

number of 

enterprises, % 

97,6 99,8 99,2 99,3 97,6 99,2 99,1 

Amount of SME financial support (billion dollar USA ) 

For the 

infrastructure 

support 

0,8 0,45 1,64 1,8 1,5 5,05 1,37 

Credits 21,6 22,8 39,9 61,9 9,2 15,2 6,3 

Guarantees 1,67 3,36 … … 4,7 … 6,3 

 

Thus, the long-standing experience of developed and developing countries shows the high 

socio-economic importance of small and medium-sized enterprises. Each of these states develops a 

long-term policy of achieving the strategic goals of socio-economic development of societies and 

makes the appropriate decisions to involve the largest and most active population in the SME sector 

in this work. In this regard, the state takes a number of legal, organizational and other measures that 

stimulate the full support and development of SME in areas that are in the public interest. However, 

it uses a variety of measures, mechanisms and tools to support SME, a variety of organizational 

forms of support infrastructure and business development. Solving these problems of small business 

development in Ukraine should become one of the key directions of the state policy, because small 

business will contribute to a considerable increase of the efficiency of realization of domestic 

economic potential, optimization of participation of Ukraine in the international division of labour, 

strengthening of competitiveness of the national economy. 
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Корявченкова Т.В., аспірант  

Одеського національного політехнічного університету,  

м. Одеса  

 

На сьогодні апріорним є твердження про принципові трансформаційні зміни бізнес-

середовища, що уособлюють як глобальний контекст, так і національну специфіку. За 

влучним висловом Річарда Флоріди, всі ми на сьогодні «свідки та учасники зародження 

нового світу, у якому буде принципово нова економіка та інше споживання» [1]. Сучасні 

умови зовнішнього середовища описуються у термінології VUCA як мінливість (volatility), 

невизначеність (uncertainty), складність (complexity), неоднозначність (ambiguity). Безперечно 

зміни в історії людства відбувалися постійно. Однак, для сучасного глобального простору 

підприємницької діяльності характерним є принципово новий характер змін, що 

характеризується наступним [2, с. 18, 20-21]: 

- зростання масштабності змін: наразі вони торкаються всіх аспектів 

життєдіяльності людини, середовища її існування, а, найголовніше, образу мислення; 

- прискорення темпу змін: те, що раніше відбувалися десятиліттями, наразі 

відбувається за декілька років; стрімко змінюються технології, скорочуються життєві цикли 

галузей і організацій, отримані у минулому знання швидко втрачають  своє значення та 

потребують їх оновлення протягом всього життя; 

- посилення багатовимірності змін: перманентно змінюються всі аспекти 

діяльності компаній як в матеріальному, так і віртуальному просторі, що детермінує погляди, 

орієнтацію та поведінку суб`єктів господарювання; 

- нарощення складності змін, які швидко призводять до «розмивання» кордонів і 

бар’єрів між галузями, країнами, виробниками та споживачами та мають прояв в 

очікуваннях, вподобаннях різних груп зацікавлених осіб; технологічні та комунікаційні 

зміни впливають на посилення відкритості та прозорості простору підприємницької 

діяльності, у якому все швидко розповсюджується та копіюється. 

Науковці та практики принципові зміни бізнес-середовища розглядають з двох точок 

зору: як небезпеки та як можливості. Перший підхід пов'язаний з невизначеністю та 

непередбачуваністю змін, які складно прогнозуються. Як зазначає П. Ушанов, передбачення 

майбутніх подій – бажана, немов лінія горизонту, але недосяжна мета. Науковець наголошує, 

що передбачити з високим ступенем ймовірності, у багатьох випадках, аномальні, невідомі 

ситуації, неможливо[3, с. 67]. Тобто, «чорний лебідь» Н. Талеби, який уособлює появу 

непередбачуваних обставин, не може бути своєчасно та чітко ідентифікований на основі  

неточних ознак [4, с. 270]. Інший підхід розглядає активізацію підприємницької діяльності на 

основі використання можливостей бізнес-середовища, що дозволяє нівелювати 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=201921883395579263
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непередбачувані небезпеки та відкриваює нові горизонти. Такий підхід трансформує сутність 

підприємництва від  фактору виробництва, до підприємництва як стратегічної орієнтації. 

Останнє дозволяє розглядати його як певний тип і стиль поведінки, що відповідає концепції 

стратегічного підприємництва, початок формування якої відбувся вже у ХХІ ст. Відповідно 

до вищезазначеної концепції, стратегічна підприємницька орієнтація визначає навички 

поведінки в умовах невизначеності середовища діяльності [5, с. 97-111] на основі поєднання 

підприємницьких та стратегічних дій [6, с. 963-989], які є взаємодоповнюючими.  

Усвідомлення навколишнього середовища як простору можливостей визначає 

альтернативність  підприємницького пошуку. Наразі у публікаціях все більше акцентується 

увага на альтернативних джерелах енергії, альтернативній медицині тощо. Альтернативними 

стають підходи до вибору ключових цінностей підприємницької діяльності, вибору між 

стабільністю діяльності та пошуку нетрадиційних її напрямів. У таких умовах зростає роль і 

значення творчого початку особистості підприємця та його інтуїтивного мислення, що 

продукують більш конкурентоспроможні бізнес-моделі, нові напрями задоволення 

споживчого попиту тощо.  Ще наприкінці ХХ сторіччя науковці акцентували увагу на 

зміщенні домінант продукування доданої вартості: від фінансового капіталу до 

інтелектуальних здатностей. У нинішніх умовах цього замало. Важливого значення набуває 

відмова від традиційних, успішних у минулому, практик ведення бізнесу, своєчасна 

ідентифікація майбутніх можливостей та творчий підхід до їх практичної реалізації. Саме це 

створює енергетику сучасного підприємця, яка, на думку Фреда Лютанса, має такі види 

прояву [7]: 

- сила тяжіння: привабливість, віра, здатність до створення дієздатного 

колективу з певними корпоративними цінностями, прихильність принципам і власній справі; 

- сила впливу: генерування та поширення знань, інформації, ідей, рішень, 

комбінацій ресурсів, що формує нові споживчі потреби, товари і ринки; 

- сила сприйняття знань, досвіду, цілей, ідей, очікувань та ін.; 

- сила подолання стереотипів мислення, інерції, зневіри тощо; 

- сила досягнення бажаних результатів. 

У сучасному світі крім творчого початку підприємця ключового значення набуває 

його духовність. У цьому контексті доцільно пригадати вислів І. Адізеса, що «матеріальні 

цілі все більше поступаються духовним і це не може не впливати на бізнес» [8, с. 6]. 

Науковці все більше констатують, що розвиток підприємництва у майбутньому все більше 

буде визначатися довірою, культурою і новим лідерством. Відповідно, у довгостроковому 

періоді буде перемагати бізнес, що побудований не лише на грошах, а, в першу чергу, на 

людських відносинах та потребах. 

Узагальнюючи вищенаведене, доцільно ще раз акцентувати увагу на зростанні 

складності, багатовимірності, масштабності змін та прискорення їх темпів. Попри певні 

загрози і небезпеки динамічності бізнес-середовища, воно виступає джерелом можливостей, 

своєчасна ідентифікація та реалізація яких продукує розвиток підприємництва на основі 

передбачення та усвідомлення майбутнього, творчо-інтуїтивного пошуку нових ідей та 

інноваційних способів їх реалізації. 
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В сучасних умовах розвитку економічної системи України, ризики потребують 

постійного дослідження та удосконалення методів їх оцінки, які дадуть змогу підвищити 

ефективність від управління ними.  

Існування невизначеності і ризику - невід'ємний компонент будь-якої економічної 

діяльності, та будь-якої особи, яка здійснює свою діяльність на ринку, з метою отримання 

прибутку, в умовах постійно змінного внутрішнього або зовнішнього середовища ринку. 

Іншими словами, підприємець і ризик - поняття невід’ємні один від одного, але розуміючи, 

сутність підприємницького ризику, фактори їх виникнення та інструменти і методи, щодо їх 

мінімізації, бізнесмен буде готовий до екстремальних ситуацій, які не принесуть йому втрат. 

Види підприємницького ризику залежать від видів можливих втрат. Поділ втрат на 

види допомагає знайти способи зниження ризику в кожному конкретному випадку. Так як 

підприємницький ризик визначається величиною можливих втрат, можна припустити його 

рівень, який вимірюється або в грошовому вираженні, або в матеріальному. Втрати у 

підприємницькій діяльності визначаються непередбаченим зниженням прибутку підприємця. 

Відповідно, вивчення ризику тісно пов'язане з вивченням втрат. 

Варто звернути увагу на те, що існують відмінності в поняттях «втрати», «збитки» і 

«витрата». У підприємництві, в процесі виробництва товару відбувається витрата певних 

ресурсів. Збитки становлять собою непередбачені витрати, а також витрати, які не приносять 

прибутку. Втрати можуть визначатися додатковими витратами, не передбаченими бізнес 

планом діяльності. Втрати, також можуть бути пов'язані з нанесенням моральної шкоди, в 

результаті якої, підприємець втрачає імідж та/або репутацію на ринку [2, c.49]. 

Можна сказати, що підприємницький ризик визначається величиною можливих втрат, 

які вимірюється або в грошовому вираженні, або в матеріальному. Коли підприємець 

прогнозує можливі втрати на початку своєї діяльності, таким чином, він може отримати 

кількісну оцінку ризику. Проте, нажаль, можливі втрати досить часто носять випадковий 

характер, адже не можливо передбачити заздалегідь зміну погодних умов, зміну попиту на 

товар, або інші випадкові події, в процесі виконання бізнес-операції. Випадкова подія може 

надати як сприятливу, так і несприятливу дію на кінцеві результати бізнес-процесу [4, с.54]. 
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Наразі, підприємництво розглядається, як специфічний вид економічної діяльності, 

спрямований на задоволення платоспроможного попиту споживачів, а також стимулюючий 

розвиток, за рахунок широкого впровадження інновацій та використання можливостей 

інформаційних технологій. Це дозволяє отримувати підприємницький дохід з урахуванням 

ризиків, які супроводжують діяльність на різних етапах життєвого циклу, як даної 

підприємницької структури, так і ринку, на якому вона представлена. 

Протягом усього періоду дослідження підприємництва вчені і практики постійно 

аналізують ризики, як внутрішні по відношенню до конкретної підприємницької структури, 

так і зовнішні. Вже на початкових етапах дослідження підприємництва, це відбивалося в 

наукових працях основоположників економічної науки, перш за все – Р. Кантільйона і          

А. Сміта, які розглядали підприємництво, як господарську діяльність, яка здійснювалась під 

постійним впливом невизначеності і ризику [1, c. 229]. 

Вважається, що ризик являє собою, один із ключових факторів економічного розвитку 

підприємництва, стимулюючи процеси розробки і реалізації нових ідей у виробництві та 

управлінні, впровадженні інноваційних товарів і послуг, а також модернізації та 

удосконалення стратегій їх просування на ринок. Саме таке положення закріплено в теорії і 

на практиці відображено в джерелах навчальної літератури [3, c. 284]. 

Варто зазначити, що в умовах стрімкого розвитку глобальної інноваційної реформи, 

яка пов’язана із розвитком науки і техніки, значно складніше виявити, та однозначно 

ідентифікувати підприємницький ризик. Перш за все, це пов’язано із неоднорідністю таких 

ризиків.  Особливо чітко це спостерігається, на прикладі особливостей ризиків малих та 

середніх компаній, у порівнянні із великими міжнародними групами компаній. Зокрема, 

складність обумовлена необхідністю поєднувати і взаємо пов’язувати ризики, які можуть 

мати великий вплив на фінансовий результат великих корпорацій, і при цьому, майже зовсім 

бути відсутнім в бізнес-реаліях малих підприємств, наприклад: 

 комплаєнс – ризик; 

 ризик демпінгу з боку конкурентів; 

 ризик зміни в національному законодавстві, або законодавстві країни, з якої 

імпортуються товари та послуги; 

 ризик протиправних дій власних працівників та/або партнерів по бізнесу 

(наприклад, розголошення даних, які містять комерційну таємницю конкурентам). 

 ризики кібербезпеки; 

 ризик диверсифікації постачальників; 

 ризик, обумовлений високою технологічною складністю виробничого процесу, 

який має велику кількість проміжних етапів; 

 ризик укладення договорів з неплатоспроможними партнерами або з 

партнерами, які мають погану ділову репутацію, насамперед щодо не виконання ними своїх 

прямих зобов'язань; 

Слід зауважити, що кожен з наведених вище прикладів ризиків, може 

трансформуватися та перетворюватися у інші, гібридні ризики. Фактично, вони 

представляють собою симбіоз характерних рис, та наслідків, які зазвичай притаманні 

декільком різним групам ризиків.  

Безумовним є те, що для досягнення високих фінансових результатів, в процесі 

здійснення господарської діяльності, необхідно досить ретельно вивчити існуючі ризики, та 

виявити фактори, які безпосередньо зумовлюють виникнення тих, чи інших 

підприємницьких ризиків.  

Мабуть, саме постійна наявність ризиків та постійна модифікація (трансформація) їх 

форм, а відповідно і масштабів наслідків, в умовах стрімкого розвитку процесів глобалізації, 

і є основним аспектом, який вимагає детального вивчення, та осмислення, в разі, якщо 

власник бізнесу намагається досягнути запланованого фінансового результату.  
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Активне впровадження цифрових технологій у банківську діяльність передбачає 

отримання не тільки позитивних результатів, а також вимагає врахування ризиків 

небезпечного кіберпростору. 

Цифровізація дозволяє прискорювати та якісно покращувати виконання наступного у 

банківської сфері, а саме: 

- знижувати операційні витрати банку та його клієнта; 

- підвищувати швидкість здійснення операцій; 

- знижувати трудомісткість процесів здійснення банківських операцій; 

- мінімізувати банківські ризики; 

- підвищувати прозорість здійснення операцій, що має впливати на зростання рівня 

довіри до кредитних організацій; 

- підвищувати якість обслуговування клієнтів. 

Найактуальнишим інструментом цифровізації економіки на сьогодні є технологія 

блокчейн. Потенційно технологія блокчейн може бути адаптована для здійснення будь-яких 

операцій, так чи інакше пов'язаних з реєстрацією, обліком або передачею різних активів 

(фінансових, матеріальних і нематеріальних). При цьому ні тип, ні кількість учасників, ні їх 

географічне розташування значення не мають. Втім, технічні інновації здатні змінити не 

тільки способи ведення бізнесу, а й існуючі моделі управління. 

Поява мережі Ethereum зробила багато очікувань реальністю. Не сама мережа, а 

закладена в ній можливість створення на її платформі смарт-контрактів  - інструменту, який 

дозволяє супроводжувати угоди та забезпечувати їх безпеку, знижувати ризики. Поняття 

смарт-контрактів було введено Ніком Сабо у 1990-х рр., що пов'язано в часі з широким 

розповсюдженням Інтернету і сталося задовго до появи технології блокчейн. 

Смарт-контракти- це алгоритми для автоматизації виконання транзакцій, які написані 

на спеціальних мовах (наприклад - Solidity для Ethereum (ефіру)), що зберігаються в 

блокчейн і виконуються в середовищі віртуальних машин (частина блокчейн другого 
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покоління). Вони забезпечують повноту по Тьюрингу, тобто можливість написання будь-

яких обчислюваних  функцій [1]. 

Розумний контракт (Smart -контракт): це програма, яка працює на основі блокчейн і 

інкапсулює бізнес-логіку, яка повинна виконуватися в разі дотримання тих чи інших умов. 

Ці програми можуть виконуватися примусово і автоматично. Робота з розумними 

контрактами доступна не на всіх блокчейн платформах, однак в даний час така можливість 

стає все більш бажаною завдяки тій силі і гнучкості, яку надають блокчейн додаткам розумні 

контракти. Практика використання розумних контрактів дуже широка, зокрема: управління 

ідентифікацією, ринки капіталів, фінансові угоди, діловодство, страхування і електронне 

управління. 

Смарт-контракти, які дотримуються виконання вимог щодо спостережності, 

перевіряємості та контролюємості мають називатись “класичними.” Сервісами, які 

притаманні класичним смарт-контрактам являються: авторизація, аутентифікація, 

розміщення інформації, пошук інформації, програмне середовище, яке реалізує смарт-

контракти (безпосередньо фіксує параметри угод, здійснює обробку інформації про платежі). 

Класичні смарт-контракти є реальністю економічного життя в світі, оскільки 

вирішують завдання автоматизації і прискорення виконання угод, що укладаються 

економічними агентами в реальної економіці. 

В той же час використання “некласичного” публічного розподіленого реєстру - 

величезна перевага технології блокчейн при здійсненні смарт-контрактів на платформі 

Ethereum. Але ризики виникають в процесі пошуку консенсусу в розподілених реєстрах. 

В технології контролю подвійного витрачання proof-of-work (PoW) включення 

транзакцій в блоки, включення нових блоків в блокчейн не детерміновані. Відповідно, 

протягом досить помітного часу учасники контракту можуть володіти різною інформацією 

про статус контракту або якихось його транзакцій (в разі складних контрактів). З тієї ж 

причини недетермінованости ускладнено сполучення контрактів в блокчейне з об'єктами 

поза блокчейну. Отже, властивість спостережності локально порушується для контракту що 

виконується в блокчейні, функціонуючому на основі PoW. 

При здійсненні смарт-контракту в блокчейні, підтвердженням його здійснення буде 

стан блокчейну, де гідністю буде вважатися його автоматичність виконання і незалежність 

від ініціаторів, а також незворотність. Незворотність, в свою чергу, має ризик невиконання в 

наслідок потенційної ймовірності здійснення атаки з боку суб'єктів кіберпростору. 

Аналіз атак на блокчейн смарт-контракти, який було проведено N. Atzei, M. Bartoletti, 

T. Cimoli [3], привів авторів до висновку, що якість тестування повинна бути дуже високою 

при використанні для програмування смарт-контрактів мов повних по Тьюрингу, тому що 

може виникнути проблема невідповідності очікуваної та дійсної поведінки програмного коду 

в процесі виконання, що є досить трудомістким та обтяжливим. Зазначимо, що блокчейн 

смарт-контракти поступаються класичним смарт-контрактам за низкою причин. 

Ризики смарт-контрактів блокчейн можна класифікувати наступним чином: 

- недостатньо знань при формуванні смарт-контракту юридичних, економічних, 

технічних у одного кваліфікованого спеціаліста, тому необхідно залучення як мінімум трьох; 

- велика вірогідність допущення технічної помилки (технологія блокчейн не 

передбачає виправлень), тому код смарт-контракту повинен бути технічно ідеальним, в 

іншому випадку виконання коду може призвести до правових та фінансових ризиків; 

- вирішення суперечок при оскарженні смарт-контрактів вимагає письмової 

угоди для звертання до суду; 

- використання технології блокчейн у протиправних діях завдяки його 

анонімності, що створює проблематику балансування між перевагами використання 

технологій блокчейн та виконанням вимог законодавства у банківській сфері, де є вимога 

ідентифікувати клієнтів. 
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Отже, проблематика застосування технології блокчейн у банківській сфері вимагає 

регулювання у правовому полі задля мінімізації ризиків правових та фінансових, а також 

збереження гарантій щодо захисту персональних даних. 
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В сучасних умовах підприємницької діяльності окремої уваги потребує визначення 

теоретичного характеру та функціональної форми впливу рівня розвитку інтелектуального 

капіталу на ринкову капіталізацію підприємства. Останнім часом все частіше рівень ринкової 

капіталізації використовують як один із ключових індикаторів успіху підприємства, адже 

капіталізація – це не тільки відображення ринкової вартості акцій підприємства, але й 

інтегральна оцінка його розвитку, прибутковості та конкурентоспроможності. Ринкова 

капіталізація для акціонерів і менеджменту виступає кінцевим критерієм успішності 

діяльності, оскільки акумулює в собі усі інші фінансові й технологічні результати діяльності.  

Класичним фактором впливу на вартість акцій компанії, а відповідно й на її 

капіталізацію, є рівень прибутку підприємства. С. Лобов здійснив кореляційно-регресійний 

аналіз залежності ринкової капіталізації, чистого прибутку та суми дивідендів і показав, що 

частка впливу чистого прибутку на ринкову капіталізацію у рівнянні регресії складає 49,2 % 

[1, с. 120]. Проте діяльність західних та вітчизняних підприємств доводить, що підприємства, 

які зосереджені лише на підвищенні показників прибутку, можуть отримати протилежні до 

бажаних результати, адже прибуток є показником статичним і не розкриває динаміки та 

ефективності діяльності підприємства. Це доводить що збільшення прибутку не може 

розглядатися як єдиний фактор капіталізації.  

Ще одним традиційним фактором ринкової капіталізації є обсяг балансової вартості 

активів підприємства. Чим більшими активами володіє підприємство, тим більшою повинна 

бути його вартість. Вплив балансової вартості активів на капіталізацію дослідили Л. Юдкін 

та Ю. Берлін і довели, що між активами і капіталізацією компанії спостерігається нелінійний 

прямий взаємозв'язок [2, с. 246]. Однак результати дослідження C. Андреюка суперечать 

висновкам попередніх дослідників, оскільки падіння ринкової капіталізації не збігається зі 

змінами фактичної внутрішньої вартості активів досліджених підприємств [3, с. 30].  

Отже, бачимо необхідність здійснення додаткового апріорного аналізу впливу 

факторів на ринкову капіталізацію підприємства. Було запропоновано використовувати 

чинник, який відображає вплив на ринкову капіталізацію нематеріальних складових 

діяльності підприємства, а саме, його інтелектуальний капітал. У сучасних умовах основним 

джерелом зростання ринкової капіталізації є обсяг та рівень розвитку інтелектуального 

https://eprint.iacr.org/2016/1007.pdf
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капіталу підприємства. Дослідження Н. Мамонтової свідчать про те, що 35 % вартості 

компаній світових лідерів припадає на долю інтелектуальної власності (у невиробничій сфері 

цей показник сягає 47 %) [4, с. 33].  

Отже, за результатами апріорного аналізу як фактори ринкової капіталізації 

підприємства пропонується використовувати обсяги прибутку, балансових активів та ІКП, а 

отримана модель має наступний вигляд (форм. 1): 

 

𝑀𝐾𝑖 = 𝑓(𝑃𝑖, 𝐵𝐴𝑖 , 𝐼𝐶𝑖),     (1) 

 

де MKi – обсяг ринкової капіталізації i-го підприємства; Pi – обсяг прибутку i-го 

підприємства; BAi – обсяг балансових активів i-го підприємства; ICi – обсяг ІК i-го 

підприємства. 

Методичною базою виявлення такого впливу було обрано факторний аналіз, що 

дозволить з’ясувати перелік складових діяльності підприємства, які впливають на зміну 

ринкової капіталізації. Фактори в економіці пропонуємо розуміти як рушійні сили, умови, 

обставини економічних явищ та процесів [5, с. 88]. Факторами капіталізації є рушійні сили, 

умови, обставини, які впливають на зміну рівня капіталізації підприємств. Оскільки 

множення прибутку, балансової вартості та вартості ІК не дасть у підсумку ринкової вартості 

підприємства, вирішено використовувати обсяг прибутку, активоємність прибутку та q-

коефіцієнт Тобіна. Отже, фактор прибутку відображено у моделі безпосередньо, фактор 

балансової вартості активів у моделі розкрито за допомогою активоємності прибутку, а 

інтелектуальний капітал розкрито за допомогою показника q-коефіцієнт Тобіна (форм. 2): 
 

РК = ЧП × АП × qT,     (2) 

 

де  РК – ринкова капіталізація підприємства; ЧП – обсяг прибутку підприємства; 

АП – активоємність прибутку; 𝑞𝑇 – q-коефіцієнт Тобіна. 
 

Практичне використання факторного аналізу із застосуванням авторської 

трьохфакторної детермінованої, мультиплікативної моделі здійснено на прикладі ПАТ 

«Мотор Січ» (табл. 1). Отже, зміна прибутку на ПАТ «Мотор Січ» у 2016-2017 рр. стала 

причиною збільшення ринкової капіталізації на 1230 млн. грн., або на 29 %, зменшення 

активоємності прибутку призвело до зменшення ринкової капіталізації на 845 млн. грн., або 

20 %, збільшення q-коефіцієнта Тобіна привело до зростання ринкової капіталізації на 1489 

млн. грн., або на 36 %, координація усіх факторів зменшила результуючий показник на 199 

млн. грн., або на 4,7 %. У результаті впливу всіх факторів ринкова капіталізація 

підприємства зросла на 1675 млн. грн., або на 39,9 %. 
 

Таблиця 1 – Результати виявлення впливу факторів на зміну ринкової капіталізації ПАТ 

«Мотор Січ» у 2016-2017 рр. 

Назва показника Вихідні дані Вплив факторів 

2016 2017 
Абсолютний, млн. 

грн. 

Відносний, 

% 

Середньорічна ринкова капіталізація 4196 5871 1675 39,9 

Прибуток (EBIDA) 4889 6323 1230 29,3 

Активоємність прибутку 
28097 

2901

8 
-845 -20,1 

q-коефіцієнт Тобіна 
5,747 

4,58

9 
1489 35,5 

Синергетичний ефект - - -199 -4,7 
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Джерело: [6, с. 235-236] 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Лісова Р. М., аспірант  

Університет державної фіскальної служби України,  

м. Ірпінь 

 

Успішна реалізація концепції Індустрія 4.0, здійснюється шляхом об'єднання 

численних фізичних та цифрових технологій, таких як датчики, вбудовані системи, хмарні 

обчислення, Інтернет речей (IoT) тощо. Основна мета промислової трансформації полягає в 

підвищенні ефективності використання ресурсів та продуктивності, для зростання 

конкурентоспроможності компаній. Епоха цифрових перетворень не лише кардинально 

змінює основні бізнес-процеси, а й розкриває концепції інтелектуально-підключених 

продуктів (smartconnectedproducts), шляхом проектування і впровадження сервісно- 

орієнтованих бізнес-моделей. 

Згідно з Остервальдером та ін. [1], бізнес-модель - це характеристика цінності, яку 

компанія пропонує одному або декільком сегментам клієнтів, а також візуалізація бізнес-

архітектури та мережі її партнерів для створення, просування, надання цієї ціннісної 

пропозиції,  опис взаємовідносин та джерел отримання прибутку. Успішна бізнес-модель 

повинна мати чотири фундаментальних блоки: (1) ціннісну пропозицію для клієнта;  

(2) формулу прибутку, яка визначає, як компанія заробляє гроші, пропонуючи цінність;  

(3) ключові ресурси, необхідні для створення ціннісної пропозиції; і (4) ключові процеси, 

необхідні для її реалізації [2].  

В умовах посиленої конкуренції сучасного бізнес-середовища, успішне 

функціонування компаній забезпечується інноваційними бізнес-моделями, що здатні 

перетворити бізнес та значно розширити межі ринків. Посилення ролі Інтернету речей  
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стимулює динамічне зростання інтелектуально-підключених продуктів на ринку, що 

докорінно змінює сфери діяльності та структуру конкуренції.  

Інтелектуально-підключені продукти поєднують три ключові компоненти [3, с.5]:  

- фізичні компоненти, містять механічну та електричну частини товару; 

- «smart» компоненти, це датчики, мікропроцесори, зберігання даних, елементи 

керування, програмне забезпечення і, як правило, вбудована операційна система та 

розширений інтерфейс користувача. 

- компоненти з’єднання, поєднує порти, антени та протоколи, що дозволяють 

проводити дротовий або бездротовий зв'язок з продуктом. 

Основними детермінантами бізнес-моделей інтелектуально-пов'язаних продуктів є 

ціннісні пропозиції, потоки доходів і технології. Трансформація моделі бізнесу за допомогою 

smartconnectedproducts вимагає від компаній побудови та підтримки абсолютно нової 

технологічної інфраструктури. Цей «стек технологій» складається з декількох ярусів, 

включаючи новий апаратний продукт, вбудоване програмне забезпечення, підключення, 

хмарні рішення, набору інструментів безпеки, інтеграції зовнішніх джерел інформації з 

бізнес-системою підприємства [3, с.7]. 

Smart-підключення дозволяють отримати абсолютно новий набір функцій та 

можливостей продукту, котрі можна об'єднати у чотири основні рівні: моніторинг, контроль, 

оптимізація та автономія. Потенційно продукт може включати всі чотири рівні, кожна 

здатність сама по собі цінна, а також є підґрунтям для наступного рівня. Наприклад, 

можливості моніторингу є основою для контролю продукту, оптимізації та автономії. 

Компанія повинна обрати набір можливостей, які забезпечують її вартість та визначаються її 

конкурентне позиціонування (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Можливості smart-connected products [3, c.8] 

 

Для розвитку цифрової економіки в Україні та реалізації концепції Індустрії 4.0 з її 

подальшою інтеграцією у простір цифрової економіки країн ЄС необхідно передбачити та 

закріпити документально на відповідних рівнях влади створення організаційних, правових, 

технічних і фінансових умов. З огляду на зарубіжний досвід реалізації подібних ініціатив, 

першочерговим завданням доцільно визначити цифрову трансформацію промисловості та 

впровадження нових технологічних рішень для інновації бізнес-моделей[4, c.183]. 

Таким чином, реальні зрушення у будь-якій галузі відбуваються тоді, коли є 

розуміння поведінки споживачів і здатність виконувати важливу роль у майбутній 

екосистемі партнерів, постачальників і клієнтів. Актуальність досліджень, що окреслюють 

важливість впровадження бізнес-моделей, що базуються на інтелектуально-підключених 

продуктах, зумовлена, ситуацією, щодо екосистем в Україні, які характеризується низьким 

ступенем розуміння необхідності впровадження Індустрії 4.0 та фрагментарністю 

впровадження її технологій. 

Моніторинг  

Контроль 

 

 

Оптимізація 

 

 

 

Автономія 
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РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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м. Хмельницький 

 

Бізнес і будь-яка економічна діяльність все більше стає відкритою і відповідно 

залежною і уразливою до зовнішніх ризиків і загроз. Будь-який суб’єкт господарювання стає 

перед викликом глобальних загроз або можливих переваг міжнародної співпраці. 

Сьогоднішня ситуація часткової закритості країн, у зв’язку з СOVID-19, характеризується 

такими ключовими чинниками: 

- обмеженість переміщення ресурсів, особливо трудових; 

- тимчасове закриття певних сфер економічної діяльності, особливо сфери послуг; 

- високе напруження на ринках: праці, енергоресурсів та ін.. 

Метою розгляду у нашій статті є детальний аналіз із виявленням груп факторів ризику 

бізнес-середовища функціонування і загроз економічній безпеці підприємств  з виявленням 

певних тенденцій. 

Основою нашого розгляду є аналітичні спостереження німецької фінансової 

транснаціональної корпорації Allianz SE (щорічно опубліковані у 

AllianzGlobalCorporate&Specialty (AGCS). Основним напрямком діяльності компанії є 

страхування,банківська справа і управління активами. Станом на 2013 рік, це найбільша у 

світі страхова компанія, 11 за величиною фінансова група та 25 найбільша компанія за 

оцінкою журналу Forbes. Також це найбільша фінансова компанія за обсягом доходу, станом 

на 2012 рік. Група займає 28 місце серед найбільших корпорацій світу згідно з 

рейтингом FortuneGlobal 500 та 23 місце згідно з рейтингом ForbesTheGlobal 2000. Більше 

половини учасників рейтингу FortuneGlobal 500 є клієнтами Allianz. Група Allianz присутня у 

більш ніж 70 країнах на 5 континентах (в т.ч. і в Україні). Майже 142 тис. співробітників 

обслуговують близько 92 мільйони клієнтів. Обсяг бізнесу Групи Allianz в 2018 році склав 

130,6 млрд євро [1]. 

Статистичний і експертний аналіз базується на ґрунтовному дослідження  більше 

2000 експертами із 80 країн ризиків і загроз, що виділяють ризик-менеджери для успішного 

функціонування бізнесу у різних країнах світу. Найперше експерти оцінюють ризики і 

загрози безпеці підприємств з точки зору їх імовірності та величині збитків (прямих і 

непрямих втрат) [2].  

https://www.innosight.com/leadership-agenda/innovating-business-models/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/
http://www.forbes.com/global2000/list/
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За даними експертів [2] збої у виробництві шість років з 2014 по 2018 рр. 

розміщувались на першому місці серед найважливіших ризиків в Європі, Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні, на Близькому і Середньому Сході (таблиця 1). Цей ризик, на жаль, 

властивий будь-якому сектору економіки незалежно від обсягів бізнесу.  Але нові виклики 

карантинних обмежень у різних країнах, пандемія СOVID-19, виділили окремі скриті 

загрози: 

- значна залежність усіх секторів економіки, в т.ч. розвинутих країн, від постачання 

комплектуючих з Китаю; 

- значні втрати на зупинку і запуск бізнесу (особливо з безперервним виробничим 

циклом – наприклад нафто- газодобування тощо); 

- відсутність складських запасів ресурсів і комплектуючих, а часом і самих складів; 

- обмеження у переміщенні трудових ресурсів, в т.ч. сезонних працівників. 

Експертна оцінка показує, що інформаційні загрози (кібер-інциденти) у 2019 році 

вперше названі в числі найбільш ризикових чинників, що сприяють збоям у діяльності 

підприємств, в той час як самі збої у виробництві стали, на думку експертів, найбільш 

вагомою причиною втрат після кібер-інцидентів. 

У 2020 році на третє місце, за оцінкою експертів, переміщуються загрози 

підприємництву у сфері законодавчого регулювання. Разом з тим можна говорити, що данні 

чинники для країн із нестабільною економікою є набагато вагомішими. Так, для України для 

усього періоду новітньої її історії, , на жаль, дотепер, характерно: 

- неврегульованість і протиріччя в законодавчих документах різних рівнів; 

- непрозорість законодавчих актів; 

- суб’єктивність судової системи; 

- корупційні ризики. 

 

Таблиця 1 – Найбільші ризики і загрози бізнесу 

Вид ризику (загроза) 
Рейтинг, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Кіберзагрози 12 17 28 30 40  37 39 

Збої у виробництві 43 46 38 37 42 37 37 

Законодавче 

регулювання 

21 18 18 24 21 27 27 

Стихійні лиха 33 30 24 24 30 28 21 

Ринкові коливання 19 15 34 31 22 23 21 

Техногенні аварії 24 27 16 16 20 19 20 

Політичні ризики 18 11 11 14 11   

Репутаційні ризики 15 16 18 13 13 13 15 

Технологічні зміни 10   12 15 19 13 

Макроекономічні зміни  16 24 22   11 

Кліматичні зміни     10 13 17 

Персонал 10 9 11   9  

Неякісна продукція 10       

 

Окремим аспектом специфічних загроз у різних сферах підприємництва є персонал і, 

особливо, нехватка кваліфікованих працівників. Цей чинник, як зазначають експерти, ще не є 

настільки стабільно присутнім у топ-10 ризик-загроз. Його негативний вплив в основному 

найбільше помітний у періоди економічного зростання. 

Для 2020 року у ситуації пандемії, і напевно протягом усього цього, а можливо і 

наступних декількох років також може очікуватись значне зростання безробіття на тлі 
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нехватки кваліфікованих працівників і небажанні займати посади із низьким рівнем оплати 

праці або соціально непривабливі. 

У першій десятці ризикових чинників і загроз також можна звернути увагу на 

екологічні проблеми (дотичні до груп стихійні лиха, техногенні аварії та кліматичні зміни), а 

також політичні ризики і макроекономічні зміни, які носять перманентний характер. 

Отже, можна зробити висновок, що з одного боку важко виділити дію окремих  

чистих видів ризиків і загроз на підприємницьку діяльність, а з іншого – нові виклики у 

економічних, технологічних, екологічних, політичних та інших сферах, які очікують бізнес 

уже сьогодні і в майбутньому. 
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З метою реалізації політики інформаційної безпеки кожного підприємства, окрім 

визначення загроз безпеці критичних даних або інформації, витік якої може призвести до 

зниження економічних показників підприємства, а також потенційних носіїв цих загроз 

потрібно зробити аналіз критеріїв оцінки захищеності інформації, що пропонуються 

сучасним українським законодавством. На підставі проведеного аналізу керівник 

підприємства зможе сформувати оптимальний функціональний профіль захищеності 

інформації, що задовольняв би потреби політики інформаційної безпеки за мінімальних 

видатків на реалізацію такого профілю захищеності. 

Виходячи з необхідних послуг безпеки та класу інформаційної системи, в якій 

циркулює інформація, що підлягає захисту, відповідний керівник може сформувати 

функціональний профіль захищеності інформації. Чинна нормативно-правова база пропонує 

деякі стандартні функціональні профілі захищеності, втім до таких профілів, на нашу думку, 

слід підходити диференційовано та визначати їх з урахуванням вимог до конкретної 

інформаційної системи та захисту інформації, що в ній циркулює[1]. 

Особливе значення під час вибору функціонального профілю захищеності має рівень 

критеріїв гарантій, оскільки він визначає загальний рівень послуг, що їх надаватиме 

функціональний профіль захищеності. 

Чинна нормативно-правова база в системі технічного захисту інформації пропонує 

можливий набір критеріїв захищеності [2], в тому числі й критеріїв гарантій. Стандартні 

профілі захищеності подані в нормативному документі системи технічного захисту 

інформації НД ТЗІ 2.5-005-99 [3]. 
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Критерії гарантій мають сім рівнів, що є ієрархічними. Найнижчий рівень — 1,  

найвищий — 7. Комп’ютерна система з певним рівнем гарантій має відповідати всім 

вимогам, визначеним для цього рівня (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вимоги критерію гарантій 

 

Отже розглянемо вимоги, що висуваються до критеріїв гарантій. Вимоги до 

архітектури передбачають, що за умови їх виконання комплекс засобів захисту буде 

спроможним повністю реалізувати політику безпеки. Тобто, побудова інформаційно-

телекомунікаційної системи повинна корелювати зі спроможностями комплексу засобів 

захисту, інакше він не зможе гарантувати потрібний рівень захисту. 

Вимоги до середовища розробки мають гарантувати, що процеси розробки та 

супроводження оцінюваної інформаційно-телекомунікаційної системи є цілковито 

керованими розробником, відповідно, повинно бути виключено несанкціоноване втручання 

сторонніх осіб до зазначених процесів. 

Вимоги до процесу проектування (послідовності розробки) — за умови виконання 

таких вимог буде надано гарантії, що на кожному етапі розробки (проектування) існуватиме 

точний опис комп’ютерної системи і що реалізація такої системи відповідатиме вихідним 

вимогам (політиці безпеки). Цей розділ містить підрозділи: вимоги до функціональних 

специфікацій (політика безпеки та її модель), вимоги до проекту архітектури, вимоги до 

детального проекту, вимоги до реалізації. 

Вимоги до середовища функціонування гарантують, що комп’ютерна система 

постачається замовнику без несанкціонованих модифікацій і що вона буде інстальована та 

ініційована замовником так, як це було передбачено розробником. Такий рівень гарантій 

може надаватись лише ліцензіатом у системі технічного захисту інформації. 

Вимоги до документації забезпечують наявність та інформаційне наповнення розділів 

документації, де описано послуги безпеки, які реалізує комплекс засобів захисту, а також 

настанови адміністратору та користувачу щодо послуг безпеки. Слід зазначити, що 

документація повинна надавати відповідному спеціалісту повне бачення того, як має бути 

реалізований рівень інформаційної безпеки, а також передбачати дії 

користувачів/адміністраторів у разі виникнення критичних помилок чи відмов системи. 

Вимоги до випробувань комплексу засобів захисту регламентують дії розробника 

щодо надання програм, методик і результатів власних випробувань для перевірки 

незалежними експертами, а також демонструють, що виявлені під час випробувань слабкі 

місця захисту повністю усунено (це підтверджено додатковими випробуваннями). 

Окремо слід зазначити, що рівень критеріїв гарантій не може бути вищим за рівень 

інших послуг (конфіденційності, цілісності, доступності, спостережності), що забезпечать 

його виконання. Під час вибору складу функціонального профілю захищеності керівник 

підприємства або відповідний спеціаліст (адміністратор) безпеки повинен враховувати 

взаємозв’язок критеріїв захищеності інформації, що циркулює в інформаційних системах 

підприємства. Іншими словами, критерії гарантій мають обиратись, виходячи з того, який 

рівень захищеності інформації потрібного гарантувати, але при цьому потрібно враховувати 

Вимоги критерію гарантій 

- до архітектури 

- до середовища розробки 

- до процесу проектування 

- до середовища функціонування 

- до документації 

- до випробувань КЗЗ 
 

- до функціональних специфікацій 

- до проекту архітектури 

- до детального проекту 

- до реалізації 
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видатки, що підуть на реалізацію функціонального профілю захищеності інформації (чи не 

перевищать видатки економічний ефект від реалізації профілю захищеності).  
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Етимологія поняття «стратегія» походить від сполучення слів «stratos» - військо та 

«ago» - веду, що були об’єднанні у слово «strategia». Слово було запозичене з грецької мови 

як військовий термін, що відображає військове мистецтво командира під час ведення війни.  

Спочатку його розуміли як загальний, не детальний план військової діяльності, що 

охоплював тривалий період часу. Пізніше сфера використання цього поняття розширилася, 

стратегія стала означати довгостроковий план будь-якої діяльності. 

Специфіка використання терміну «стратегія» пов'язана з різним його тлумаченням. 

Він використовується для відображення основних елементів системи управління 

підприємством, що полягають у визначенні довгострокових цілей розвитку та планів щодо їх 

досягнення. На основі аналізу змісту визначень поняття «стратегія» у наукових 

дослідженнях, нами було виокремлено чотири концептуальних підходи до визначення 

відповідної дефініції, табл.1 

 

Таблиця 1 – Підходи до визначення поняття стратегія [1-4] 
Підхід Дослідник Визначення 

1 2 3 

Стратегія як 

план/процес 

розвитку 

підприємства 

Д. Куінн План, що інтегрує основні організаційні цілі, політику та дії, які можна 

об’єднувати в єдине ціле  

М. Мескон, 

М. Альберт 

Ф. Хедоурі 

Детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб 

забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей 

О.Є.Кузьмін 

О.Г.Мельник 

Напрям розвитку організації, який відображений у комплексному 

плані, що призначений для здійснення її місії та досягнення цілей 

Стратегія як 

організаційно-

управлінська 

Б. Карлоф 

 

Узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей 

шляхом координації та розподілу ресурсів компанії 

Т.В. Калінеска, Встановлений набір напрямків діяльності (цілей та способів їх 
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концепція Ю.А. 

Романовька 

О.Д. Кирилова 

досягнення) для забезпечення розвитку та прибутковості підприємства 

І. Ансофф  

 

Набір правил для прийняття рішень, якими організація керується у 

своїй діяльності  

Стратегія як 

результат 

діяльності 

М. Портер 

 

Це спосіб реагування компанії на зовнішні можливості і загрози, а 

також сильні і слабкі сторони 

П.Л.Гордієнко 

 

Це комплексний план діяльності підприємства, який розробляється на 

основі творчого науковообґрунтованого підходу і призначається для 

досягнення довгострокових глобальних цілей підприємства 

А.Н.Люкшинов 

 

Набір правил та прийомів, за допомогою яких досягаються цілі 

розвитку підприємства 

Стратегія як 

філософія 

Г. Мінцберг 

 

Принцип поведінки або дотримання певної моделі поведінки 

М. Коленсо 

 

Мистецтво зорієнтувати організацію на те, щоб вона залишалася і 

домоглася переваг над конкурентами 

 

Різноманітність у підходах до визначення поняття «стратегія» все ж не створює 

суттєвого протиріччя щодо процедур і дій пов’язаних з її розробкою та реалізацією. Думки 

фахівців доповнюють одна одну, виявляючи основні принципи, способи формування та 

реалізації стратегії, як засобу управління підприємством, що забезпечує його максимально 

ефективну діяльність і сталий розвиток в умовах мінливого зовнішнього ділового 

середовища та розвитку внутрішньої структури організації підприємства. 

На прикладі ПрАТ «ЄТС» розглянемо різні підходи до стратегії.  

Стратегія як план/процес розвитку підприємствачасто втілюється ПрАТ «ЄТС» в 

бізнес-планах і показує, як страхова компанія буде конкурувати на конкретному ринку, кому 

саме і за якими цінами вона буде продавати страховий продукт, як буде її рекламувати та 

якими шляхами буде домагатися перемоги в конкурентній боротьбі. 

Стратегія як організаційно-управлінська концепція визначає, що страхова компанія 

управляє ризиками, пов’язаними із здійсненням нею страхової діяльності, шляхом 

використання існуючих статистичних методів, перестрахування концентрації ризиків, 

введення лімітів андеррайтингу, через процедури затвердження операцій, положення щодо 

ціноутворення, а також оперативний моніторинг. 

Стратегія як результат діяльності ПрАТ «ЄТС» орієнтована на прискорення обороту 

грошових коштів, зниження рівня дебіторської заборгованості та підтримання високого рівня 

платоспроможності 

Стратегія як філософія зображує впровадження європейських стандартів і підходів до 

ведення бізнесу, зміцнення контактів між європейськими та українськими діловими колами. 

Загальною основою стратегічного розвитку сучасних підприємницьких структур є 

орієнтація на новітні технології та постійне покращення якості товарів та послуг [5-6]. 

Підприємство, яке прагне заволодіти ринком, повинне усвідомлювати, що 

задовольнити всіх споживачів неможливо, бо їх надто багато, а бажання та потреби в них 

часто дуже протилежні. Отже, більш доцільним буде виділення тільки тієї частини ринку, 

яку це підприємство здатне ефективно задовільнити. Тому перше зі стратегічних рішень, що 

має прийняти підприємство - це визначення долі ринку, на якому воно хоче вести 

конкурентну боротьбу. Визначення своєї частини припускає розбиття ринку на сегменти, які 

складаються зі споживачів із схожими потребами та поведінковими чи мотиваційними 

характеристиками, та створюють для підприємства сприятливі для життєдіяльності умови. 

Стратегічне управління передбачає стратегічну орієнтацію всіх працівників і 

синхронізацію планів підрозділів, які відповідають за реалізацію цілей компанії [7]. 

Підсумовуючи, зазначимо: стратегічний менеджмент страхової компанії визначається 

як процес визначення стратегічних цілей страхової компанії, методів та засобів їх досягнення 
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з метою підвищення конкурентоспроможності страхової компанії та її ринкової вартості в 

довгостроковій перспективі з урахуванням змін зовнішнього середовища.  

 

Література: 

1. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / 

Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. – К.: Кондор, 2003. – 340 с. 

2. Калінеску Т.В., Романовська Ю.А. Принципи побудови моніторингу реалізації 

механізму розвитку стратегічного потенціалу підприємства / Т.В. Калінеску, Ю.А. 

Романовська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля. – №8 (78). – 2004. – 274 с. 

3.Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализаотраслей и конкурентов 

[Текст] / М. Портер; [перевод с англ. И. Минервин]. – М.: АльпинаБизнес Букс, 2005. – 452 с. 

4.Чандлер А.Д. Функции штаб-квартиры в многопрофильной фирме / А.Д. Чандлер // 

Strategic Management Journal. – 1991. – № 12 (Winter Special Issue). – P. 31–50. 

5. Бавико О.Є. Інваріантність модернізаційного вектору розвитку національної 

економіки / О.Є. Бавико // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 5-9. 

6. Бавико О.Є. Семантична ґенеза поняття якість у підприємницькій діяльності та 

стандартах з управління якістю / О.Є. Бавико // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. 

– С. 6-9. 

7. Васильченко В.А. Стратегічне управління [Текст] : навч. посібник / В.А. 

Васильченко, Т.І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. 

 

 

УДК 338.486.1 

 

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПАРТНЕРСТВА У 

СФЕРІ ТУРИЗМУ 

 

Панасюк В.І., к.е.н., доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет, 

м. Біла Церква 

 

До недавнього часу туристичний сектор залишався одним із найбільш 

швидкозростаючих в структурі світової економіки. Туризм давав близько десятої частини у 

рості глобальної економіки. В більшості країн, розвинутий туризм вважається одним з 

найбільш дієвих засобів підвищення рівня життя населення та економічної активності 

підприємств, що створює позитивний імідж регіону і сприяє розвитку соціально-економічних 

та бізнесових інтересів [1]. Згідно з даними, оприлюдненими фахівцями Ради з питань 

подорожей та туризму, на галузь туризму припадає 12% світового продукту, світовий обсяг 

зайнятих у цій сфері становить більш як 200 мільйонів працівників. Міжнародний потік 

туристів у 2010 році становив понад 1 млрд осіб, а в 2020 році прогнозувалося його 

зростання до 1,6 млрд осіб [2]. З поширенням коронавірусу на початку 2020 року туристична 

індустрія потрапила під дію кризових явищ, наслідки яких можуть бути гіршими в історії. 

Такий прогноз зробила Всесвітня рада подорожей і туризму, за даними якої у 2020 році спад 

в туристичній сфері у глобальному масштабі може сягнути 25% та призвести до скорочення 

кількості робочих місць на 12–14% [3]. 

Розвиток туристичного бізнесу залишається одним з пріоритетних напрямів 

економічної політики України. Свідченням цього є затверджена Кабінетом Міністрів 

Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні спортивної та туристичної 

інфраструктури на 2011-2022 рр. [4]. Програма направлена на залучення довгострокових 

https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2020/coronavirus-puts-up-to-50-million-travel-and-tourism-jobs-at-risk-says-wttc
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інвестиційних ресурсів, реалізацію ефективних бізнес-проектів у сфері туризму. Вважаємо, 

що в умовах сьогодення, логічним є використання державного підприємницького 

партнерства як дієвого інструменту налагодження бізнесу на засадах партнерства, що 

слугуватиме як основа для забезпечення потенціалу економічного зростання держави в 

цілому, окремих регіонів, підприємств і домогосподарств. Для впровадження механізму 

державно-приватного партнерства в Україні створюється відповідна законодавча база, 

зокрема, прийнято Закон України «Про державно-приватне партнерство», що може 

слугувати підґрунтям для співробітництва державного й приватного секторів з метою 

підвищення конкурентоспроможності та залучення інвестицій. 

Світовий досвід розвитку державного підприємницького партнерства свідчить про 

необхідність формування механізму взаємодії державних структур і приватного бізнесу, 

показові результати дієвості якого проявляються в різних сферах економіки та мають 

яскраво виражені регіональні ознаки. Для ефективного розвитку економіки України 

важливим є поєднання важелів державного впливу та бізнесових інтересів у напрямі 

забезпечення ефективного функціонування ряду провідних галузей вітчизняних галузей, в 

тому числі, туристичної. Державне підприємницьке партнерство розглядають як 

співробітництво між Україною як державою в особі відповідних державних і місцевих 

органів та підприємців, зокрема, як фізичних так і юридичних осіб, яке здійснюють на основі 

договірних відносин у встановленому законодавством порядку [5]. 

Серед показових позитивних ознак державного підприємницького партнерства 

виділяють: можливість забезпечити вищі техніко-економічні показники ефективності 

діяльності за участю в діяльності державних та приватних партнерів ніж без залучення 

приватного бізнесу; довгостроковість відносин (до 50 років); перенесення на приватного 

партнера частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства; залучення 

приватними партнерами інвестиційних вкладень в спільні проекти партнерства із 

використанням джерел, не заборонених законодавством [5]. 

Державно-приватне партнерство передбачає державне втручання в діяльність із 

залученням регіональниих суб’єктів економіки, що дає їм суттєві переваги, зокрема, щодо 

підвищення ефективності використання обмежених ресурсів туристичної галузі та слугує 

формою для її подальшого розвитку. Так у туристичній галузі одним із таких видів співпраці 

є розвиток кластерної моделі, яка передбачає поєднання державних програм та приватних 

проектів в одній системній моделі, сприяє підвищенню рівня послуг, що надаються 

споживачам, залученню громади до розв’язання соціальних проблем, ефективності 

використання коштів у регіонах. Основне завдання такого поєднання – досягти якісно нового 

рівня конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг за рахунок спільних бізнес-

інтересів та координації дій членів кластера. 

Типова модель туристичного кластера включає ряд обов’язкових компонентів: 

безпосередньо туристичний сектор, що об'єднує туристичні фірми, готельно-ресторанні 

комплекси, об’єкти рекреаційно-курортного профілю, природно-заповідний фонд; 

виробничий сектор, який об’єднує виробників туристичної продукції, що мають пряме чи 

опосередковане відношення до туристичної діяльності; науково-освітній сектор, що включає 

освітні заклади різних рівнів, на які покладено забезпечення потреби у висококваліфікованих 

кадрах, та науково-аналітичні установи, які розробляють стратегії розвитку, проводять 

маркетингові дослідження та рекламні акції; управлінський сектор, який об’єднує фінансові 

інститути, органи державного управління і влади, органи місцевого самоврядування, які 

координують діяльність учасників об'єднання та виконують інші функції відповідно до своїх 

повноважень [6]. 

Введення державного підприємницького партнерства в багатокомпонентну основу 

туристичного кластера, дозволяє досягти додаткового синергетичного ефекту завдяки: 

координації сумісних дій, посиленню обміну інформацією, досвідом, інноваційними 
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технологіями, сумісному використанню обслуговуючих інфраструктурних об'єктів; 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів туристичного обслуговування; наявності 

трудових ресурсів відповідної кваліфікації; впровадження особливих режимів 

оподаткування, інвестування, правового регулювання, надання субвенцій. 

Отже, формування кластерів у сфері туризму слугуватиме активатором розвитку 

підприємництва шляхом концентрації ділової активності, сприятиме створенню робочих 

місць, доходів, поліпшенню якості туристичних послуг, життю населення на території його 

запровадження. Саме державно-приватне партнерство у сфері туризму може розглядатися як 

важливий фактор соціально-економічного розвитку країни і, зокрема, в умовах кризових 

явищ в економіці.  
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Сучасний бізнес стає більш складним і глобалізованим, отже виникає все більше 

взаємозв’язків між учасниками економічних відносин. В таких умовах економічні важелі 

діяльності організацій істотно доповнюються чинниками етичного характеру. Підприємці і 

менеджери все частіше стикаються з етичними проблемами в повсякденній практиці.   

Отже, підвищується важливість таких етичних питань,  як: довіра між діловими 

партнерами; прозорість ведення бізнесу;  чесність конкуренції; відкритість стосунків між 

працівниками і роботодавцями; відповідальність бізнесу перед персоналом, споживачами, 

суспільством в цілому; боротьба з корупцією; піклування  підприємств про навколишнє середовище. 

Фундаментальні дослідження етичних засад бізнесу з’являються, починаючи з другої 

половини ХХ-го століття. Період кінця 50-х – початку 70-х років минулого століття 

характеризується осмисленням моральних чинників економічної діяльності в сфері бізнесу, 

з’явилася низка положень, що формували концептуальний зміст етики бізнесу. Період 90-х –

2000-х років в публікаціях обґрунтовується думка про те, що використання етичних засад в 

http://unwto.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/707-2011-%D0%BF#n12
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професійній діяльності ділових людей вдосконалює бізнес, посилює його соціальну 

ефективність і привабливість [1]. 

Одним з найважливіших кроків по зміцненню бізнес-етики можна вважати прийняту в 

1994 році в Швейцарському місті Ко (Caux) Декларацію Ко-«Принципи бізнесу». У цій 

Декларації зроблена спроба об’єднати основи східної і західної ділових культур. Її 

ініціаторами були керівники найбільших національних і транснаціональних корпорацій 

США, Західної Європи і Японії[2, с. 100]. 

У 2019 році керівники Apple, Boing, FedEx, General Motors та ще понад 170 

глобальних корпорацій з мережі Business Roundtable, сукупний дохід яких перевищує 7 трлн 

дол, зробили заяву, що прибуток більше не є кінцевою метою їх діяльності. Відтепер їхньою 

корпоративною ціллю стане задоволення інтересів усіх стейкхолдерів, а не лише своїх 

акціонерів. підприємства на Заході поступово змінюють свої підходи до ведення бізнесу [3]. 

Отже, етика бізнесу є важливою для успіху будь-якої організації. Очевидно, що і 

проблем у цій сфері є чимало, особливо це стосується необхідності вирішення питань 

порушень етичних норм у бізнес-середовищі. 

Так, за останній рік у світі істотно зросла кількість інцидентів шахрайства та проявів 

корупції. Тільки за даними Kroll Global Fraud Report 2019, 84% перших осіб компаній стали 

жертвами принаймні одного прояву шахрайства за останній рік. Подібні інциденти істотно 

вплинули на безпеку працівників (82%), виручку або безперервність бізнес-процесів (78%), 

репутацію (65%) та взаємовідносини з державними органами (65%) опитаних компаній. При 

цьому, Kroll відмічає значно кращі результати з боку урядів та компаній у визначенні та 

опрацюванні таких інцидентів. 

Україна вочевидь не значно вирізняється в даних світової статистики, за даними 

Transparency International Corruption Perceptions Index 2018 ми посідаємо 120-те місце, з 32-

ма балами зі 100 можливих [4]. 

Одним з найголовніших пріоритетів будь-якої бізнес-організації є впровадження 

сучасних стандартів корпоративного управління. Невід’ємною частиною якісного 

корпоративного управління є правила корпоративної етики. Правилами корпоративної етики 

регулюються норми поведінки співробітників в ситуаціях, які не прописані посадовими 

інструкціями та законодавством держави. 

Корпоративна етика – це система моральних принципів, норм моральної поведінки, 

які чинять регулятивний вплив на внутрішньоорганізаційні відносини і відносини організації 

зі стейкхолдерами та групами осіб, з якими взаємодіє організація. 

Протягом багатьох років питаннями корпоративної етики займається Організація 

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), яка розробила ряд документів у цій сфері. 

В першу чергу слід відзначити Керівництво для багатонаціональних компаній (2000) як 

базовий інструмент, що охоплює всі аспекти бізнес-етики. Керівництво включає загальні 

принципи і детальні рекомендації для компаній. На сьогодні зазначене Керівництво 

прийняли уряди сорока однієї країни. Близько 40% транснаціональних корпорацій 

використовують Керівництво як основу для розробки власних етичних кодексів. 

Основоположними документами корпоративної етики є також Глобальний договір 

ООН, Хартія Кейданрен про гідну корпоративному поведінку, документи Глобальної 

ініціативи зі складання звітності (GRI).  

У січні 2009 року в Парижі на черговому Європейському форумі з бізнес-етики 

(Business Ethics Forum), ініціатором якого є Організація економічного співробітництва і 

розвитку, було відзначено, що глобальна економічна криза стала результатом комбінації 

декількох помилок, однією з яких є порушення правил корпоративної етики. Тому 2009 рік 

став роком перегляду стандартів і правил, закладений фундамент нового ведення бізнесу, 

більш етичного і відповідального [2, с. 101]. 
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Основні норми корпоративної поведінки стали формулюватися на початку 1990-х рр. 

в «кодексах корпоративного поведінки», прийнятих в країнах з найбільш розвиненими 

ринками капіталу: Англії, США і Канаді. Ці кодекси регулювали практику корпоративної 

поведінки, зокрема, питання забезпечення інтересів акціонерів, підзвітності директорів і 

керівництва компанією. З тих пір в багатьох країнах видані кодекси корпоративної поведінки 

з відповідними методичними рекомендаціями. 

Корпоративні кодекси, що представляють собою звід принципів і правил ділової 

поведінки, є центральним елементом корпоративної етики. Сьогодні їх мають майже всі 

великі корпорації і близько половини дрібних фірм  [5, с. 106]. 

Кодекс корпоративної етики може виконувати три основні функції: репутаційну, 

управлінську та функцію розвитку корпоративної культури. Репутаційна функція кодексу 

полягає в формуванні довіри до компанії з боку зовнішніх зацікавлених осіб. Управлінська 

функція кодексу полягає в регламентації поведінки в складних етичних ситуаціях. 

Корпоративна етика є складовою частиною корпоративної культури, кодекс може 

транслювати цінності компанії всім співробітникам, орієнтувати їх на єдині корпоративні 

цілі і тим самим підвищувати корпоративну ідентичність  [2, с. 101]. 

Впровадження етичних норм прийняттям документа не обмежується. Неможливо 

просто змусити виконувати етичний кодекс. Тому для того, щоб він працював, ще на етапі 

його створення необхідно продумати процедури, які дозволили б включитися в процес 

розробки документа всім співробітникам компанії. Тільки за умови прийняття кожним 

співробітником кодексу корпоративної етики він буде реально виконуватися. 
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бізнес-модель, отримати стратегічно важливі дефіцитні ресурси, підвищити капіталізацію бізнесу. 

Угоди M&A дають змогу підприємству знизити ризики та подолати труднощі зростання. 

Метою даного дослідження є аналіз особливостей та перспектив розвитку сучасного  

ринку злиття та поглинання в Україні.  

Процес М&А відбувається на відповідному ринку. Ринок М&А – це сукупність 

економічних відносин, що виникають між компанією-ініціатором та компанією-ціллю в 

процесах злиття-поглинання з урахуванням попиту, пропозиції і ціни [1].  

Збільшення темпів зростання підприємства і розширення бізнесу за рахунок зовнішніх 

джерел (вихід на ринок M&A) надає більше можливостей, чим внутрішнє зростання. Цьому 

сприяє досягнення синергетичних ефектів, доступ до нових ринків ресурсів (капіталу, праці) 

і ринків збуту[2]. Тип злиття залежить від ситуації на ринку, а також від стратегії діяльності 

підприємств і ресурсів, які вони мають в своєму розпорядженні. 

Злиття і поглинання підприємств мають свої особливості в різних країнах або регіонах 

миру. Так, наприклад, на відміну від США, де відбуваються, перш за все, злиття або 

поглинання крупних підприємств, в Європі йде поглинання дрібних і середніх підприємств, 

сімейних фірм, невеликих акціонерних суспільств суміжних галузей.  

Український ринок M&A попри негаразди та деяку нестабільність продемонстрував 

поступове зростання за останні 2–3 роки (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Український ринок M&A в 2013-2019 рр 

Джерело: складено автором за даними [3, 4] 
 

Вітчизняні та іноземні інвестори й досі виявляють бажання інвестувати, хоча і не в 

такій кількості, як до обвалу економіки в 2014 році. Як видно з графіку, у 2018 році майже 

вдалося наздогнати обсяги 2013 року по кількості угод M&A, але суми угод в середньому 

відрізнялись в два рази. 

В 2019 році обсяг угод зі злиття та поглинання збільшився в Україні на 29% до $2,35 

млрд[3]. Найбільшою за вартістю угодою за 2019 рік стало придбання азербайджанською 

компанією Bakcell компанії Vodafone Україна за $734 млн. Інші значні угоди за участю іноземних 

інвесторів були укладені у таких ключових галузях України: інновації та технології, 

фармацевтичний бізнес, сільське господарство та пов'язана з ним інфраструктура (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Найбільші угоди M&A в Україні в 2019 році 

Джерело: складено автором за даними [3] 

Таким чином, на ринку злиття та поглинання об'єктом купівлі-продажу виступає 

бізнес як певна сукупність всіх операцій підприємства. В Україні проблема злиття і 

поглинань вийшла на перший план тільки останніми роками. Хоча за обсягом вітчизняний 

ринок злиття і поглинань поки поступається аналогічним ринкам багатьох розвинених країн, 

темпи його зростання свідчать про перетворення злиття і поглинань на дієвий інструмент 

забезпечення ефективної економічної діяльності компаній, що виступає засобом підвищення 

інвестиційної привабливості та збільшення загальної вартості активів за рахунок синергії. 
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Не завжди керівництво усвідомлювало цінність своїх підлеглих. Лише 1930-1960 

роках власники підприємств починають турбуватися про своїх робітників, адже раніше 

головною цілю було максимізація прибутку, гроші затьмарювали людям очі, а прості 

робітники для верховенства були наче рабами.  

На сьогоднішній день управління персоналом засноване на тому, що людей в процесі 

трудової діяльності розглядають одночасно, в якості працівників, що забезпечують 

реалізацію економічних цілей підприємства, і як розвинутих особистостей та співробітників, 

що належать до єдиної організаційної системи. 

Головна мета управління персоналом полягає у формуванні чисельності та складу 

робітників, що відповідають специфіці діяльності підприємства і здатних забезпечити 

основні завдання його розвитку. При цьому, дуже важливо враховувати особливості праці на 

торгових підприємствах[1]:  

1) Перша особливість праці на торгових підприємствах – це її дуальний характер.  

2) Другою особливістю є те, що праця, пов’язана з продовженням процесів 

виробництва у сфері обігу, займає значну питому вагу у загальній сумі всього трудового 

процесу – в основному через низьку оснащеність торгових підприємств технікою. Як 

правило, більшість процесів, що стосуються перетворення промислового асортименту у 

торговий, фасування, підсортування, тобто передпродажної обробки товарів, відбувається 

вручну. Наявність великих затрат живої праці є негативним фактором (тим більше що 

близько 80% зайнятих у торгівлі – жінки, а у роздрібній торгівлі в середньому за зміну 

доводиться переміщати, залежно від розміру магазину, від 3 до 15 т вантажу).  

3) Третьою особливістю є те, що праця, пов’язана зі зміною форм вартості товару, 

достатньо одноманітна і разом з тим потребує значного нервового та фізичного напруження. 

Це обумовлено тим, що: − організація торгово-технічного процесу не передбачає або сильно 

обмежує вияв ініціативи робітником; − відсутність засобів автоматизації призводить до того, 

що аналітичні, облікові, статистичні розрахунки здійснюються вручну. 

 4) Четвертою особливістю праці на торгівельних підприємствах є значний вплив 

ймовірних факторів. Інтенсивність купівельних потоків протягом дня, яка залежить від місця 

розташування підприємства, значного коливання попиту за товарними групами, та інші 

фактори в одних випадках призводять до неминучих простоїв робітників, а в інших - до дуже 

великого навантаження і різкого підвищення напруженості праці.  

5) П’ятою особливістю праці на торгівельних підприємствах є те, що кінцевий 

результат праці – не товар, а послуга. 

Усі  ці  специфічні  особливості  діяльності торгівельних підприємств визначають 

складність і великий  обсяг  функцій,  пов’язаних  з  управлінням персоналом.   

Ефективне управління торговельним персоналом на підприємстві зумовлює етапність, 

послідовність і комплексність системи внутрішніх фірмових зв’язків та стосунків. 

Схематично систему управління торговельним персоналом незалежно від профільної 

спеціалізації підприємства представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Узагальнена схема системи управління персоналом на торговельних 

підприємствах [4] 

 

Сучасні торговельні підприємства використовують два методи навчання та розвитку 

персоналу — наставництво та коучинг. Основним інструментом при роботі з новачками та 

стажистами, метою якої є підвищення кваліфікації до рівня, що прийнятий в компанії за 

стандарт знань, виступає наставництво . Підхід, який здійснює вплив, розвиває та стимулює 

торговельний персонал називається коучингом. Даний метод базується на позитивному 

досвіді продажів та орієнтований на ефективний результат. При залученні коучингу 

необхідно працювати з працівниками, які зацікавленні у власному розвитку та проводити 

аналіз ситуацій, що на 70 % пов’язані з особистим успіхом цих працівників. Основний 

принцип цього методу: досвід — усвідомлення — експериментування. Відмінність коучингу 

від наставництва полягає у тому, що перший використовує та розвиває базу знань, які вже 

мають працівники торговельних мереж[2]. 

Також існують  необхідні напрями вдосконалення системи управління персоналом 

торгової діяльності, такі як [3]: 

- постійна оцінка потенціалу для просування і зниження ризику висування 

некомпетентних співробітників;  

- створення умов для розширення знань, підвищення кваліфікації, безперервного 

самовдосконалення;  

- розробка кадрових програм навчання і розвитку персоналу; 

- використання мотиваційних програм при розширенні повноважень працівників 

у прийняті - господарських рішень; 

- формування нових моральних цінностей, які поділяє весь персонал організації; 

- організація зворотного зв'язку зі співробітниками щодо якості їхньої роботи. 

Отже, на сучасному етапі розвитку українського підприємництва в торговельній сфері 

досягнення успіху може здійснюватися за рахунок використання ключового фактору — 

трудового потенціалу працівників. Щоб бути успішним торгівельним підприємством 

сьогодні, необхідно вміти продавати, вміти налагоджувати ділові, професійні контакти з 
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клієнтами та споживачами, а це все неможливо зробити без якісного колективу, який здатний 

досягти успіху як своїх особистих цілей, так і цілей підприємства, в якому працюють. 
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Для того, щоб вдосконалити роботу підприємства у напрямі проведення аналізу 

можливості підприємства впровадити інновації необхідно застосувати зміни у організаційно-

управлінської структурі промислового підприємства. 

У рамках даного дослідження, інтерес має структура управління інноваційного 

розвитку промислового підприємства. 

На нашу думку структура підрозділів промислового підприємства, що відповідає за 

розробку, впровадження і контроль інновацій у виробництво повинна обов'язково включати 

лабораторію інноваційного аналізу, що відноситься до відділу перспективного розвитку 

промислового підприємства.  

Представимо удосконалену схему управління організаційної структури по 

впровадженню інновацій на промисловому підприємстві на рис. 1.  

Як відомо, головним фахівцем, відповідальним за технічний стан підприємства, є 

головний інженер, в його компетенцію і обов'язки включений контроль за виробництвом і 

перспективним розвитком підприємства. З метою зосередження зусиль і уваги на питаннях 

інноваційного розвитку підприємства, ми пропонуємо створити «Управління перспективного 

розвитку і впровадження інновацій», виділивши в окремий підрозділ «Лабораторію 

інноваційного аналізу». 

Оскільки у відомстві  головного інженера також знаходяться Управління головного 

механіка, головного енергетика, Управління матеріально-технічного забезпечення і так далі, 

та взаємодія між цими підрозділами допоможе в роботі Управління перспективного розвитку 

і впровадження інновацій, в аналізі перспектив інноваційного розвитку, в моніторингу і 

апробації інноваційного продукту, у впровадженні у виробництво вибраного інноваційного 

продукту.  

Взаємодія з Управлінням заступника генерального директора по кадрових питаннях 

дозволить підвищувати професійний рівень персоналу підприємства при роботі з 

http://pidruchniki.com/1451060541025/ekonomika/upravlinnya_personalom
http://www.frontmanagement.org/fomants-889-1.html
https://pidruchniki.com/marketing/upravlinnya_torgovelnim_personalom_marketingovoyi_firmi
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впровадженим інноваційним продуктом; взаємодія з Управлінням заступника генерального 

директора по комерційних питаннях дозволить збільшити реалізацію продукту, проведеного 

з використанням інноваційної техніки і технологій; взаємодія з Управлінням заступника 

генерального директора по економічних і фінансових питаннях дозволить отримувати 

адекватну інформацію для проведення аналізу господарської діяльності підприємства при 

дослідженні можливості перспективного розвитку підприємства, стану нематеріальних 

активів, захисту прав інтелектуальної власності, а безпосереднім аналізом займатиметься 

Лабораторія інноваційного аналізу, одержуючи інформацію від головної бухгалтерії, 

економічного відділу, фінансового відділу, відділу маркетингу. Відповідно кожен відділ 

надаватиме в Лабораторію дані звітності, моніторингу і перспектив розвитку, необхідні для 

вирішення проблем інноваційного аналізу і впровадження інновацій на промисловому 

підприємстві. На рис. 1 суцільними лініями позначені стосунки підлеглості між відділами. 

Стрілками з жирним пунктиром – передача результатів аналізу і взаємодія при розробці 

рішень. Тонкий пунктир – обмін інформацією. 

Лінійний взаємозв'язок між відділами підприємства забезпечує контроль за 

виконанням поставлених завдань від Голови правління до топ-менеджерів всіх підрозділів.  
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Рисунок 1 – Вдосконалена схема  організаційної структури управління промислового 

підприємства 
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Реалізація пропозиції по вдосконаленню організаційної структури системи управління 

промисловим підприємством дозволить повною мірою використовувати усі можливості 

механізму впровадження інновацій в сучасних умовах. 
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Технологія має величезний вплив на життя, і, як правило, вважається, що покращило 

наше соціальне життя – бізнес, уряди та освіта. Але успіх Лондонської фондової біржі змінив 

цю концепцію та позитивно впливає на економіку у Великобританії, і завдяки зростанню 

технологій вона зараз займає третє місце за найвигіднішою біржою у світі. 

Професори Луїзіанського університету також вважають, що є багато причин вважати, 

що інвестиціїкраїни у покращення інформаційно-комунікаційних технологій може призвести 

до економічного зростання.Вони стверджують, що покращення доступу до сучасної 

телекомунікації може скоротити витрати на передачуінформації, і також це зробить 

інформацію доступнішою для тих, хто приймає рішення, і тому окремі учасники,так само як і 

організатори ринку, можуть робити більш зважені рішення, що призведе до 

збільшенняпродуктивності [1]. 

В Україні біржова діяльність не є розвиненою та ефективною, попри те, що існує 

достатньо розроблена нормативно-правова база, яка регулює основні положення 

функціонування фондових бірж. У світовому рейтингу серед стран СНД на початок 2019 

року Українська біржа посіла 59 місце. ЇЇ загальна капіталізація в млрд дол склала $3,95. 

Також цей показник показує просідок на майже ніж 10% у порівнянні з даними на кінець 

2018 року. До того ж в Україні, через особливості розвитку національної економіки значна 

частка національних підприємств не здійснює операцій на фондовій біржі [2]. 

Технологічні інновації, пов'язані з електронною торгівлею, запроваджені біржами, 

призвели до численних і глибоких перетворень у функціонуванні бірж. Перш за все, нові 

рішення у сфері комп'ютерних та телекомунікаційних систем призвели до зміни правил 

інвестування, були замінені електронними торгами, нові технологічні рішення дозволили 

інвестору здійснити саму операцію [3]. Завдяки ІТ-системам угоди укладаються на основі 

вхідних замовлень, відповідно до строго визначеного алгоритму. 

Наслідком електронізації торгівлі став процес дезінмедіації, який передбачає 

усунення однієї із ланок всередині ланцюга операцій. У випадку з фондовими біржами це 
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відставка від посередницької ролі брокерів. У разі здійснення трансакційної діяльності 

самостійно інвесторами в рамках ІТ-системи, присутність на торговому майданчику брокерів 

припинилася бути необхідною вимогою для курсу торгівлі фінансовими активами. 

Електронна система торгівлі усунула витрати, пов'язані з функціонуванням 

традиційної біржі. Технологічні інновації також сприяли розвитку позабіржових ринків та їх 

конкурентної ролі стосовно бірж. Ринки були більш нетерплячими і раніше почали 

електронізуватися торгові системи. Крім того, електронна система сприяла появі нових 

ринків торгівлі цінними паперами, в т.ч. за рахунок зменшення експлуатаційних витрат. 

Поряд із популяризацією позабіржових ринків були впроваджуються нові фінансові 

інструменти. Це супроводжувалося частковим регулюванням торгівлі. Тому розвивались 

альтернативні системи торгувати цінними паперами (так звані ATS або MTF) проти 

біржових ринків, за винятком того, що вони пропонують менші трансакційні витрати з 

меншою безпекою торгівлі. Ці процеси з прогресуючою традиційною електронізацією. 

Фондові біржі спричинили запуск обох типів ринків зробити їх схожими і змусили 

конкурувати між собою. Технологічні інновації призвели до значних змін у попередній 

система торгівлі акціями. Ці явища створили можливості, але й загрози подальшого 

функціонування ринку цінних паперів. 

Технологічні інновації фондових бірж вплинули на функціонування сучасних 

фінансових ринків. Наслідки змін є як позитивними, так і негативними. Серед позитивних 

ефектів можна назвати: збільшення ліквідності ринку швидкість обороту, підвищення 

прозорості ринку, збільшення можливостей для інвестицій та викидів для учасників ринку 

Завдяки використанню нових технологій ІТ та телекомунікацій окремі інвестори отримали 

широкий доступ до біржових торгів. Одночасно популяризуючи форму залучення капіталу з 

фінансових ринків призвело до збільшення кількості емітентів фінансових активів. Крім 

того, сприяли нововведення інформаційних технологій більш ніж у десять разів швидша 

швидкість та потужність системи замовлення. Ефектом цих тенденцій є збільшення 

ліквідності на фондовому ринку цінних паперів. Хоча вартість обороту на світових фондових 

ринках на початку дев'яностих років становила близько 5,5 трлн дол., вона становила 5 років 

удвічі більше, і в 10 разів більше у 2000 році, досягнувши 50 трлн дол. У 2010 р. рівень 

ліквідності становив понад 63 трлн дол. США. Загальна капіталізація всіх публічних 

компаній за підсумками 2017 р склала $ 79,2 трлн (дані World Bank). Станом на червень 2018 

року цей показник зріс до $ 84 трлн. 

Технологічні інновації також призвели до більшої прозорості фінансового ринку. ІТ та 

телекомунікаційні системи дозволяють майже негайно надсилати дані про котирування. Тож 

вони можуть бути в курсі і можуть приймати рішення. Така ситуація зменшує невизначеність 

на фінансових ринках пов'язані з доступом до інформації. 

Ще одним позитивним наслідком використання технологічних інновацій є 

розширений спектр інвестиційних можливостей, який пов’язаний із ширшим варіант вибору 

місця інвестування та фінансових інструментів. Нові технології, завдяки можливості 

інвестування через Інтернет, обумовили доступ інвесторів до електронних ринків по всьому 

світу та дали можливість перенести торгівлю цінними паперами з однієї біржі на іншу. Крім 

того, вони зумовили розвиток ринків та появи конкурентоспроможності між біржами, а 

також між біржами та альтернативними торговими системами. Конкурентоспроможність 

пов'язана з конкуренцією між окремими ринками, які пропонують все новіші фінансові 

інструменти. З точки зору інвестора, це означає більші можливості у виборі та купівлі 

предметів відповідно до ваших очікувань. 

Технологічні інновації також призвели до розширення форми та обсягу залучення 

капіталу емітентами. Емітенти мають можливість збирати кошти на фондових ринках у 

світовому масштабі. Це дає їм переваги у вигляді привабливих умов доступу до капіталу, з 
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урахуванням витрат на викиди, диверсифікацію бази акціонерів, вдосконалення імідж 

компанії. 

Науково-технічний прогрес визначає нові технологічні рішення, які впроваджуються 

суб’єктами господарювання та стають нововведеннями. Технологічні інновації були і 

впроваджуються на фондових біржах, хоча це пов'язано з опором членів біржі. 

Сучасні умови навколишнього середовища, зокрема існуюча конкуренція з боку 

інших бірж та позабіржових ринків змушують біржі використовувати все новіші 

технологічні рішення. Вони стають інструментом конкуренції на фондовому ринку. Слід 

зазначити, що технологічні інновації в рамках операцій біржі мають позитивні та негативні 

наслідки. Вони спричиняють численні зручності - насамперед для інвесторів, але також 

визначають загрози, в основному пов'язані з більшим ризиком фінансових криз. 
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Підґрунтям розробки стратегії управління інноваційною платформою розвитку 

підприємства є стратегічне управління. Під час розробки стратегії використовують систему 

принципів стратегічного управління, оскільки саме вона впливає на кут встановлення 

стратегічних цілей підприємства та шляхів їх досягнення. До системи принципів 

стратегічного управління інноваційною платформою розвитку підприємства можна віднести: 

принципи холизма, гнучкості, превентивності, інноваційності, когнитивності, синергії, 

стратегічного мислення, непереривності, адаптивності, системності. 

Розробка стратегії управління інноваційною платформою розвитку підприємства 

потребує і нових, інноваційних підходів до її розробки. Одним з таких підходів є 

використання аналітичних матриць, побудованих на основі методології оцінювання 

результатів, які складають систему «аналіз-синтез-прийняття рішень». Такий підхід враховує 

правило, що ефективною може бути тільки та стратегія, яка може бути кількісно вимірна.  

Для визначення стратегії управління інноваційною платформою розвитку підприємств 

необхідно вміти розраховувати його площину. Виходячи з того, що інноваційний простір 

можна описати такими категоріями, як: вектор розвитку простору, його траєкторія та межи, 
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то площину інноваційного простору підприємства (ПІПП) пропонується визначати за 

формулою:  

 

                                                               ПІПП = f (В; T; M; Ф),                                                   (1) 

 

де В – вектор розвитку (висхідний, нейтральний, спадний); Т – траєкторія (поступальна, 

динамічна, контрдинамічна, репродуктивна, індиферентна, екрануюча, обмежувальна, 

захисна, ізоляційна); М – межи простору (верхня межа, нижня межа); Ф – фактори 

зовнішнього середовища, які формують складну, невпорядковану у просторі і часі поведінку 

середовища (певний рівень коливання показників – турбулентність середовища – описується 

градієнтами стрімкості, якості та інтенсивності розвитку).  

Визначення площини інноваційного простору підприємства здійснюється на основі 

зв’язку інтегральних показників за кожною складовою, рівень яких можна оцінити з 

допомогою шкали оцінки рівня ефективності управління локальними елементами 

інноваційного розвитку підприємства. 

Інноваційний розвиток підприємства можна розглядати як процес безперервної зміни 

складових інноваційного простору діяльності підприємства. Напрями дослідження 

перспектив і можливостей розвитку інноваційного простору підприємства є індивідуальною 

характеристикою його фінансово-господарської діяльності. Окремі напрями дослідження 

перспектив та можливостей різною мірою впливають на загальну оцінку загальних 

можливостей підприємства.  

Стратегія управління інноваційною платформою розвитку підприємств носить 

комплексний, збірний  характер, інтегрує функціональні стратегії та координує їх розробку і 

реалізацію. Стратегія управління інноваційною платформою розвитку підприємств – це 

характеристичний образ і порядок дій, спрямований на досягнення розвитку підприємства на 

засадах інноваційності. Тому розрахунки площини інноваційного простору підприємства,  

які відбуваються за різними видами його складових, дозволяють розробити стратегічні 

альтернативи.  

Так, дослідження показали, що відповідно до обґрунтованих векторів розвитку 

(висхідний, нейтральний, спадний) доцільно виділяти 3 групи стратегій, в рамках яких на 

основі співставлення параметричних характеристик можна сформувати набір стратегічних 

альтернатив управління інноваційною платформою розвитку підприємства. 

Базовою стратегією для висхідного вектору є стратегія росту, що передбачає 

підвищення кількісних показників і якісних характеристик діяльності підприємства. 

Нейтральному вектору розвитку відповідає стратегія збереження позицій, тобто підтримки 

постійності у ринковому просторі. Рух підприємства за спадним розвитком передбачає 

реалізацію базової стратегії скорочення, що полягає у зменшенні окремих показників 

діяльності підприємства або скороченні частини неефективних активів і підсистем 

підприємства. 

Визначення параметричних характеристик стратегічних альтернатив управління 

інноваційною платформою розвитку підприємства дозволяє побудувати пентаграму 

стратегічної альтернативи – код, який визначає зміст стратегічного управління щодо ініціації 

і реалізації процесів розвитку в межах інноваційної платформи.. 

Таким чином, при русі за нейтральним вектором основними стратегічними 

альтернативами інноваційного розвитку є стратегія репродуктивної рівноваги, заснована на 

постійному підтриманні й відновленні якості інноваційного простору, абсорбції позитивних 

імпульсів із зовнішнього середовища для подальшого розвитку, та резистентної рівноваги, 

яка реалізується через формування інтерактивної системи опору підприємства зовнішнім 

збудникам та підтримку функціонування в межах сформованого інноваційного простору. 
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Переважною стратегічною альтернативою для підприємств спадного вектору є 

стратегія нейтралізаційного проходу, що передбачає скорочення окремих показників 

діяльності з метою відновлення динамічної узгодженості, нарощування якісного обсягу 

площини інноваційного простору, а також формування компетенцій для зміни вектору 

розвитку. Відповідно до висхідного вектору неможливо обрати домінуючу стратегічну 

альтернативу, оскільки серед досліджуваних підприємств майже усім рекомендовані різні 

стратегічні альтернативи управління інноваційною платформою розвитку підприємств. 

Таким чином, розрахунок площини інноваційного простору підприємства знижує 

імовірність і ризик розробки неефективної стратегії, а також дозволяє узгодити можливість 

досягнення бажаного результату інноваційного розвитку з наявними резервами 

підприємства. Обґрунтування стратегії управління інноваційною платформою розвитку 

підприємства є одним з ключових етапів забезпечення тривалого рівноважного 

функціонування підприємства у ринковому просторі, формування стійких конкурентних 

переваг та досягнення довгострокової ефективності. Однак ефективна реалізація стратегії 

управління інноваційною платформою розвитку не менш важлива для підприємства, ніж її 

обґрунтування, тому вагоме значення має розробка й впровадження в практику 

господарювання підприємства дійового оперативно-тактичного інструментарію.  
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Сучасний світовий геополітичний і економічний устрій ставить питання щодо 

абсолютної неминучості і незворотності інтеграції економіки України в світове 

господарство. Тому актуальним є питання наслідків інтеграційних процесів для України, її 

бізнес-середовища, соціуму, громадян. В першу чергу, це стосується проблематики 

гармонійної інтеграції України у Європейське Співтовариство. Правомірно вважають, що 

офіційний рух України на Євроінтеграцію розпочався у2000-2001 рр., новий етап подальших 

зрушень у цьому напрямку – з 2014 р. [1]. Але незважаючи на відносно тривалий період та 

ґрунтовність вивчення інтеграційних аспектів Україні доволі далеко не лише до вступу, а й 

до визнання «асоційованим» членом ЄС, оскільки відсутні необхідні економічні 

передумови[2]:  

- стабільність національної грошової одиниці; 

- зниження рівня інфляції до 2 % на рік; 

- зниження бюджетного дефіциту до 3 % ВВП; 

- зниження державного боргу до 60 % ВВП; 

- значення ВВП на душу населення 10 тис. доларів США. 

Прагнення України до міжнародної економічної інтеграції має стати прагненням до 

цього ж українських суб’єктів господарювання, принаймні прагненням до відповідності 

світовим стандартам бізнес-середовища. Цілком очевидно, що інтеграційна ініціативамає 

бути згенерована або акцептована суб’єктами господарювання. Впровадження зони вільної 

торгівлі, гармонізація з європейськими стандартами харчової безпеки, двостороннє усунення 

митних бар’єрів не здатне призвести до швидких результатів, тим більше до швидкого 
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вирівнювання позицій конкурентоспроможності [3, с. 67-68]. Інституційні регулятори при 

імплементації змін у відповідності до глобалізованого світового середовища, мають 

врахувати готовність бізнес-одиниць повноцінно відповідати таким змінам. В свою чергу 

бізнес також повинен мати інструмент внутрішньо-фірмового розвитку і адаптації щодо 

динамічного середовища світового господарства. Для ефективної міжнародної інтеграції, 

національнебізнес-середовище потребує не тільки «гармонізації в результатах», а й 

«гармонізації в засадах»,що в першу чергу стосується принципів, інструментів та механізмів 

планування і здійснення бізнес-процесів суб’єктами господарювання. 

Наряду з ймовірними негативними впливами інтеграційних процесів, цілком слушною 

є думка щодо якісних внутрішніх зрушень у механізмах організаційно-економічної взаємодії 

в національній економіці. Такі потенційні позитивні інтерналії (можливостей модернізації 

економіки, подолання технологічної відсталості ряду галузей, залучення іноземних 

інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення 

конкурентоспроможності національного товаровиробника) можливі, але за умови 

забезпечення державою відповідних засад економічного зростання. Держава має не просто 

директивно гармонізувати, а реально імплементувати європейські норми та стандарти, в 

інакшому разі Україна може «опинитися на задвірках цивілізаційного розвитку» [4, с. 7-8]. 

Досліджуючи ретроспективу інтеграції у середовище вищого конкурентного рівня, фахівці 

відмічають, що країнам ЄС довелося розв’язувати дану проблему через взаємодоповнюючі 

підходи щодо гармонізації та стандартизації: 

- «Новий підхід до технічної гармонізації та стандартизації», прийнятий Радою 

Європи 07.05.1985; 

-  «Глобальний підхід до оцінювання відповідності», прийнятий Радою Європи 

21.12.1989. 

Стисла сутність такого регулювання полягає у встановленні конкретних вимог і 

характеристик для продукції, які мають застосовуватися добровільно, бізнес-структури 

самостійно визначають шляхи досягнення даних критеріїв, а також обмеженні 

безпосереднього адміністративного втручання держави у процеси виробництва. Таким чином 

суб’єкти господарювання отримали мотивацію до посилення міжринкової і міжсекторної 

кооперації, удосконалення організаційно-економічних засад виробництва, впровадження 

нових форм і методів управління, з метою посилення конкурентних позицій співробітництва. 

До того ж бізнес, на додачу до міждержавного регулювання, отримав стимул до всебічної 

імплементації стандартів задля дотримання доброчесної конкуренції і убезпечення 

інтернаціональних економічних взаємовідносин. Відповідно бізнес-менеджмент, особливо 

великих компаній та корпорацій, сприйняв і сприймає економічні інтеграційні процеси не як 

загрозу чи нестабільність, а як актуальний «челлендж» або проект – з усіма можливими 

проектними витратами, вигодами, часом на реалізацію та ризиками. Саме тому, на нашу 

думку, запровадження стандартів управління проектами в діяльність українських компаній і 

підприємств дозволить створити внутрішню рушійну силу до інтеграції, подолати 

невизначеності інтеграційних процесів, уникнути організаційно-економічних прорахунків та 

дійсно гармонійно інтегруватись світову економіку. 

Проектна діяльність – невід’ємний елемент діяльності сучасного підприємства, за 

допомогою реалізації проектів можна вирішити низку проблем, які постають перед ним. 

Ефективне управління проектом потребує урахування й оптимізації психологічних, 

економічних, фінансових, технологічних, екологічних, організаційних, юридичних та інших 

факторів. Сьогодні управління проектами та програмами у світі визначено як ключовий 

механізм формування конкурентоспроможності бізнесу і держави. Одним із ключових 

аспектів міжнародної економічної інтеграції України є впровадження в українських бізнес-

суб’єктах ефективної системи управління проектами. Сучасна система управління проектами 

також базується на застосуванні міжнародних стандартів, які детально регламентують усі 
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складові процеси. Стандарти управління проектами представлені у вигляді конкретних 

інструкцій, мають широке практичне застосування в приватних, корпоративних та 

державних інституціях, як в розвинених країнах, так і усього світу, оскільки стандарти 

агрегують інтернаціональний досвід реалізації широкого спектру проектів. У практичному 

застосуванні перебуває значна кількість стандартів проектного управління, як національних 

так і корпоративних. При цьому вони, як правило, не мають істотних розбіжностей та 

протирічь. Найбільш відомим вважається стандарт Project Management Body оf Knowledge 

(PMBOK) – розроблена і постійно удосконалювана систематизація набутих знань, що 

містить фундаментальні та базові практики, які забезпечують проектний результат 

організації будь-якого рівня – локального, регіонального чи глобального. Тому активне 

впровадження в бізнес-середовищі стандартів проектного управління дозволить перейти на 

новий рівень розвитку. 
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В умовах обмеженого фінансування на рівні державної економіки необхідно виділити 

ті сфери економічної діяльності, які можуть слугувати локомотивом інноваційних 

перетворень. Їх розвиток є найбільш очевидним і менш ризикованим. Сільськогосподарський 

сектор є однією з таких галузей в економіці України, оскільки тут відставання в рівні 

продуктивності праці від світових лідерів є досить значним..  

В сучасних умовах господарювання фермери є не лише нашими виробниками 

продуктів харчування, вони також охороняють національні природні ресурси: ґрунти, воду, 

біорізноманіття та насіння. Фермерам сільського господарства у процесі історичної еволюції 

доводилося змінювати, пристосовувати та створювати нові способи обробки землі, 

використовувати ділянки зі складним рель’єфом в умовах надзвичайного клімату та 

погодних явищ. Їх виживання та життєдіяльність залежить від здатності 

впроваджуватиінноваційні технологій та нові, більш ефективні методики починаючи від 

обробітку землі та закінчуючи збором урожаю  
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Інновація - це процес, при якому люди або організації вперше вводять у дію нові або 

існуючі продукти, процеси чи способи організації. Інновації в сільському господарстві 

скорочують усі аспекти виробничого циклу по всьому ланцюгу вартості в рослинництві, 

лісовому господарстві, рибного господарстві, виробництві продукції тваринництва [1]. 

Сімейні господарства становлять 90% світових господарств і виробляють понад 80% 

світової їжі.Вони також управляють приблизно 75% сільськогосподарських угідь у всьому 

світі.Але, як це не парадоксально, вони часто бідні, а їжа небезпечна.Визнання успішних 

нововведень, які вже використовували фермери, та сприяння їх поширенню серед інших 

фермерів є життєво важливим для нашої майбутнього продовольчоїбезпеки.Нам потрібно 

розширити масштаби інновацій у сільському господарстві, щоб мати змогу живити 

зростаюче і все більш урбанізоване населення [2]. 

Ось п’ять прикладів того, як інновації змінюють сільське господарство у всьому 

світі: 

1. У Домініканській Республіцізастосовували стерильну комаху (СІТ) для 

викорінення середземноморської плодової мухи.У 2015 році спалах цього шкідника змусив 

країну ввести негайну заборону на експорт фруктів та овочів, що завдало серйозної шкоди 

другому найважливішому джерелу доходу в країні.SIT - це інноваційна методика, при якій 

самців комах стерилізують у лабораторіях.При випуску в дику природу вони спарюються з 

самками, але не дають потомства.З часом це значно знижує популяцію комах.До 2017 року 

популяція країни середземноморської плодової мухи було офіційно знищене.SIT - це один із 

найбільш екологічних екологічно чистих методів боротьби, оскільки він не вимагає 

використання хімічних речовин у природному середовищі існування комах [7]. 

2. У Танзанії, де багато сільських жителів мають труднощі отриманням стійкого 

доходу, фермери знаходять нове використання для корінного дерева Алланблакії, оскільки 

його насінна олія багата поживними речовинами, фермери розробили нові продукти, такі як 

креми та лосьйони для шкіри, які прибуткові на ринку та привернули міжнародну 

увагу.Зростаючі обсяги поставок в країні сприяють скороченню бідності та збереженню 

біорізноманіття, даючи місцевим фермерам шанс збільшити свої доходи через доступ до 

міжнародних ринків [6]. 

3. В Індії уряд штату Теланагана впровадив нову схему страхування під назвоюRythu 

Bandhu.Ця програма надає фермерам в штаті55 доларів США за акр в сезон для підтримки 

інвестицій фермерських господарств та придбання сільськогосподарських 

ресурсів.Співробітники Rythu Bandhuконтролюють розподіл коштів, збирають дані про 

використання та результати грантів та розвивають тісні стосунки з фермерами для 

забезпечення успішного планування врожаю.Ця схема дозволяє фермерам уникати 

циклічного збільшення боргу та встановлювати стійкі та прибуткові сільськогосподарські 

ініціативи [5]. 

4. В усьому світімобільний додаток під назвою eLocust3 використовується для 

спостереження та швидкого виявлення одного з найнебезпечніших міграційних видів 

шкідників у світі. Додаток поєднує новітні досягнення інформаційних, комунікаційних та 

супутникових технологій в єдину систему моніторингу та раннього попередження.Це 

суттєво сприяло зменшенню тривалості, суворості та частоти руйнівних пустельних нападів 

саранчі в Африці та Азії [3]. 

5. Інший приклад - платформа штучного інтелекту Agripredict, започаткована 

компанією в Замбії, яка також стала переможцем на конкурсі HackAgainstHunger2018у 

Руанді. Він використовує просту фотографію з телефону, щоб виявити наявність шкідників 

або хвороб.Він також може прогнозувати ймовірність вторгнення шкідників,армійського 

хробака, та передбачити можливість несприятливих погодних ситуацій, таких як посуха, 

повені та холодні фронти [4]. 

http://www.fao.org/about/meetings/youth-in-agriculture/en/
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Інноваційний розвиток агробізнесу потребує цілеспрямованого комплексного підходу, 

що включає рішення у сфері продуктивної взаємодії науки, держави та підприємницьких 

структур. Значною мірою, успіх інноваційного розвитку визначається здатністю компаній 

залучати фінансові ресурси для реалізації інноваційних проектів. Для менших компаній, як 

більшість сільськогосподарських підприємств, створення продуктивних партнерств є 

перспективним напрямом вирішення фінансових проблем. Інноваційний підхід до ведення 

бізнесу вимагає перебудови діючої моделі сільськогосподарських підприємств, щоб створити 

можливості для гнучкої реакції на появу нових можливостей та загроз розвитку бізнесу. 

Інноваційний розвиток є ключовим елементом і найважливішою умовою прогресивного 

розвитку організацій будь-якої сфери діяльності та будь-якого масштабу. 

Сучасні глобальні виклики, поява проривних технологій, проникнення цифровізації у 

всі сфери економічної діяльності змушують нас використовувати нові механізми ведення 

бізнесу та прискореними темпами впроваджувати нові технології та розвиток.Зростаючий 

рівень проникнення нових технологій щороку у всіх сферах економічної діяльності створює 

не тільки нові можливості для розвитку бізнесу, але й призводить до нових загроз.Тому 

інтегральне впровадження інновацій у сфері побудови бізнес-моделі, розробки, виготовлення 

та збуту нової продукції,розвиток виробничих процесів стає невід'ємною умовою сталого 

розвитку компаній та зростання конкурентоспроможності бізнесу 

З кожним роком ми вимагаємо все більше і більше своїх природних ресурсів.Кількість 

голодуючих збільшується, а населення світу зростає.У цій обстановці інновації в сільському 

господарстві мають вирішальне значення для того, щоб допомогти сімейним фермерам 

використовувати ресурси кращими та ефективнішими способами[8]. 

Нам потрібно діяти колективно для усунення обмежень (технологічних, соціальних, 

організаційних, політичних чи інших), які заважають можливості фермерів здійснювати 

інновації, а також заохочуючи обмін передовою сільськогосподарською практикою, 

продукцією та інструментами.Інновації - один з найкращих інструментів для створення світу. 
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Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [1]. 

Головним чинником підприємництва є інтерес: оскільки підприємництво окуповується за 

результатом діяльності, а не за часом, витраченим на виконання певних зусиль, підприємець 

повинен працювати в тій сфері, яка його цікавить, інакше він не зможе підтримувати 

високий рівень етики роботи, а, найімовірніше, зазнає невдачі. Цей інтерес також має 

відображати бачення стратегії зростання господарюючого суб'єкта.   

Існують різні види підприємництва, які найчастіше розрізняють за сферами його 

реалізації. Виробниче підприємництво, таким чином, полягає у виробництві продуктів і 

послуг, на котрі є ефективний попит на ринку. Воно перетворює економічні ресурси та 

технології в товари, збуваючи які виробничі підприємства отримують економічний результат 

(прибуток). Відповідно, роль виробничого підприємництва в економіці полягає в тому, що у 

виробничому процесі на підприємстві, що належить підприємцеві, використовуються земля, 

трудові і природні ресурси та капітал і виробляються товари та послуги. 

Промисловість в Україні є однією з провідних галузей національного господарства, 

що формує фундамент соціально-економічного розвитку. Розвиток галузі сприяє створенню 

та підтримці мільйонів робочих місць, як безпосередньо в промисловому секторі, так і в 

суміжних галузях, наповнюючи податковими надходженнями державний бюджет.Частка 

підприємств за видом економічної діяльності "Промисловість" у 2018 р. складала 12,5% від 

загальної кількості підприємств (причому цей показник протягом останніх 5-ти років 

залишався практично незмінним). Додана вартість за витратами виробництва у суб’єктів 

господарської діяльності в промисловості у 2018 р. дорівнювала 885,1 млрд. грн., а її частка у 

ВВП – найвищою серед всіх галузей вітчизняної економіки (24,8%). Індекс промислової 

продукції у січні-серпні 2019 р. склав 100,1% до відповідного періоду попереднього року. у 

т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 102,6%, переробній – 99,4%, 

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 98,6% [2, с. 8-14]. 

Водночас у 2015-2018 рр., незважаючи на складну політичну й економічну ситуацію, в 

нашій країні розпочали діяльність понад 250 нових заводів, 70 елеваторів та 

перевантажувальних терміналів, понад 220 об'єктів відновлювальної енергетики, а в 2018 р. 

кількість активних, тобто працюючих підприємств збільшилася майже на 27 тис, або на 

4%.Лідером за кількістю новостворених підприємств є харчова промисловість: 54 об'єкти без 

урахування розширення діючих виробництв. Також харчова промисловість була першою за 

обсягом реалізованої продукції у 2018 р. (20,9% загальної кількості, яка була реалізована 

виробничим сектором) [2, с. 33].  

Варто зазначити, що Україна – країна з малою відкритою економікою, яка має 

експортно-сировинну спрямованість, відтак близько 50% ВВП протягом багатьох років 

формується внаслідок експортно-імпортних операцій. Відповідно, показники ЗЕД в 

промисловому секторі відображають потенційні можливості її розвитку. Структура експорту 

з України має низький рівень доданої вартості. Зокрема, експорт сировини та 

напівфабрикатів склав за перше півріччя 2019 р. 18,7 млрд. дол. (76,4%. українського 

https://enigma.ua/articles/sontse_viter_i_voda
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експорту). В експорті технологічної продукції промислових груп відбулося падіння на 8,8% 

по такій групі, як "машини та електротехнічне обладнання", зокрема на 10,1% знизився 

експорт котлів і ядерних реакторів, на 8,1% – електричних машин. Внаслідок погіршення 

зовнішніх умов, експорт продукції чорної металургії упав на 11,1%. Втім, є й деякі позитивні 

тенденції: експорт засобів наземного транспорту, літальних апаратів і плавзасобів 

збільшився на 40,8%, однак питома вага в загальному обсязі експорту цієї групи складає 

тільки 1,7%. Схожа ситуація з експортом оптичних приладів і фотоапаратів, який зріс на 

20,3%. Але їх частка в обсязі експорту складає лише 0,3%, тому кардинальних змін в 

зовнішній торгівлі промисловою продукцією не передбачається [3, с. 15-18]. 

Виробниче підприємництво у всьому світі характеризується інноваціями та 

ризикованістю. Проте нині промисловість України характеризується переважанням 

традиційних технологій, притаманних періоду індустріалізації, незадовільними темпами 

структурно-інноваційних змін, використанням зношеного виробничого апарату. Низька 

зацікавленість переважної частини промислового бізнесу проявляється у тому, що 

інноваційною діяльністю займається невелика кількість підприємств і на неї витрачається 

небагато коштів. Так, частка промислових підприємств, які впроваджували інновації 

(продукцію та/або технологічні процеси) у 2019 р. склав 13,8%, у той час як у 2016 р. він  

досягав 16,6%. Основні витрати (подеколи до 85%) з-поміж напрямів інновацій припадають 

на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, переважно імпортних. 

Витрати промислових замовників на дослідження і розробки не перевищують 0,8% валової 

доданої вартості галузі (2010–2018 рр.). Недостатність нинішнього рівня фінансування 

інновацій підтверджується тим, що порівняно з доходами від реалізації промислової 

продукції витрати на інновації не перевищують 1,1%, а у 2018 р. – менше ніж 0,5% [4, 5]. 

Водночас з кінця 2015 р. в Україні відбувалося постійне нарощування обсягів 

капітальних інвестицій. Зокрема, у добувній промисловості і розробленні кар'єрів 

(позитивний внесок якої до загального зростання капітальних інвестицій за І кв. 2019 р. 

оцінено на рівні 5,3 в.п.), переробній промисловості (3,7 в.п.). Загалом зростання інвестицій у 

виробництво в 2019 р. досягло рівня 15,5%. Зазначена частка в Україні все ще залишається 

недостатньою, в той час як значна ресурсна орієнтованість інвестицій не зможе забезпечити 

стале економічне зростання в майбутньому.  

Сучасні конкурентні позиції України є нестійкими, що відображено у деяких світових 

рейтингах. За даними Всесвітнього економічного форуму у Звіті про глобальну 

конкурентоспроможність 2017-2018 рр., Україна посіла 81 місце серед 137 досліджуваних 

держав, піднявшись на чотири позиції. Готовність до адаптації технологій та інновацій 

оцінена на рівні 81 місця. При цьому за показником "Ринкові інституції" наша держава 

посідає 118 місце, а за розвитком бізнесу – 90.   

Між тим досвід розвинених країн свідчить, що основою їх конкурентоспроможності 

слугує швидкий науково-технологічний прогрес та активне інвестування процесів 

впровадження технологічних новацій у виробництво. З метою покращення ситуації, що 

склалася, у липні 2019 р. Кабінет міністрів України схвалив Стратегію розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року. Результатом реалізації документа має стати, 

передовсім, збільшення кількості суб’єктів господарювання, що займаються винахідництвом, 

прикладними дослідженнями та науково-технічними розробками, в тому числі – за межами 

державного сектору; збільшення кількості суб’єктів господарювання, що надають послуги із 

комерціалізації технологічних рішень; збільшення надходжень від продажу та використання 

(насамперед, експорту) об’єктів інтелектуальної власності, наукоємної продукції; зростання 

частки підприємств, що займаються інноваціями, зокрема, малих; створення сприятливого 

нормативно-правового поля для суб'єктів господарювання, що провадять інноваційну 

діяльність. 
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ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ВЛАСНИХ ТОРГОВИХ МАРОК НА РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Атюшкіна В.В., к.е.н., доцент 

Одеський національний політехнічний університет,  

м. Одеса 

 

Економічна діяльність підприємств торгівлі знаходиться у залежності від багатьох 

факторів макро- і мікросередовища, серед яких найбільш впливовими є фаза економічного 

циклу розвитку економіки, стан ринкової конкуренції, взаємовідносини з постачальниками 

тощо. Особливого значення у процесі подальшого розвитку ринкових відносин набуває одна 

з впливовіших сил конкуренції – споживачі. Аналіз ролі споживача у соціально-ринкових 

відносинах, що відбивається у роботах Ж. Бодріяра, Г. Дебора, В. І. Ільїна, Дж. Рітцера, Е. 

Тофлера, Е. Фромма вказує на триваючу тенденцію трансформації конс’юмеризму до 

формування «суспільства споживання», ознаками якого є надвиробництво, гіпертрофоване 

споживання, яке стає соціокультурним чинником, що впливає на самоідентифікацію 

споживача. А отже, з впливової сили споживач стає керованою сукупністю індивідів. 

Суспільству споживання властива аддикція, коли задоволення потреби викликає туж саму 

потребу [1], тобто сукупна потреба збільшується, шопінг охоплює сферу як непродовольчих 

так і продовольчих товарів. В умовах збільшення ролі споживання у суспільстві, настання 

ознак рецесії в економіці, збільшення поінформованості споживача щодо товарів, 

можливостей і способів їх придбання, збільшення ролі великих торгівельних центрів і 

супермаркетів як операторів роздрібної торгівлі зростає потенціальне значення власних 

торгових марок (ВТМ) - рrivat label - роздрібних торгових мереж. 

Потенціал ВТМ обумовлений такими факторами: вимогою суспільства споживання у 

появі нових товарів (марок, брендів) для задоволення базових потреб; економічними 

можливостями ВТМ по відношенню до брендів виробників; зміцненням фінансово-

економічного стану торгових мереж за рахунок переваг вертикальної інтеграції. 

  Власна марка (private label) є стратегією пропозиції товарів, зокрема, вироблених для 

роздрібного торгівця власної марки та згідно з його специфікацією. Розвиток ВТМ 

характеризує тенденцію, згідно якої впродовж десятиліття на ринку споживчих товарів 

роздрібні мережі перехопили ініціативу від виробників. Це стало можливим завдяки 

широкомасштабним маркетинговим дослідженням з боку рітейлерів, кращому розумінню 

ринкової ситуації, можливостям швидкого отримання інформації про зміни кон’юнктури 

ринку. Для покупців ВТМ — це альтернатива відомим брендам і частіше вдале 

співвідношення ціни та якості, то для виробників це також дієвий інструмент диференціації 

від конкурентів і підвищення лояльності покупців. 

Використання добре відомих та розвинених брендів надає значну економію витрат у 

маркетингу та рекламі, що дозволяє значно знизити роздрібні ціни. Така перевага цінується 

споживачами, що призводить до зростання попиту, обсягів продажів та прибутків роздрібної 

мережі [2]. ВТМ можуть розвиватися за рахунок пропозиції низької ціни за високу якість, у  
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вигляді інноваційних товарів, статусних, престижних категорій товару, які зорієнтовані на 

середній і преміум-сегменти.  

Роздрібні торгівці намагаються позиціонувати свої власні марки як найкращі 

співвідношення ціни та якості. Пропонуючи низькобюджетне рішення, власні марки 

набувають особливої популярності в періоди рецесії. У такі часи роздрібні торгівці можуть 

нарощувати обсяг товарів власної марки в обігу. 

Витрати у вартості ВТМ роздрібної мережі мають наступний склад: 

 

ВВТМ = Цзак + Змер + РВТМ, 

 

де Цзак – закупівельна ціна виробленої на замовлення ВТМ торгової мережі; Змер – 

затрати мережі, РВТМ – власна реклама торгової мережі. 

Таким чином, економічні можливості ВТМ роздрібних торгових мереж можуть 

реалізовуватися за рахунок низької закупівельної ціни вироблених товарів, яка обумовлена 

великим обсягом замовлення та договірними умовами; наявності власних закупівельних 

центрів, розвинутої логістичної інфраструктури; низьких витрат на рекламу завдяки 

попередньо створеному іміджу мережі, використанню низьковитратних інструментів 

просування, приміром, реклама на місці продажу або навіть її відсутність. Останнє стає 

можливим за   наявності репутаційного капіталу, який має бути створений попередньо за 

рахунок реалізації стратегії позиціонування торгової мережі, створення позитивного іміджу, 

соціально відповідальної діяльності рітейлера, широкого застосування інформаційно-

комунікаційних технологій тощо. Наприклад, у 2019 р. серед кращих компаній України з 

управління корпоративною репутацією – торговельні мережі Metro, Ашан, АТБ, Цитрус, 

Watsons, Золотий вік та інші [3]. Підприємства з високим рівнем репутаційного капіталу 

мають і стратегічні переваги у зростанні конкурентоздатності. Це – можливість стабільності 

бізнесу, більш вільного доступу до ринків капіталу, залучення кращих фахівців, інвесторів та 

інше [4]. 

Потенціал щодо збільшення частки ВТМ в Україні великий. Зокрема, компанія АТБ 

планує розвивати ВТМ «Спецзамовлення АТБ» та випуск товарів в інноваційних категоріях, 

збільшення до кінця поточного року частки продукції private label до 25% від загального 

обігу мережі. «Ашан» планує нарощувати частку ВТМ (в категоріях «Свіжі продукти», 

«Товари широкого вжитку», «Косметика», «Товари для дітей», «Товари для відпочинку на 

відкритому повітрі», «Товари для дому», «Товари для авто»), покриваючи потреби в товарах 

«першої ціни» і створюючи альтернативу відомим брендам в інших цінових сегментах. 

Перспективами подальшогорозвитку для торгових мереж може бути формування 

повного вертикально інтегрованого підприємства за рахунок зворотної інтеграції. Функція 

виробництва ВТМ зазвичай здійснюється шляхом аутсорсингу на виробничих потужностях 

підприємств, які постачають до торгової мережі власну продукцію під брендом виробника. 

Якщо трансакції здійснюються досить часто і у значному обсязі, існує загроза підсилення 

влади виробника та виникнення спроб впливу на замовника. Тож, якщо у покупців (клієнтів) 

сформовано явні переваги щодо продавця, а не товаровиробника, вартість «переключення» 

на іншого виробника досить значна, забезпечення належної якості ВТМ потребує додаткових 

зусиль, перманентного контролю, повністю інтегроване підприємство має забезпечити 

захист інтересів торгової мережі і подальший розвиток ВТМ. Підґрунтям такого вибору є 

також економічна теорія трансакційних витрат (Transaction Cost Analysis - ТСА) О. 

Вільямсона [5], відповідно якої компанії, що прагнуть до максимізації прибутку, мають 

залишити за собою тільки ті функції, самостійне виконання яких обходиться дешевше, ніж 

придбання подібних послуг на ринку.  

Поряд з перспективами є і побоювання щодо подальшого розвитку ВТМ. Найбільшим 

чином вони пов’язані з поступовою зміною профілю споживача. Як відомо, важче за все 
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помітити поступові зміни, тож потрібно замислитись над тим, що найближчим часом 

найбільш активною і впливовою частиною покупців стануть «мілленіали», споживчими 

вимогами яких є бажання нового, якість, релевантність пошукових зусиль і результатів. Тож 

є потреба заздалегідь зосередиться на складових товарних пропозицій і омніканальності 

реалізації ВТМ. 
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Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року, прийнятий 

державами-членами ООН в 2015 р., забезпечує загальний план забезпечення миру і 

процвітання для людей і планети в даний час і в майбутньому. В його основі, в рамках 

глобального партнерства, лежать 17 Цілей сталого розвитку, однією з яких є «Подолання 

голоду, досягнення продовольчої безпеки і поліпшення харчування і сприяння сталому 

розвитку сільського господарства». 

Голод є складною проблемою, однак вирішуваною. У світі виробляють більш ніж 

достатню кількість їжі, щоб прогодувати всіх, але кожна дев'ята людина все рівно голодує. 

Так, за оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), станом на 

2018 р. 821 млн. людей у світі хронічно недоїдають, 2 млрд. відчувають нестачу поживних 

речовин, а невизначена кількість потерпає від дефіциту продовольства. Заразом, щорічно 

близько третини продовольства (понад 1,3 млрд. т) втрачається або витрачається даремно 

[1].Такі втрати їжіможуть бути обумовлені надлишком врожаю, втратами при 

транспортуванні, зберігання тощо. Значна кількість продуктів харчування потрапляє в сміття 

на рівні підприємств громадського харчування, в торгівлі, домашніх господарствах, що 

призводить до нераціонального використання природних ресурсів, витрачених на її 

виробництво, а також завдає шкоди екології при утилізації. В сукупності це становить 

чималу продовольчу, економічну, соціальну та екологічну проблеми [2].Зважаючи на 

прихильність міжнародної спільноти припинити голод до 2030 року та для боротьби з 

продовольчими втратами і харчовими відходами в багатьох країнах почали з'являтися так 

звані «фуд банки».  

https://rau.ua/novyni/rejtyng-ritejleriv-z-reputatsiy/
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Фуд банки - благодійні організації, що створені для закупівлі або безкоштовного 

отримання зайвої, корисної та безпечної їжі в комерційній продовольчої системі, яка в 

іншому випадку могла бути відправлена у відходи або на звалища, і перенаправлення і  

роздачі її тим, хто стикається з недоїданням або голодом.  

Технологія роботи «фуд банку» ефективно бореться зі знищенням надлишків 

продовольства, вносячи свій внесок, з однієї сторони, в збереження екології, усуваючи 

екологічні та економічні витрати на рівні виробництва, переробки та роздрібної торгівлі, а 

також скорочуючи зайнятість земель і викиди вуглецю. З іншої сторони, фуд банки 

вирішують завдання щодо забезпечення продовольчої безпеки країни, спрямовуючи 

продукти нужденним. 

 Модель продовольчого банку - це стійке і тривале втручання в боротьбі з голодом, 

що діє в різних формах і адаптаціях в більш ніж 60 країнах світу. Продовольчі банки 

особливо ефективні в країнах з перехідною економікою з зароджуваними інститутами 

громадянського суспільства. Вони допомагають у розвитку та підтримці місцевих 

благодійних організацій, які працюють над зменшенням голоду і відсутності продовольчої 

безпеки для уразливих груп населення, заповнюючи прогалину в тих випадках, коли не 

вистачає програм надання продовольчої допомоги державного або соціального 

обслуговування. Фуд банки підтримують місцеві установи-бенефіціарів, допомагаючи 

місцевим організаціям задовольняти потреби в харчуванні вразливих груп населення [3].  

Першим продовольчим банком в світі був заснований банк Св. Марії в Феніксі, штат 

Арізона, заснований Дж. В. Хенгело в 1967 р. Перший європейський продовольчий банк був 

відкритий у Франції в 1984 р. Наразі на території США діє 200 фуд банків, Франції - 100 

(рис. 1) [4]. 
 

 
Рисунок 1 - Кількість фуд банків у деяких країнах світу, шт. 

 

В Україні перший, і допоки єдиний, фуд банк з'явився у 2011 р. Стартове 

фінансування у розмірі 50 тис дол. США та вантажівку з холодильною камерою для доставки 

продовольства вітчизняний фуд банк отримав від компанії Cargill. За час існування 

вітчизняного банку продовольства розповсюджено 1,2 т. харчової продукції на суму близько 

4,4 млн. дол. США. В Україні нереалізовану продукцію віддає фудбанку міжнародна торгова 

мережа — "Metro Cash & Carry", а у 2018 р. долучились і "Pepsico Україна", "Монделіс 

Україна", Procter&Gamble, "СК Джонсон", "Нестле Україна", "Фуддевелопмент" та "ІДС 

Борджомі Україна". Стримує розвиток фуд банків відсутність законодавства, контролю за 

утилізацією продукції, термін придатності якої добігає кінця, а також заохочення фермерів, 

виробників і ритейлерів до передавання на благодійність якісних нереалізованих харчових 

продуктів. Ще одним стримуючим фактором є те, що вітчизняні роздрібні мережі, аграрні 

виробники, ресторатори переважно повертають непродану продукцію постачальнику або 

відправляють у біокомпактори для спалювання [5].  
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Модель продовольчого банку особливо ефективна при об'єднанні державних і 

приватних зусиль щодо зниження продовольчої небезпеки в країнах з ринковою економікою. 

У країнах з перехідною економікою з низьким і середнім рівнем економіки потреба в 

допомозі голодуючим і харчуванні може бути значною, оскільки програми державного 

сектора занадто часто недостатні або взагалі відсутні для задоволення потреб людей з 

низьким доходом в харчуванні або доступі до продовольства. У країнах, що розвиваються 

або країнах з перехідною економікою банки продовольства можуть бути особливо важливі 

для підтримки постійного розвитку громадянського суспільства та надання продовольчої 

допомоги вразливим групам населення. Завдяки своїм партнерським відносинам з урядом і 

промисловістю, продовольчі банки пропонують модель для запобігання і реагування на 

локальне збільшення голоду. Вони служать каталізатором довгострокового розвитку і 

продовольчої безпеки.  
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Птахівницька галузь  є традиційною для України і досить динамічно розвивається. 

Варто зазначити, що птахівництво, як і більшість галузей впродовж останніх років, не 

оминула криза. Протягом 2014-2018 рр. виробництво яєць скоротилось на 3%, що у 

натуральному вираженні становить 0,5 млрд. шт. (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 - Динаміка виробництва яєць в Україні, млрд. шт. 

Примітка: складено автором за матеріалами джерела [1]  
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Дані рис. 1 демонструють суттєве скорочення обсягів виробництва з 16,8 млрд. шт. у 

2015 р. до 15,1 млрд. шт. у 2016 р. з подальшим його нарощенням до 16,1 млрд. шт. у 2018 р. 

Скорочення обсягів виробництва пов'язано з бойовими діями на Донбасі і анексією Криму, в 

результаті чого зупинилась низка підприємств галузі. Особливо негативно ситуація 

відбилася на виробничих потужностях ГК «Авангард», в результаті чого компанія була 

змушена призупинити роботу кількох своїх філій в вищезазначених регіонах [2]. 

Зменшення обсягів виробництва яєць також безпосередньо пов'язано із значним 

зниженням поголів'я птиці у сільськогосподарських підприємствах(рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Динаміка поголів'я птиці, млн. голів 

Примітка: складено автором за матеріалами джерела [1] 

 

За даними рис. 2 встановлено, що поголів'я птиці впродовж 2014-2018 рр. зменшилось 

на 0,8 %, що у натуральному вираженні становить 1,7 млн. шт. 

Ринок яєць в Україні характеризується високим рівнем консолідації, не дивлячись на 

значну кількість дрібних виробників. За даними Антимонопольного комітету України, 

найбільшими виробниками ринку яєць в Україні залишаються давно відомі гіганти - це група 

компаній «Овостар Юніон» (60%), агрохолдинг «Авангард» (15%), група компаній «Інтер -

Агросистеми» (12%) [3]. 

Виробництво яєць в Україні сьогодні має достатньо можливостей для повного 

забезпечення запитів внутрішнього ринку. При цьому зміни на ринку тісно пов'язані і 

глибоко залежні від експортних поставок основних гравців. Складна економічна ситуація в 

країні спричинила за собою зниження купівельної спроможності населення і скорочення 

споживання яєць. Це, в свою чергу, впливає на обсяги виробництва українських птахівників. 

Вітчизняна яєчна галузь має високий експортний потенціал - Україна входить до 

десятки найбільших експортів яєць у світі. Впродовж 2014-2018 рр. на експорт припадало від 

13% до 20% від усього виробництва. Основною причиною зростання експорту є 

популяризація українських виробників на світових ринках завдяки конкурентній ціні при 

високій якості [4]. Найбільші виробники яєць є одночасно і найбільшими експортерами. 

Тому експортні поставки можуть чинити істотний вплив на цінову ситуацію в Україні. У 

вартісному вираженні продаж яєць за кордон скоротилось на 39 млн. дол. США - з 158,4 млн. 

дол. США у 2014 р. до 119,4 млн. дол. США. (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Динаміка зовнішньої торгівлі яйцями, млн. дол. США 

Примітка: складено автором за матеріалами джерела [5] 

 

Основними покупцями вітчизняних яєць протягом 2018 р. були країни регіону MENA 

(82%), Африки на південь від Сахари (9%), СНД (5%), ЄС (3%). До п'ятірки найбільших 

покупців  українських яйця входять ОАЕ (37% від української експортної виручки), Ірак 

(20%), Катар (10%), Туреччина (5%) і Оман (4%). Також було відкрито нові ринки збуту - 

Габон, Гаїті, Танзанія [6]. На долю імпорту припадає близько 1% споживання. Основні 

імпортери яєць до України - Польща, Німеччина, Болгарія, Словаччина і Угорщина. 

Імпортуються в основному інкубаційні яйця з метою поповнення поголів’я птиці. 

Ринок яєць в Україні характеризується насиченістю - попит практично повністю 

забезпечується вітчизняним виробництвом. Окрім впливу  зменшення загальної чисельності 

поголів'я птиці вітчизняний ринок яєць формується під впливом таких чинників, як 

продуктивність птиці; економічна ситуація; епізоотична ситуація; сезонність тощо 

 

Література: 

1. Статистичний щорічник України за 2018 рік. [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf 

2. Топ-7 производителей яиц Украины. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://latifundist.com/rating/top-7-proizvoditelej-yaits-ukrainy  

3. Рынок яиц в Украине: вкрутую или всмятку? [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: https://latifundist.com/spetsproekt/303-rynok-yaits-v-ukraine-vkrutuyu-ili-vsmyatku 

4. Аналіз ринку яєць України.[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pro-

consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/obzor-rynka-yaic-ukrainy-2019-god 

5. Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/f11 

6. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857809-v-ukraini-virobnictvo-aec-svijskoi-

ptici-zbilsilos-na-34.html 

 

 

УДК 338.515:519.876 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 

ПОКРАЩЕННЯ ПРИБУТКУ 

 

Брагіна О.С., к.е.н., ст.викладач 

Примакова І.О., студентка  

Прокопець Д.М., студент  

Одеський національний політехнічний університет,  

м. Одеса 

 

158,4
125

75,4 78,9

119,4

36,4 45,5
16,8 19,9 13,3

0

50

100

150

200

2014 2015 2016 2017 2018

Експорт Імпорт

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf
https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/obzor-rynka-yaic-ukrainy-2019-god
https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/obzor-rynka-yaic-ukrainy-2019-god
http://sfs.gov.ua/ms/f11
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857809-v-ukraini-virobnictvo-aec-svijskoi-ptici-zbilsilos-na-34.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857809-v-ukraini-virobnictvo-aec-svijskoi-ptici-zbilsilos-na-34.html


88 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в сучасних умовах ринкового 

середовища функціонування вітчизняних підприємств супроводжується безліччю явних та 

непередбачуваних загроз та ризиків, що можуть здійснити вплив на прибуток. Тому набуває 

необхідності здійснення поточного контролю діяльності та прогнозування розвитку подій на 

майбутнє. Не існує можливості чітко зазначити яких змін набуде підприємство при 

використанні того чи іншого способу підвищення прибутку. Проте можна спрогнозувати 

можливі зміни певних показників. Існує декілька шляхів прогнозування, нами був обраний 

метод сценаріїв. 

Метою дослідження виступає дослідження особливостей імітаційного моделювання 

показників покращення прибутку на основі використання інструменту «Диспетчер 

сценаріїв». 

Сценарій – іменовані комбінації значень різноманітних змін параметрів моделі, які 

задані користувачем або розробником моделі. 

Всі сценарії за характером визначення параметрів моделі можна класифікувати 

наступним чином: 

 песимістичний; 

 оптимістичний; 

 реалістичний. 

Виділяють декілька етапів проведення аналізу за допомогою диспетчера сценаріїв: 

1. Провести змістовну постановку моделі: 

а) визначити результативний показник моделі, який буде об'єктом імітації – прибуток 

до оподаткування; 

б) визначити показники (параметри моделі), які визначають значення результативного 

показника моделі – виручка, собівартість, доходи та витрати від операційної діяльності; 

в) формалізувати кількісні зв'язки між параметрами моделі і її результативним 

показником – прибуток до оподаткування = виручка * собівартість * доходи від операційної 

діяльності * витрати від операційної діяльності; 

2. Формалізувати імітаційну модель в робочій книзі: 

а) побудувати таблицю яка включає параметри і результативний показник моделі 

(табл 1.). 

 

Таблиця 1 - Моделювання впливу факторів на прибуток ПАТ «Яготинський маслозавод» 

№ 

Показники (фактори і 

результативний показник) 

Поточне 

значення 

Песимістичний 

варіант 

Реалістичний 

варіант 

Оптимістичний 

варіант 

1 Виручка 2706103 2650000 2800000 2900000 

2 Собівартість 2052854 2010000 2070000 2100000 

3 

Дохід від операційної 

діяльності 
3220 3100 3300 3000 

4 

Витрати від операційної 

діяльності 
397033 400000 390000 420000 

5 

Прибуток до 

оподаткування 
200703 193100 343300 383000 

Примітка. Розраховано за даними статистичної звітності 

 

б) присвоїти змістовні імена осередкам моделі  

в) ввести алгоритм обчислення результативного показника моделі; 

г) ввести в колонку «Поточне значення» всі необхідні нерозрахункові дані; 

д) скопіювати дані в колонці «Поточне значення» моделі в нові колонки таблиці для 

здійснення моделювання [1]. 
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3. Здійснити імітаційне моделювання за алгоритмом (табл.). 

Після проведення імітаційного аналізу за допомогою інструменту «Диспетчер 

сценаріїв» ми можемо відзначити 4 варіанта зміни прибутку до оподаткування: 

1 – песимістичний: 

При даному варіанті змін прибутку до оподаткування ПАТ «Яготинський 

маслозавод» буде зменшена з 200703 тис.грн. до 193100 тис.грн.. Ця зміна відбудеться через 

зменшення як показника виручки з 2706103 тис.грн. до 2650000 тис.грн., зниження доходу 

від операційної діяльності на 120 тис.грн., та збільшенням витрат від операційної діяльності 

на 2967 тис.грн., але відбудеться зниження собівартості продукції на 42854 тис.грн. Але це 

ніяким чином не підвищить прибуток.  

Звісно ж за таких умов прибуток ПАТ « Яготинський маслозавод» все ж отримає, але 

при порівнянні з минулим роком він погіршиться. Тому даного варіанту змін варто не 

допускати на підприємстві. 

2 – реалістичний: 

 Якщо ми вважаємо, що певні шляхи підвищення прибутку ПАТ «Яготинський 

маслозавод» не спрацюють, а зміна факторів впливу у наступному році (2018) буде 

аналогічною з темпом зміни цих факторів у проаналізованому теперішньому році (2017) при 

порівнянні з минулим (2016), то ми отримаємо реалістичний варіант зміни рентабельності 

активів. 

 Позитивна динаміка буде спостерігатися у зміні показників виручки на 93897 тис. 

грн.., доході від операційної діяльності на 80 тис. грн., знизяться витрати від операційної 

діяльності з 397033 тис. грн. до 390000 тис. грн., але при змінні всіх цих показників 

збільшиться собівартість продукції на 17146 тис. грн., але прибуток значно зросте з 259436 

тис. грн. до 343300 тис. грн., що у відсотковому співвідношенні дорівнює 33,33%. 

3 – оптимістичний: 

  Цей варіант зміни показників є найоптимальнішим для діяльності ПАТ «Яготинський 

маслозавод», так як за такого варіанту підприємство зможе досягти максимально можливих 

результатів, які ми самі зазначили. 

Виручка від реалізації зросте на 193897 тис. грн., при цьому собівартість зросте на 47146 тис. 

грн. та витрати від операційної діяльності з 397033 тис. грн. до 420000 тис. грн., дохід від 

операційної діяльності знизиться з 3220 тис. грн. до 3000 тис. грн.. Але підприємство 

отримає прибуток до оподаткування в розмірі 38300 тис. грн., що відрізняється на 123564 

тис.грн. 

Нами було запропоновано для підприємства «Яготинський маслозавод» три варіанти 

для подальшого функціонування, на наша думку два із трьох варіантів підходить 

досліджуваному підприємству, це реалістичний та оптимістичний.  

Таким чином, здійснення імітаційного моделювання на основі інструменту 

«Диспетчер сценаріїв» дало можливість виділити шляхи покращення показників прибутку 

для ПАТ «Яготинський маслозавод». 
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Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що швидкий розвиток споживчого 

ринку, систематичні зміни в зовнішньому середовищі підприємства та зростання 

конкуренції, це чинники, що зумовлюють необхідність пошуку нових інструментів і методів 

управління виробничими процесами.На сьогоднішній день управління бізнес-процесами на 

підприємствах нашої країни та загалом у світі є досить актуальною темою. Саме тому,ми 

іноді спостерігаємо зростання ролі використання та впровадження сучасних методів 

удосконалення бізнес-процесів підприємства. 

Метою дослідження є розкриття сутності бізнес-процесу, доведення необхідності 

процесного підходу до напрямів розвитку сучасного підприємства, а також роль бізнес-

процесу в управлінні підприємством. 

Підприємство являє собою систему, усередині якої відбувається безліч 

взаємозв’язаних процесів, які своїм функціонуванням визначають стан усієї організаційної 

системи.  

За сучасних умов бізнес-середовища головним завданням підприємства є оперативне 

реагування на зміни і впровадження відповідних заходів в організації і веденні власної 

підприємницької діяльності. 

Б. Андерсен вважає, що бізнес-процес це деяка логічна послідовність пов’язаних дій, 

які перетворюють вхід в результати або вихід [3]. 

В.Горлачук і І.Яненкова вважають, що бізнес-процес є систематизованим, 

послідовним виконанням логічно пов’язаних та взаємозалежних завдань з використанням 

ресурсів, що забезпечують виробничу діяльність, з метою створення продукції, яка має 

споживчі цінності для клієнта [4]. 

Оцінку бізнес-процесів проводять за допомогою показників кількості та якості їх 

виконання, а саме[1]: 

-   якісні (результативність, ефективність, адаптивність); 

- кількісні (продуктивність, тривалість, вартість, кількість входів і виходів). 

В управління бізнес-процесами найважливішими інструментами процесного 

управління є підходи і методи вдосконалення бізнес-процесів.  У сучасному процесному 

управлінні виділяють два концептуальні підходи вдосконалення бізнес-процесів [2]: 

- поступовий (покроковий) підхід вдосконалення процесів (за Демінгом) в рамках 

існуючої організаційної структури управління, що вимагає незначних капіталовкладень або 

не потребують їх взагалі; 

- кардинальний підхід (за Хаммеру і Чампі), що веде до суттєвих змін процесу та 

фундаментальних змін в організаційній структурі управління. 

Досягнення мети вдосконалення бізнес-процесів у рамках описаних підходів 

здійснюється за допомогою ряду методів. Дослідники виділяють п'ять основних методів 

досягнення цілей вдосконалення бізнес-процесів організацій [2]: 

-   методика швидкого аналізу рішення;бенчмаркінг процесу;перепроектування 

процесу;інжиніринг процесу;реінжиніринг процесу. 

Одним із методів опису бізнес-процесів та технологією організації бізнесу на основі 

процесного підходу і корпоративних інформаційних систем є метод Workflow. Термін 
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Workflow дослівно означає «потік робіт». Однак технологія Workflow розглядається набагато 

ширше – як автоматизація бізнес-процесів підприємства, яка є частиною концепції 

управління бізнес-процесами (Business Process Management, BPM) і пропонує підходи до 

прискорення реакції компанії та її процесів на швидкі зміни зовнішнього середовища. 

Workflow у даний час вважається ключовою технологією, що здійснює вплив на розвиток 

інших технологій. 

Сьогодні технологію Workflow розглядають як основу моделі організації бізнесу і 

корпоративних інформаційних систем ХХІ-го століття. Така технологія якнайкраще 

підходить і до вітчизняних умов ведення бізнесу, основними з яких є непередбачуваність 

розвитку ринку та зовнішнього середовища [5]. 

Використання технології Workflow дозволяє підприємству отримати ряд 

конкурентних переваг, зокрема [6]: 

– безперервний контроль та управління змінами, що дозволяє підприємству стати 

більш динамічною структурою; 

– дозволяє усувати невиправдані витрати; 

– забезпечує безперервний постійний обмін інформацією за рахунок автоматизації 

процесів передачі інформації та наявністю постійного і об’єктивного зворотного зв’язку 

всередині організації. 

Отже, Workflow як технологія ефективного управління та моніторингу бізнес-

процесів діяльності, необхідна вітчизняним підприємствам, для яких її впровадження 

означає упорядкування діяльності, приведення її до чітких процедур і значне підвищення 

ефективності діяльності. 

В сучасних умовах мінливого бізнес-середовища, підприємства, організаційна 

побудова, не в змозі забезпечити адекватне оперативне реагування на швидкоплинні зміни і 

впровадження відповідних заходів в провадженні підприємницької діяльності. Саме тому 

функціонування українських підприємств відзначаються необхідністю застосування 

процесного підходу до управління ними. 

 Таким чином, за результатами дослідження можна зробити висновки, що основним 

об’єктом процесного підходу до управління є бізнес-процес, який являє 

собою спланований алгоритм взаємопов’язаних дій чи потоків роботи, який підлягає  змінам 

під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, в якому задіяні всі 

ресурси організації. 

 Одним із сучасних методів опису бізнес-процесів та технології організації бізнесу і 

корпоративних інформаційних систем є Workflow, запровадження якого на вітчизняних 

підприємствах в сучасних умовах дозволить упорядкувати діяльність підприємств, 

підвищити ефективність їх господарської діяльності та конкурентоспроможність. 
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В сучасних умовах ринкового середовища створення та функціонування вітчизняних 

підприємств супроводжується безліччю явних та непередбачуваних загроз та ризиків. 

Сьогодні, в умовах нестабільності, суперечливості реформаційних процесів, питання щодо 

забезпечення умов економічного зростання та функціонування вітчизняного підприємства 

виходять на перший план. На розвиток підприємства негативно впливають такі чинники, як: 

нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в країні, міжнаціональні, регіональні, 

територіальні конфлікти, недосконалість законодавства та багато інших. Все вищезазначене 

актуалізує проблему забезпечення економічної безпеки підприємства та зумовлює 

доцільність проведення досліджень в даній галузі [1]. Дослідженням питань економічної 

безпеки в науковій літературі займалися такі вчені, як Білошкурська Н.В., Бланк І.А., 

Зачосова Р.В., Лянной Г.Л., Малютін О.К., Опанасюк Ю.А., Покропивний С.Ф., Смоквіна 

Г.А. 

Метою дослідження виступає оцінка рівня економічної безпеки підприємства ТОВ 

«Телекарт Прилад». Об’єктом дослідження виступило вітчизняне підприємство ТОВ 

«Телекарт Прилад» -  один з лідерів виробництва продукції для телекомунікаційної галузі і 

енергетики Україна та країн СНД. Підприємство має власну ліцензію на розробку, 

виготовлення, реалізацію, ремонт і модернізацію військової техніки, впровадило, підтримує і 

розвиває систему управління якістю, що відповідає вимогам Міжнародного стандарту ISO 

9001. Має Ліцензії на виконання робіт у сфері криптографічного захисту інформації та 

виконання робіт у сфері технічного захисту інформації. ТОВ «Телекарт- Прилад» 

спеціалізується на виробництві і постачанні таких видів продукції, як продукція для МО 

України, електронні прилади обліку електроенергії, виробництво електронних пластикових 

карток – контактних та безконтактних, комплекс «Міська карта» - устаткування і термінали, 

розрахункові центри, безконтактна карта для введення оплати за послуги міського 

господарства, наземного громадського транспорту, ліфтового господарства, метрополітену, 

цифрова система комутації ЦСК «Квант», виробництво товарів народного споживання. 

Таким чином, враховуючи нестабільність зовнішнього середовища функціонування 

підприємства питання оцінки економічної безпеки посідають вагоме значення [2]. 

В науковому середовищі існує багато думок щодо формування та пояснення сутності 

економічної безпеки підприємства. Так, Покропивний С.Ф. під «економічною безпекою 

підприємства» розуміє певний стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, 

інформації, технології, техніки та устаткування) і підприємницьких можливостей, за якого 

гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування, 

динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів (загроз) [3]. Визначення рівня економічної безпеки має вагоме значення 

для підприємства та потребує здійснення в динаміці, оскільки в результаті здійснення змін 

може змінитися рівень фінансово-економічної стійкості підприємства. 

Серед методів визначення рівня економічної безпеки підприємства можна виділити 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5546/indeks-shchastya.pdf
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[4]: 

1) Відтворювальний метод, заснований на порівнянні розрахункової величини 

реінвестованого прибутку підприємства з обсягом коштів, необхідних для розширеного 

відтворення капіталу підприємства. 

2) Нормативний метод, при якому рівень економічної безпеки визначається за 

допомогою нормативних значень показників, що характеризують діяльність підприємства в 

різних функціональних областях, що відповідають певному рівню економічної безпеки. 

3) Графічний метод. Критерієм стану підприємства, що відповідає вимогам 

економічної безпеки буде слугувати умова Хін>Хіпк>Хік>Хікр. 

4) Ресурсний метод. Відповідно до цього підходу оцінка рівня економічної безпеки 

підприємства здійснюється на основі оцінки стану використання ресурсів за спеціальними 

критеріями. 

5) Функціональний метод визначення інтегрального рівня економічної безпеки 

підприємства ґрунтується на оцінці рівня безпеки кожної з його функціональних складових. 

Для визначення рівня економічної безпеки ТОВ «Телекарт-Прилад» нами було обрано 

графічний метод (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Оцінка економічної безпеки ТОВ «Телекарт-Прилад» 

 

Оцінюючи рівень економічної безпеки варто зазначити, що загалом всі показники 

знаходяться в діапазоні між  нормативним і критичним значеннями.Проте рентабельність 

комерційна складає 0,08, чим значно перевищує нормативне значення. Аналогічна ситуація 

склалася відносно показника рентабельність капіталу, значення якого склало 0,12, що також 

перевищує нормативне значення. Такі показники, як коефіцієнт забезпеченості оборотних 

активів власним оборотним капіталом, коефіцієнт маневреності власного оборотного 

капіталу, коефіцієнт покриття інвестицій, коефіцієнт автономії (фінансової незалежності), 

коефіцієнт загальної заборгованості (фінансової залежності), коефіцієнт співвідношення 

запозиченого і власного капіталу спрямовані на досягнення нормативного значення. 

Таким чином, оцінка економічної безпеки дає можливість виявити сильні сторони та 

вузькі місця в діяльності в цілях гарантування стабільного та максимально ефективного 

функціонування підприємства тепер і забезпечення високого потенціалу розвитку у 

майбутньому. 
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Today, the competitiveness of retailers depends not so much on what the company does, but 

on how it does it, how it manages business processes and how these processes meet the 

requirements of the consumer market. 

Assortment management is a relatively new but rapidly growing field of research. The 

scientific approach to the problem of managing the product range is based on the formulation of the 

optimization problem, which allows you to choose the optimal set of goods available at the retailer 

and determine the level of inventory for each type. Decisions made on individual types of 

inventories are interrelated, because the goods are related by such common characteristics as the 

availability of retail space, the substitutability of goods, suppliers, actions of the retailer to replenish 

inventories, and the like. 

The study made it possible to determine that in the modern economic literature, in 

comparison with the well-known and widespread ABC analysis, there are other assortment analysis 

methods: XYZ analysis, FSN / FNS / FMR analysis, VED / VEN analysis, QRS analysis, SDE- 

analysis, HML analysis, RFM analysis. 

ABC analysis is a method that allows you to classify the entire assortment of goods by 

degree of importance in terms of turnover or sales revenues. Its essence lies in the formation of 

three classes of inventories, which are distinguished by their importance and contribution to the 

income of the enterprise. 

XYZ analysis is a method that assesses the stability of certain objects or processes (for 

example, stability of sales of goods, stability of customer behavior, stability of employee efficiency, 

etc.). Thus, the XYZ analysis allows you to classify inventories considered during the ABC 

analysis, depending on the demand for them for a certain time, is of particular importance for 

retailers. 

Compared with ABC and XYZ analysis, VEN / VED analysis (Vital, Essential, Desirable) is 

used less widely in comparison with ABC and XYZ analysis. This type of analysis is most often 
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used by specialized retail enterprises. VEN / VED analysis allows you to identify vital, necessary 

and secondary types of inventory. 

Noteworthy is the QRS analysis - this is an analysis in which resources and investments of 

an enterprise are compared with a product range. Using this method, it is possible to determine what 

investment resources are invested by the customer at a particular supplier and maintaining the sales 

volume of the goods. 

Recently, when studying the assortment structure of inventories, HML analysis (High, 

Medium, Low), based on the price of a product per unit, is spreading. In this analysis, the main 

criterion is the price or weight of a certain type of inventory. This analysis helps to maintain control 

over consumption in accordance with the price, helps to estimate the cost of storing inventory and 

provide certain requirements for the sale of goods. 

In foreign practice, in the study of inventory use SDE analysis (Scarce, Difficult, Easy), 

which allows you to distribute goods that are scarce for purchase, low and inaccessible, easily 

accessible. This analysis is strategically important when deciding on the purchase of a product. 

According to the classification of identified problems with the acquisition of each group of goods, 

procurement strategies are formulated, ways to eliminate problems, a work plan with suppliers is 

outlined. 

MR analysis (Fastest, Medium, Rare) is an analysis of the product range by frequency of 

calls. Sometimes the terms FSN (Fast moving, Slow moving, Non Moving) or FNS (Fast Moving, 

Normal Moving, Slow Moving) can also be applied. 

Significantly expand the scope of ABC analysis and get an additional effect allows the 

integrated ABC / FMR analysis of inventory. 

According to the combination rules, the integrated ABC / FMR matrix has the following 

form (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. The matrix of integrated АBC / FMR - analysis of commodity items. 

 

We believe that the use of integrated АBC / FMR analysis of the assortment structure of 

inventories allows us to classify inventories according to the criteria of “profitability of sales of 

goods” and “level of demand”, and will contribute to the formation of an optimal assortment of 

goods, helps ensure the rhythmic work of a trading enterprise and acts as the basis for achieving 

targeted indicators of economic activity. 

As a result of the integration of refined ABC analysis and FMR analysis, the retailer has the 

opportunity to position all product items in 9 groups according to the one presented in Fig. 1. by a 

matrix and, accordingly, choose an inventory management policy for each commodity item - Fig. 2. 
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Fig. 2. ABC / FMR analysis matrix for structuring the assortment structure of inventories 

(compiled by the author) 

 

Thus, as the studies have shown, retailers that form inventories taking into account the 

optimality of the product range, ensure the rhythm of the trading process and receive certain 

competitive advantages compared with competing enterprises. 
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При побудові бізнес-моделей перших інтернет-магазинів замовлення в основному 

здійснювалися по телефону, по електронній пошті, а доставка забезпечувалася кур'єрськими 

службами. Нині покупці віддають перевагу оформляти  свої покупки онлайн та за допомогю 

консультацій співробітників саll-центрів.  
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Average product 

profitability, low demand 

http://fd.ru/articles/38740
http://www.rombcons.ru/logistik2.htm


97 

 

За інфраструктурою всі інтернет-магазини в основному складаються з двох важливих 

інформаційних систем: 

1) фронт-офіс(електронна вітрина — веб-сайт); 

2) бэк-офис(система управління контентом, бази даних і так далі) [1]. 

На практиці склалося декілька варіантів створення власнного інтернет-магазину, а 

саме  [3].: 

1. Оренда існуючого інтернет-магазину.Нині набули популярності різні 

платформи — конструктори інтернет-магазинів, які дозволяють вибрати усі необхідні 

сервіси, що забезпечують повний цикл надання послуги на умовах оренди. Найбільш 

популярними в Україні конструкторами створення власних інтернет-магазинів є наступні 

[2].: 

- https://www.livebusiness.com.ua  - сервіс для створення інтернет-магазинів, 

інтегровані усі потрібні локальні сервіси оплати, доставки і так далі (Новою Поштою, 

Приват24, Prom.ua, 1С і т. д). Доступна SEO -оптимизация. Є мобільна версія. Можна 

допрацьовувати індивідуальні функції. Підтримує близько 100 функцій і дозволяє вибрати 

якісний дизайн, який адаптований і під великі, і під маленькі екрани. Зручна схема оплати-  

разова плата за готовий інтернет-магазин. 

- https//www.recommerce.com.ua  сервіс, що дозволяє самостійно створити 

інтернет-магазин для вашого бізнесу. Користувачу не потрібні спеціальні знання і навчання, 

ми зробили усе зрозумілим і простим 

- http://www.insales.com.ua - Хмарна платформа для швидкого створення 

інтернет-магазину. Сотні готових інтеграцій. Великий вибір безкоштовних адаптивних 

шаблонів з можливістю їх повного редагування. Можливість доопрацювання магазинів і 

відкритий API. 

- http://nethouse.ua - Безкоштовний онлайн конструктор сайтів і інтернет-

магазинів. Безліч варіантів оформлення сайту. Інтеграція з соціальними мережами, Adwords, 

системами статистики. Є сервіс розсилок, SEO -настройки. Nethouse дозволяє створювати 

сайти різної складності: від простої «візитки» до повнофункціонального інтернет-магазину, з 

можливістю додавання опису пропонованих товарів або послуг, а також новинами, 

відеороликами, фотогалереєю, лічильниками, контактною інформацією і багатьом іншим. 

Розробники Nethouse також звернули увагу на механізми, що служать для просування сайтів 

користувачів, за рахунок додавання в сервіс таких елементів, як можливість повідомити про 

пропоновані послуги або товари в соціальних мережах, а також пошукова оптимізація, 

повідомляють мас-медіа 

- http://prom.ua - всеукраїнський торговий центр в інтернеті, торговий майданчик 

з конструктором сайтів і інтернет-магазинів. На платформі Prom.ua будь-який підприємець 

може створити сайт і інтернет-магазин самостійно, без допомоги ІТ -специалистов. 

Покупець, у свою чергу, може легко знайти і вибрати потрібний товар за кращою ціною. 

Ці платформи включають і додаткові сервіси, такі як: служби доставки;агрегаторы 

служб доставкиоблікові системи;платіжні системи; маркетингові інструменти; рекламні 

сервіси. 

Разом з цим є можливість створення поштової розсилки, підключення партнерської 

мережі, онлайн-чату, онлайн-консультанта. Такі моделі створення електронного торгового 

майданчика є однією з найекономічніше вигідних. Можна отримати ютовый шаблон 

інтернет-магазину безкоштовно, а оплачувати тільки послуги щомісячної підтримки на 

умовах підписки. Загальна вартість залежатиме від необхідності розробки мобільної версіі, 

числа доопрацювань шаблону по функціях, широти асортименту, мультимовності сайту, 

наявності SЕО-фильтрів, захисту протоколів, SSL-сертификатов, автосинхронізації цін і 

https://www.livebusiness.com.ua/
http://www.insales.com.ua/
http://nethouse.ua/
http://prom.ua/
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залишків, синхронізації з 1С («Управління торгівлею» і «1C: Управління невеликою 

фірмою» по товарах, залишках і замовленнях) та ін. 

2. Придбання «коробкового» ПО.В даному випадку не вимагає створення і 

утримання власної дорогої инфраструктури, потрібні тільки інтернет-вітрина (веб-сайт). 

Принадбання «коробкового» рішення припускає купівлю готового модуля з платіжною 

системою, вітриною, кошиком і іншими сервісами єдиної платформи. 

3. Замовлена унікальна розробка інтернет-магазину.Це найбільш витратний і 

трудомісткий варіант створення інтернет-магазину, оскільки вимагаює розробки електронної 

торгової системи під конкретний продукт/послугу з нуля, її тестування і запуск. 

Серед успішних бізнес-моделей інтернет-магазинів виділяють.  

4. партнескую програму (AffilianteModel). Підприємець має тільки сайт 

(партнерський сайт) з хорошим трафіком (відвідуємостью), який є фронт-офісом і виконує 

роль електронної міні-вітрини компанії-партнера. В цьому випадку інтернет-магазин не має 

власних товарів, складів, служб доставки і ін. інтернет-магазин підписує партнерську 

програму з іншим, як правило, великим інтернет-магазином, і отримує гроші за конверсію, 

тобто за покупки усіх, хто приходить з партнерського сайту. Зазвичай комісійна винагорода 

складає від 5 до 15%. Великим онлайн ритейлерам така модель теж вигідна, оскільки вона 

може приносити від 10 до 15% від загального доходу; 

5. Дропшиппинг (dropshiping). Модель прямої доставки від постачальника до 

покупця. Ця модель зручна для інтернет-магазинів, які не мають складів. 

6. Розробка інтернет-магазину з простим функціоналом власними силами. 

Аналіз розвитку інтернет-магазинів показав, що найчастіше початкуючі компанії не 

мають навіть власних кур'єрів, самі співробітники виконують кур'єрську роботу. У міру 

росту бізнесу кур'єри притягуються на умовах аутсорсингового договору, при подальшому 

рості створюється власна логістична служба. Івже великіритейлери, вибудовуютьцілу 

логістичну мережу в якості власної інфраструктури. Іншим виводом є те, що при активному 

розширенні і експансії велика компанія тяжіє до створення власних центрів доставки і 

платіжних систем. Наприклад, еВаумаєплатіжну систему РауРаl, 

компаніяAlibabaволодієплатіжною системою Аliрауісервісами для роботи на ринках В2В, 

С2С, В2С. 

При виборі бізнес-моделі необхідно прораховувати її ефективність і передбачати 

можливість її масштабованості по мірі нарощування продажів. 

 

Література: 

1. Ю.В. Землянко. аналіз особливостей системи електронної комерції. За даними  url:// 
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УДК 339.37 

 

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОКАЛЬНОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

ОБУМОВЛЕНІ КАРАНТИННИМИ ЗАХОДАМИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
 

Губені Ю. Е., доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ 

Львівський національний аграрний університет 

м. Львів 
 

Наша країна, як і інші країни світу, стикнулась із небаченими досі викликами проти-

епідеміологічного характеру. Діюче законодавство накладає певні обмеження режим на 

господарської діяльності в умовах епідемічної загрози [1]. З метою запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19 Кабінет Міністрів України (КМУ) встановив 

на усій території України карантин [2]. За цим режимом, а також відповідно до пізніше 

запровадженого т. з. статусу «особливого режиму»поступово спочатку практично в усіх 

регіонах введено суттєві обмеження у торгівлі. Пізніше обмеження набули 

загальнонаціонального характеру. Засоби масової інформації (ЗМІ) повідомили про те, що 

«…карантин, який триває в Україні через поширення коронавірусу, призвів до закриття 

багатьох магазинів та закладів сфери послуг[3].Після продовження режиму карантину КМУ 

декілька разів дещо послаблював або поновлював заборони щодо роботи окремих груп 

закладів торгівлі. Роздрібна торгівля позитивно відреагувала на те, що була знята заборона 

щодо оптової та роздрібної торгівлі, а також деяких інших видів діяльності [4]. Однак 

умовою діяльності залишається  дотримання належних правил.  

Очевидно, що таких тривалих обмежувальних режимів та заборон мають суттєвий 

вплив на організацію та економічні показники роздрібної торгівлі. Зафіксовано громадські 

ініціативи щодо пом’якшення або відміни господарських обмежень під час карантину [5]. 

Метою цієї публікації є висвітлення результатів ситуаційного дослідження щодо змін 

в організації функціонування закладів локальної роздрібної торгівлі, обумовлених заходами 

протидії пандемії COVID-19 (далі – пандемії). Об’єктом дослідження є не репрезентативна 

вибірка закладів роздрібної торгівлі в одному із райцентрів Львівської області (далі – 

райцентр). З метою нерозголошення комерційної чи іншої персоніфікованої інформації ці 

суб’єкти торгівлі подано у зашифрованому вигляді: два супермаркети (далі - С-1, С-2) та 

п’ять магазинів роздрібної торгівлі (далі – М-1, М-2… М-5). Дослідження виконано методом 

інтерв’ю (прямого, телефонного та з використанням е-пошти) в період від 13 квітня по 30 

квітня 2020 року (13.04 - 18.04. – I період; 22.04 - 30.04. – II період). Зазначимо, що у цей 

період зазвичай припадає традиційний купівельний пік, обумовлений Великодніми святами 

та тривалим уікендом у травні. 

Шкала суб’єктивного оцінювання містила 5 позицій (від -2 – дуже погіршилось, 

зменшилось, знизилось до +2 дуже покращилось, зросло тощо, 0 – усе без змін). В кожному 

періоді було виконано декілька опитувань відповідальних осіб по кожному СПД. Частка 

відмов у відповідях була незначною (до 5%). 

Результати дослідження подано у таблицях 1, 2. 

Таблиця 1 – Оцінки діяльності обраних закладів роздрібної торгівлі в період карантину, 

I період; 

Питання 
Супермаркет Магазин роздрібної торгівлі ∆∑t1 

оцінка С-1 С-2 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 

Кількість покупців +2 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +1,43 

Обсяг товарообігу +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +1,86 

Середня вартість покупки +2 +2 +2 +2 0 +1 +1 +1,43 
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Проти пандемічні витрати +1 +2 +1 +1 +1 0 +1 +1,0 

Ритмічність постачання 0 -1 0 0 -1 0 -1 -0,43 

Оптові ціни (ціни закупівлі) +1 +2 0 +1 0 0 +1 +0,71 

Загроза дефіциту, панічне 

розкуповування товарів 0 +1 +1 0 0 0 -1 +0,14 

Зміна асортименту 0 0 -1 0 0 -1 0 -0,29 

Джерело: результати опитування відповідальних працівників СПД, 2020р.. 

Як бачимо, зміни у локальній торгівлі продовольчими та побутовими товарами були 

переважно позитивні. Однак, треба зазначити, що результатиI період дуже викривлені 

такими чинниками: а) перед Великодній купівельний бум; б) повернення значної кількості 

мігрантів – заробітчан; в) часткові панічні настрої та невизначеність. В періоді II ситуація в 

продовжувала змінюватись: 

Таблиця 2 – Оцінки діяльності обраних закладів роздрібної торгівлі в період карантину, 

II період; 

Питання 
Супермаркет Магазин роздрібної торгівлі ∆∑t2 

оцінка С-1 С-2 М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 

Кількість покупців +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +0,14 

Обсяг товарообігу +1 +1 0 +1 +1 +1 -1 +0,67 

Середня вартість покупки +1 -1 +1 +1 -1 0 -1 0 

Проти пандемічні витрати +2 +2 +2 +1 +1 +1 +2 +1,57 

Ритмічність постачання 0 -1 0 0 -1 0 -1 -0,43 

Оптові ціни (ціни закупівлі) +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +1,14 

Загроза дефіциту, панічне 

розкуповування товарів 0 0 -1 0 0 0 -1 +0,14 

Зміна асортименту 0 0 -1 -1 0 0 -1 -0,43 

Джерело: результати опитування відповідальних працівників СПД, 2020р.. 

 

За результатами дослідження можна побачити, що зміни в роздрібній локальній 

торгівлі продуктами харчування та побутовими споживчими товарами відбуваються. 

Можемо констатувати наростання оптових цін та цін закупівлі. Також вимушено зростають 

витрати закладів локальної торгової мережі на проти пандемічні заходи: захисні засоби, 

дезинфікатори, додаткову санітарна обробка, переобладнання технологій продажу, додаткове 

навчання персоналу тощо. 

Важливо відзначити, що в обстежуваних закладах роздрібної торгівлі не відбулось 

формування дефіциту будь якої групи товарів. Тим більше не можна бачити навіть 

віддалених ознак т. з. «порожніх полиць». Ритмічність постачання товарів лише частково 

знизилась, але це напевне обумовлено не настільки нестачею товарів, а ймовірно – 

оптимізацією логістики. 

Очевидно, що існує необхідність подальшого дослідження організаційних та 

фінансово-економічних змін діяльності роздрібної торгівлі. Особливою темою досліджень 

може бути купівельна та заощаджу вальна поведінка покупців у цей період. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТРАТЕГІЧНІ 

АЛЬТЕРНАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Довбня С. Б., д.е.н, професор 

Національна металургійна академія України,  

м. Дніпро 

 

Сучасні висококонкурентні умови, що характеризуються підвищеними ризиками та 

викликами, динамічністю та невизначеністю вимагають ретельного аналізу зовнішнього 

середовища при виборі пріоритетних напрямків підприємницької діяльності. В процесі 

такого аналізу дослідники, головним чином, використовують методи, що базуються на 

експертних оцінках та прогнозах, результати яких відрізняються суб’єктивізмом [1-3]. Тому 

важливим та актуальним завданням є розробка методичного підходу до проведення аналізу 

зовнішнього середовища, який дозволяв би коректно визначити стратегічні альтернативи 

підприємницької діяльності та обґрунтовано вибрати найбільш доцільні варіанти  розвитку 

підприємства.  

Запропонований методичний підхід базується на кількісній оцінці впливу факторів 

зовнішнього середовища і полягає в реалізації наступних логічно-пов’язаних  етапів. 

Етап 1. Формування переліку напрямків та факторів зовнішнього середовища, які мають 

позитивний (можливості) або негативний (загрози) вплив на діяльність підприємства в 

теперішній час або в перспективі. З нашої точки зору, доцільно виділяти наступні аналітичні 

напрямки: політичний, економічний, ринковий, фінансовий, виробничо-технологічний, 

управлінський, соціальний, екологічний. По кожному аналітичному напрямку визначено 

перелік факторів, які існують у зовнішньому середовищі і є в теперішній час значущими, та 

показники, що їх вимірюють.  

Етап 2. Кількісна оцінка можливостей та загроз зовнішнього середовища, по двох 

критеріях: а) оцінка впливу кожного фактора в поточному періоді; б) імовірність зміни сили 

впливу фактора в майбутньому. Вплив факторів в поточному періоді визначається за 

допомогою обґрунтованої на першому етапі системи показників. Оцінку вірогідності зміни 

сили впливу фактору в майбутньому пропонується здійснювати у частках одиниці, як 

підвищуючий або понижуючий коефіцієнт. Він визначається шляхом оцінки динаміки 

(темпом зростання) відповідних показників. Так, якщо очікується підвищення сили впливу 

фактору, то відповідний коефіцієнт буде перевищувати одиницю, і чим більше підвищення, 

тим він більше. І, навпаки, при зниженні сили впливу, коефіцієнт буде менше одиниці.  

Етап 3. Розрахунок кількісних оцінок окремих факторів зовнішнього середовища та 

напрямків впливу. Оцінка кожного фактора зовнішнього середовища (Оij) визначається  як 

добуток оцінки поточного впливу (ОВij) та оцінки імовірності зміни впливу  (ОМij) за 

формулою:  
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 Oij = OВij ∗ OМij,  i = 1…n,   j = 1…m,                         (1) 

 

Узагальнена оцінка кожного аналітичного напрямку (можливості або загрози 

зовнішнього середовища) визначається як сума або середня величина оцінок всіх факторів, 

що входять до відповідного аналітичного напрямку. Такі оцінки розраховуються як по 

можливостях (КМj), так і по загрозах (КЗj), характерних для діяльності підприємства. Для 

визначення загального впливу факторів зовнішнього середовища визначаються відповідні 

узагальнюючі показники по кожному напрямку (УОj), як різниця між комплексними 

оцінками його можливостей та загроз: 

 

У𝑂j=KMj - KЗj j = 1…m,                                 (2) 

 

Запропоновані узагальнюючі  показники по аналітичних напрямках мають наступну 

інтерпретацію:  

 чим більше значення показника КМj, тим більше можливостей має 

підприємство по цьому напрямку, які доцільно оптимально використовувати в 

підприємницькій діяльності;  

 чим більше значення показника КЗj, тим більше загроз у зовнішньому 

середовищі, які необхідно враховувати, щоб запобігти виникненню кризи;  

 позитивне значення узагальнюючого показника УОj свідчить про те, що 

фактори-можливості j-го напрямку перевищують існуючі загрози. Підприємство повинно 

максимально використовувати цю позитивну для свого розвитку ситуацію; 

 від’ємне значення узагальнюючого показника УОj свідчить про те, що 

фактори-загрози j-го напрямку перевищують існуючі можливості. Підприємству необхідно 

намагатися, в першу чергу, мінімізувати існуючі загрози в своїй діяльності. 

Інтегральна оцінка впливу факторів зовнішнього середовища (ІЗ) визначається як 

сума узагальнюючих оцінок всіх аналітичних напрямків (всіх можливостей та всіх загроз). 





m

j

jУOІЗ
1

,                         (3) 

Зрозуміло, що при позитивному значенні інтегрального показника підприємство має 

більше можливостей ніж загроз, що дає йому кращі перспективи розвитку і є підґрунтям 

використання більш «агресивних» стратегій підприємництва. При від’ємному значенні ІЗ 

загрози зовнішнього середовища домінують над можливостями, що вимагає страхування 

ризиків, пошуку нових видів діяльності, актуалізації стратегії.  

Етап 4. Формування стратегічних альтернатив підприємницької діяльності та 

визначення пріоритетних напрямів, на які необхідно звернути увагу для посилення 

конкурентних позицій на ринку або запобігання їх втрати. Цей етап дозволяє зробити 

стратегічні висновки, структурувати проблеми та задачі, що виникли перед підприємством, 

та знайти шляхи їх подолання з урахуванням наявних ресурсів.  

Розроблений методичний підхід проведення стратегічного аналізу зовнішнього 

середовища має наступні переваги: 

 дозволяє отримати кількісні оцінки щодо впливу на розвиток підприємництва 

окремих можливостей та загроз, з урахуванням як поточного стану того чи іншого фактору, 

так і перспектив його зміни;  

 дає можливість визначення комплексних оцінок по окремих напрямках 

зовнішнього середовища, які дозволяють визначити сукупну перевагу можливостей або 

загроз, що дає розуміння перспектив підприємницької діяльності; 

 дозволяє отримати інтегральну оцінку впливу зовнішнього середовища на 
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підприємницьку діяльність з урахуванням поточного та перспективного стану факторів; 

 буде сприяти обґрунтованості рішень щодо вибору напрямків підприємництва, 

розширення чи скорочення діяльності в залежності від поточного стану зовнішнього 

середовища та перспектив його розвитку.  
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За сучасних економічних та соціальних умов, які стосуються всесвітнього 

економічного простору та не дотримуються жодних встановлених на державному рівні 

територіальних меж, постало актуальним питання залучення та використання  

інформаційних технологій: в освітній галузі, культурній сфері, медицині, політичній сфері, 

економіці тощо. Перед необхідністю використання комп’ютерів, смарттелефонів, ноутбуків, 

планшетів та ін. опинилося усе населення планети незалежно від віку, статті, професійної 

освіти, спеціальності тощо. Безпосередньо ж це питання зачепило бізнес-структури, які 

повинні були в експрес-режимі переналаштувати власну підприємницьку діяльність з 

режиму «офлайн» в режим «онлайн». Особливо це позначилося на діяльності підприємств 

харчової промисловості та приватних фермерів відповідно. 

Загалом вивченням сутності електронної торгівлі, механізмів та інструментів її 

здійснення та забезпечення, питанням державного регулювання займаються, як зарубіжні, 

так і вітчизняні науковці. Основна частина наукових праць належить зарубіжним авторам: 

Лайза Сімс [2], Кенет Лаудон та Керол Тревер.Вітчизняні науковці у своїх працях 

досліджували питання просування продукції із застосуванням різноманітних веб-сайтів або 

електронних платформ: О.М. Юдін [1], М.В. Макарова [1] та Л.В. Капінус [3]. Також 

важливо, що велику частку досліджень у сфері електронної торгівлі займають міжнародні 

аналітичні агенції та транснаціональні компанії, які досліджували власну діяльність, що має 

прикладний характер. 

Однак залишається актуальним питання вибору оптимального веб-ресурсу, який 

зможе задовольнити потреби виробників продукції харчової промисловості, у яких виникає 

потреба своєчасного продажу, та споживачів, які зацікавлені у якісній та свіжій продукції,  

одночасно.  

За сучасних умов, які склалися в період дії карантинних обмежень по всій території 

України, досить розповсюдженим став процес створення так званої Viber – спільноти 
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(«Овочевий базар – Чернівці», «Свіжі овочі, фрукти - Миколаїв», «Овочево-фруктовий базар 

- Запоріжжя»), які пропонували споживачам продаж та доставку овочів та фруктів додому. 

Причому в деяких випадках доставка була безкоштовною за умови замовлення на суму від 

100 гривень. Проте «адміністраторами» таких спільнот, як правило, були вже 

посередникиміж виробниками цієї продукції та кінцевими споживачами. Тобто фізичні або 

юридичні особи, за якими були закріплені відповідні точки збуту товару. Але, за 

непередбачуваних обставин, вони не мали змоги здійснювати підприємницьку діяльність. 

Тобто складається ситуація, за якої клієнт змушений переплачувати надміру за кінцеву 

продукцію, а виробник втрачати економічну вигоду та потенційних клієнтів із-за не завжди 

доброчесних посередників.  

Виробникам продукції харчової промисловості та фермерам варто самостійно (з 

використанням відповідних працівників ІТ-сфери) або ж звертаючись по допомогу до 

аутсорсингових компаній (готових запропонувати власних фахівців ІТ-сфери за відповідну 

заробітну плату) створювати блог або ж окремо діючий веб-сайт. Створення та 

обслуговування блогу набагато простіше, аніж веб-сайту. При чому існує вже безліч 

Інтернет-інструкцій, які допоможуть та навчать навіть особу, яка жодного разу не мала 

справу із веб-спільнотою. Окрім того, створення блогу та його подальше обслуговування – 

це безкоштовно (основні загальні положення та інструкції). Вчені О.М. Юдін та М.В. 

Макарова у своїй праці зазначають, що найпоширенішими блог-службами є: 

- Livejournal (http://www.livejournal.com); 

- Blogger (https://www.blogger.com/start); 

- Typepad (http://www.typepad.com); 

- Windows Live Spaces (http://spaces.live.com); 

- WordPress (http://wordpress.org); 

- META Блог (http://blog.meta.ua) таін. [1, c.28]. 

Варто зосередити свою увагу сааме на Wordpress, адже це програмне забезпечення із 

відкритим кодом, яке можливо використовувати для створення веб-сайтів, блогів або 

різноманітних додатків. Будучи відкритим ресурсом, WordPress можливо використовувати, 

змінювати та поширювати відповідно до Загальної публічної ліцензії GNU. За даними сайту 

WordPress.org, WordPress використовується більше ніж 30-ма відсотками веб-сайтів та блогів 

всесвітньої мережі Інтернет, починаючи від різноманітних відеохостингів до основних 

Інтернет-сайтів новин [2, c.24]. З моменту створення в 2003 році, WordPress постійно додає 

нові можливості та функції, щоб допомогти підприємцям, малому та середньому бізнесу, 

університетам та іншим успішно досягти своїх цілей користуючись моделями веб-сайтів. 

Дізнатися інформацію про WordPress дуже легко, не порушуючи прав засновника та 

власника бренду. Багато з цих варіантів дозволять будь-кому користувачу навчатись у будь-

який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої. Все, що потрібно, це трохи вільного 

часу, комп'ютер, який відповідає рекомендованим вимогам WordPress для встановлення веб-

сайту WordPress з правами адміністратора, а також можливість використання Google. Після 

встановлення WordPress на комп’ютері існує можливість переглянути кілька безкоштовних 

тем оформлення сайту, доступних для використання. WordPress доступний для завантаження 

та встановлення на власний веб-сервер або локальний комп'ютер з офіційного веб-сайту 

WordPress. Також це програмне забезпечення доступне для перегляду як в Україні, так і в 

країнах Європи та Америки, тобто рекламу відповідної завантаженої продукції зможуть 

споглядати в усіх куточках світу. Раз завантажений та встановлений, WordPress безкоштовно 

надає власникам Інтернет-магазинів безліч основних інструментів та функцій, які можна 

швидко та ефективно налаштувати та запустити під свій власний  Інтернет-магазин: 

- вбудована система управління контентом веб-сайту WordPress; 

- відсутність авансових щомісячних витрат; 

- безпечні та захищені платежі для клієнтів через кредитну платіжну систему PayPal; 
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- можливість здійснення продажу  як  фізичних, так і цифрових продуктів; 

- необмежена кількість товарної номенклатури; 

- глобальна онлайн підтримка. 

Підсумовуючи, зазначимо, що WordPress надасть можливість продавати харчову 

продукцію за допомогою публікацій блогу, забезпечить масштабність та економічну 

гнучкість для підприємств харчової промисловості, відкриє нові ринки збуту, забезпечить 

впровадження системи В2С для кінцевого споживача на вітчизняному ринку. 
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Ефективне та успішне функціонування підприємства в сучасних ринкових умовах 

залежить від розробки підходу до формування його конкурентної стратегії, виявлення 

конкурентних переваг, а це в свою чергу передбачає необхідність визначення ролі і значення 

конкурентного потенціалу діяльності.Необхідність дослідження складових конкурентного 

потенціалу і їх оцінки обумовлено тим, що «знання основних його складових і ступеня їх 

розвитку визначить майбутні напрямки розвитку діяльності підприємства. 

В умовах посилення конкуренції керівники підприємств знаходяться в постійному 

пошуку  рішень, інструментів управління конкурентним потенціалом. Перш за все, це 

пов'язано з тим, що конкурентний потенціал є базою, на основі якої підприємство здатне 

зберігати і збільшувати свою конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі.  

На основі дослідження наукових підходів до сутності дефініції «Конкурентний 

потенціал», а саме: І.М. Кирчата визначає конкурентний потенціал, як «…систематизований 

комплекс взаємоузгоджених можливостей і ресурсів внутрішнього середовища 

підприємства, що забезпечує отримання конкурентних переваг в умовах зовнішнього 

середовища та сприяє досягненню поставлених конкурентних цілей» [1, с.43]; Н.С. 

Краснокутська розглядає конкурентний потенціал, як «...комплексна характеристика 

потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності індикаторів якості використання 

ресурсів та організації взаємозв’язків між ними, що визначають ефективність потенціалу на 

певному ринку в певний проміжок часу» [2, с.19], ми можемо встановити, що під 
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конкурентним потенціалом слід розуміти можливість підприємства досягнення  передової 

конкурентної позиції на ринку та отримання максимально можливої для нього частки за 

рахунок внутрішніх можливостей, ресурсів, а також, при наявних обмеженнях та впливу зі 

сторони зовнішнього середовища.  

Забезпечення конкурентного потенціалу підприємства можливе завдяки визначенню, 

аналізу та систематизації основних його складових, тобто всіх наявних ресурсів 

підприємства і можливостей, що можуть забезпечувати конкурентні переваги в умовах  

ринкових відносин. 
На рисунку 1 зображена графічна модель, яка відображає взаємодію та вплив кожної 

складової на конкурентний потенціал підприємства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель конкурентного потенціалу 

 

Між цими основними складовими відбувається постійний зв’язок, а саме відбувається 

вплив одного елементу на інший та їх взаємодія. Ця взаємодія та вплив на конкурентний 

потенціал є різною, адже важливість та ступінь пливу кожного елементу буде залежати від 

особливості функціонування ринку та діяльності самого підприємства. 

Організаційно–управлінський потенціал – це сукупність елементів і механізмів, що 

забезпечують узгодження та ефективне використання потенціалів і ресурсів підприємства, 

досягнення стійкості цілей його розвитку на основі ділових і особистісних якостей, і 

можливостей керівника, які можуть бути використані для рішення управлінських завдань, і 

досягнення поставлених конкурентних цілей [3]. 

Організаційно – управлінський потенціал впливає на конкурентний потенціал за 

рахунок: 

–впровадження ефективної організаційної структури, що забезпечить досягнення та 

ефективне використання конкурентного потенціалу підприємства; 

–розробки, впровадження нових стратегічних напрямків та методів управління, що  

зміцнить конкурентну позицію в стратегічних зонах господарювання та створить нові 

конкурентні переваги в умовах дестабілізуючого впливу зовнішнього середовища 

Маркетинговий потенціал являє собою сукупність потенціалу маркетингових ресурсів і 

потенціалу маркетингових зусиль підприємства, ефективне використання якого забезпечить 

досягнення корпоративних цілей. [4, с. 5].  

Маркетинговий потенціал забезпечує підвищення конкурентного потенціалу на основі 

якісного управління, планування та контролю за всіма етапами реалізації  товару, поведінки 

конкурентів та споживачів; впровадження ефективних маркетингових заходів у сфері 

дослідження попиту, товарної, цінової, комунікативної та збутової політики; 
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Інноваційний потенціал є сукупністю інноваційних ресурсів. Їх реалізація сприяє 

покращенню й оптимізації виробництва, дає можливість упроваджувати та створювати 

інновації для досягнення стратегічних конкурентних переваг підприємства. Таким чином, 

забезпечується його поступальний розвиток [5, с. 29]. 

Розвиток інноваційного потенціалу дає здатність підприємству реалізовувати 

інноваційну діяльність, підвищувати рівень інноваційної культури, забезпечувати 

прогресивність технологічних процесів. Такі інноваційні зрушення спричинюють виявленню 

конкурентних переваг на ринку та реалізації конкурентного потенціалу. 

Ресурсний потенціал - система взаємопов’язаних видів ресурсів, які є у розпорядженні 

підприємства або можуть бути залучені до його господарської діяльності для максимального 

задоволення потреб споживачів та підвищення його конкурентного потенціалу [6, с 155]. 

Факторами впливу ресурсного потенціалу на конкурентний потенціал є: 

–оптимізація виробництва за рахунок системи раціонального використання ресурсів; 

–ефективне управління запасами; 

–створення системи збору, обробки, аналізу інформації та автоматизація цієї системи. 

Трудовий потенціал визначається динамічною, інтегральною характеристикою 

здібностей та можливостей працівників підприємства, які визначаються у формі ресурсів та 

резервів живої праці у сукупності їхньої кількісної та якісної характеристик, що реалізуються 

в суспільно корисній праці в умовах певного етапу розвитку продуктивних сил і виробничих 

відносин та забезпечують реалізації поставлених цілей [7, с 246]. 

Трудовий потенціал є дуже важливим в процесі формування конкурентного 

потенціалу підприємства, адже такі фактори, як рівень кваліфікації працівників, 

психологічний клімат, творча активність персоналу та система мотивації є найважливішими 

стратегічними чинниками, що сприяє успішності реалізації конкурентних цілей підприємства 

Таким чином, конкурентний потенціал підприємства є багатофакторною структурою, 

ефективний розвиток якої вимагає побудови системи комплексного управління всіма його 

елементами для досягнення ефекту синергії. Цих умов необхідно дотримуватися в процесі 

розробки стратегій підвищення конкурентного потенціалу та враховувати внутрішні та 

зовнішні можливості функціонування підприємницької структури. 
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Пандемія коронавірусу стала глобальним викликом для всього людства. В результаті 

швидкого поширення епідемії в різних країнах і введення жорстких карантинних обмежень, 

світова економіка опинилася під загрозою прояви нової глобальної кризи [1]. Її вплив вже 

починають відчувати на собі сфери туризму, роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу. У 

тому числі і в Україні. 

Товарооборот найбільших торговельних мереж України в період карантину 

скоротився, незважаючи на ажіотажний попит в перші дні після введення обмежень. При 

цьому в деяких магазинах, особливо розташованих в ТРЦ або далеко від житлових районів, 

зниження товарообороту коливається в діапазоні від 15% до 70%. А магазини, розташовані в 

місцях з високим трафіком, - на вокзалах і раніше жвавих вулицях, втратили від 50% до 80% 

товарообороту [1]. 

На цьому фоні онлайн-торгівля, незважаючи на поки невелику питому вагу в 

загальному обсязі продажів, продовжує нарощувати обороти [2]. Епідемія коронавірусу лише 

посилила ці тенденції. Так, багато інтернет-магазинів відзначають зростання показників як за 

кількістю відвідувань сайту, так і за обсягом покупок. При цьому зростання продажів за 

період з березня 2019 року по березень 2020 року відзначали навіть ті роздрібні торговці, чий 

товар в умовах карантину не користувався надмірним попитом, і продаж у березні 2020 року 

виявився нижче лютневого [2]. До того ж, на сайтах спеціалізованих магазинів зміна трафіку 

через карантин була більш помітною, ніж у маркетплейсів. 

За таких умов особливої актуальності набуває прояв підприємцями адаптивної 

поведінки з акцентом на активізацію встановлення міжфірмових взаємовідносин та 

створення бізнес-партнерств у формі стратегічних альянсів, які за своєю сутністю є угодою 

про кооперацію двох або більше незалежних суб'єктів для досягнення певних комерційних 

цілей, отримання синергії від об'єднання своїх ресурсів і досягнення ефекту 

взаємодоповнення та посилення конкурентних переваг. 

Загострення ситуації в економіці України стало поштовхом до появи таких об'єднань 

представників різних сфер бізнесу. Зокрема, можна виділити такі найбільш потужні з них у 

сфері роздрібної торгівлі: 

1. 20 березня 2020 року Rozetka, «АТБ» та «Нова Пошта» спільно запустили в 

Дніпропетровській області пілотний проект з кур'єрської доставки додому покупцям 

продуктових наборів. З 8 квітня 2020 року послуга була поширена на всю Україну [3]. 

На сайті Rozetka клієнтам доступні три набори необхідних товарів — за 143, 402 та 

551 грн, створюючи для покупців можливість обрати найбільш прийнятний для них варіант. 

Продукти будуть доставлені «день в день» в тих населених пунктах, де є магазини «АТБ». В 

інші населені пункти доставка здійснюватиметься кур'єрами «Нової Пошти» на наступний 

день після отримання продуктових наборів з магазинів. «Нова Пошта» доставляє перші два 

набори за 60 грн, третій - за 75 грн. Очікування кур'єра не повинно перевищувати 3-5 годин. 

Використання послуги має такий алгоритм: 

- вибір продуктового набору здійснюється на сайті Rozetka; 

- замовлення формується в магазинах мережі «АТБ»; 
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- «Нова Пошта» здійснює кур'єрську доставку. 

2. З 2 квітня 2020 року компанія «Нова Пошта» і мережа «Аптека 9-1-1» домовилися 

про експрес-доставку медичних препаратів [4]. 

Замовлення ліків та інших товарів з доставкою є доступним на сайті apteka911.com.ua. 

Клієнти можуть вибрати доставку до відділення «Нової Пошти», кур'єрську безконтактну 

доставку і до поштомату по Києву, створюючи таким чином споживачам максимально 

комфортні умови вибору найбільш зручного способу отримання  медичних препаратів. 

Мережа «Аптека 9-1-1» представлена у всіх регіонах України, що гарантує швидку 

доставку замовлень в будь-який пункт призначення. 

3. 7 квітня 2020 року представники сервісу Raketa оголосили про розширення послуг, 

завдяки чому кур'єри зможуть оперативно доставляти покупцям з магазинів мережі «Ашан» 

300-400 найпопулярніших товарних позицій, замовлених за допомогою спеціального 

додатку. На старті послуга доступна в Києві. Найближчим часом зробити замовлення можна 

буде і в інших містах, а список партнерських магазинів і мереж буде розширено [5]. 

Доставка товарів загальною масою до 20 кг здійснюватиметься в радіусі 3,5 км від 

магазину. На старті час доставки не повинен перевищувати 90 хвилин, а з завершенням 

тестового періоду - 60 хвилин. Вартість послуги становить 60 грн. 

4. Компанія «Нова Пошта» у квітні 2020 р. заявила про розширення послуги доставки 

продуктів харчування, оголосивши про співпрацю з міжнародною торговельною мережею 

«Ашан». Асортимент продовольчих товарів доступний на сайті інтернет-магазину компанії 

auchan.ua, а його доставку забезпечать кур'єри «Нової Пошта», при цьому споживач може 

обрати найбільш прийнятний для себе варіант доставки - у відділення «Нової Пошти», 

поштомат або на вказану адресу [6]. 

5.  OLX, UAPAY, «Нова Пошта» та «ЕКО Маркет» об'єднали свої зусилля і з 5 травня 

2020 року запустили в Києві сервіс адресної доставки одного з трьох продуктових наборів 

вартістю 215, 289 та 549 грн за алгоритмом, що передбачає вибір продуктового набору на  

платформі OLX, оплату замовлення онлайн та очікування кур'єра за вказаною адресою 

безпосередньо в день оформлення, якщо воно зроблено до 11 години ранку, або на 

наступний день, якщо пізніше. Вартість доставки продуктового набору становить 70 грн [7]. 

Зручний і швидкий процес покупки і доставки товарів покупцям є результатом 

спільних зусиль партнерів: OLX надає платформу для замовлення продуктів, «ЕКО Маркет» 

забезпечує наявність і якість наборів, UAPAY - надійну онлайн оплату, а «Нова Пошта» - 

безпечну кур'єрську доставку містом. 

Таким чином, стратегічні альянси є перспективною формою партнерських відносин у 

роздрібній торгівлі, що  набуватимуть свого поширення у майбутньому.  
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ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ    

 

Коломієць Н.О., к.е.н.,доцент 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені 

Петра Василенка,  

м. Харків 

 

Система спеціальних механізмів і інструментів, безпосередньо пов’язаних з охороною 

довкілля і експлуатацією природних ресурсів, включає заходи, що мають власне екологічну 

спрямованість і очікуваний екологічний ефект. Її основними елементами є: 

• безпосереднє здійснення державою різних заходів природоохоронного 

характеру(організація і фінансування відповідних науково - дослідних робіт, підготовка 

фахівців, установка очисних споруд і здійснення заходів по окремих об’єктах, виконання 

зобов’язань у рамках міжнародних програм і організацій); 

• контрольно-заборонне регулювання(екологічна експертиза, екологічні нормативи і 

обмеження, угоди між державою і корпораціями, державна інспекція підприємств, 

призупинення діяльності, економічні і адмі 

ністративні санкції : платежі за забруднення, штрафи за порушення природоохоронних 

законів); 

• державне економічне стимулювання і підтримка природоохоронної діяльності 

приватного сектора (непрямі субсидії, позики і кредити під низькі відсотки, прискорена 

амортизація екологічно чистої техніки, податкові пільги, створення бюджетних і 

позабюджетних екологічних фондів); 

• заходи держави, спонукаючі природокористовачів до охорони довкілля(спонукальні 

відрахування за забруднення, купівля-продаж прав на забруднення); 

• формування і реалізація екологічних програм [5]. 

Враховуючи велике значення екологічної безпеки у вирішенні екологічних проблем в 

екологічному законодавстві України, визначені основні вимоги та напрями державної 

діяльності щодо забезпечення екологічної безпеки. їх можна поділити на три великих групи: 

запобіжні, поточні вимоги та заходи щодо ліквідації наслідків екологічного лиха, аварій та 

екологічних катастроф [3]. Запобіжні вимоги та заходи щодо забезпечення екологічної 

безпеки мають запобіжний характер. Вони передбачають прийняття і виконання екологічних 

вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію та 

експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів, екологічно небезпечних для людини та 

оточуючого її середовища. Такі екологічні вимоги насамперед передбачені законами України 

«Про екологічну експертизу», «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 

51) та іншими нормативно-правовими актами екологічного законодавства. Екологічні вимоги 

https://itc.ua/news/servis-kurerskoj-dostavki-raketa-nachal-dostavlyat-produkty-i-hoztovary-iz-supermarketov/
https://itc.ua/news/servis-kurerskoj-dostavki-raketa-nachal-dostavlyat-produkty-i-hoztovary-iz-supermarketov/
https://itc.ua/news/nova-poshta-i-ashan-obyavili-o-sotrudnichestve-teper-produkty-mozhno-zakazat-v-otdelenie-np-v-pochtomaty-ili-po-adresu/
https://itc.ua/news/nova-poshta-i-ashan-obyavili-o-sotrudnichestve-teper-produkty-mozhno-zakazat-v-otdelenie-np-v-pochtomaty-ili-po-adresu/
http://allretail.ua/news/65609/
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до розміщення, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, 

споруд та об’єктів передбачені в ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»[1]. Ним, зокрема, передбачено, що при проектуванні, розміщенні, 

будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших 

об’єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та 

устаткування, а також у процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується екологічна безпека 

людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих 

впливів на навколишнє природне середовище. При цьому мають передбачатися 

вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх 

ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і 

здоров’я людей. Підприємства, установи й організації, діяльність яких пов’язана з шкідливим 

впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від часу введення їх у дію повинні 

бути обладнані спорудами, устаткуванням і пристроями для очи- щення викидів і скидів або 

їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за 

кількістю і складом забруднюючих речовин та за характеристиками шкідливих факторів. 

Проекти господарської та іншої діяльності повинні містити матеріали оцінки її впливу на 

навколишнє природне середовище і здоров’я людей[4]. Така оцінка здійснюється з 

урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 

екологічної ємкості даної території, стану довкілля в місці, де планується розміщення 

об’єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, 

потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об’єктів на навколишнє 

природне середовище. Підприємства, установи та організації, які розміщують, проектують, 

будують, реконструюють, технічно переозброюють, вводять у дію підприємства, споруди та 

інші об’єкти, а також проводять дослідну діяльність, що за їх оцінкою може негативно 

вплинути на стан навколишнього природного середовища, подають Міністерству екології та 

природних ресурсів України та його органам на місцях спеціальну заяву про це. 

Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забезпечено 

в повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і виконання заходів, передбачених у 

проектах на будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення)[2]. 
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 м. Львів 

 

Пандемія вірусу COVID-19 та введені урядом України безпрецедентні карантинні 

обмеження спричинили чимало економічних проблем та ризиків для суб’єктів 

господарювання. Не оминули вони й сферу сільськогосподарського виробництва. Незважаючи 

на те, що аграрна продукція є предметом повсякденного попиту, умови її реалізації зазнали 

істотних змін, що матимуть вкрай негативні коротко- і довгострокові наслідки для значної 

частини виробників. У найбільш скрутній ситуації опинилися представники малого 

підприємництва, зокрема фермерські господарства, що виробляють продукцію із нетривалим 

терміном зберігання (ранні овочі, плоди, ягоди, м'ясо-молочна продукція). Уже сьогодні 

багато з них, зазнавши значних матеріальних і фінансових втрат, згортають свій бізнес. 

Основними чинниками цієї ситуації стало закриття у рамках безпекових заходів 

продовольчих ринків та закладів громадського харчування, які є основними організованими 

каналами збуту фермерської плодоовочевої продукції. Адже через невеликі обсяги 

виробництва суб’єкти малого підприємництва не в змозі задовольнити попит рітейлерських 

мереж навіть на регіональному рівні. Тому супермаркети зазвичай укладають контракти з 

великими виробниками або імпортерами.  

В окремих регіонах вдалося частково вирішити проблему надлишкової (і до того ж 

нееластичної) пропозиції ранніх овочів завдяки гуртовим ринкам, на яких закуповують 

сільськогосподарську продукцію невеликі торговельні заклади, а також здійснюється 

роздрібний продаж населенню через відкриті майданчики – МТА (місця для торгівлі з 

автомобілів). Однак падіння попиту з боку основних клієнтів – операторів роздрібних ринків 

та закладів сфери HoReCa (готелі, ресторани, кафе, санаторії) стало ключовим чинником 

різкого обвалу цін наприкінці квітня поточного року. Так, за даним департаменту “Аналітика” 

РСП “Шувар”, станом на 24 квітня 2020 року середня ціна на редиску склала 5 грн/кг (у цей 

же період 2019 р. – 25 грн), огірок – 9 грн/кг (47 грн), капусту – 10 грн (35 грн), помідор – 

38 грн (57 грн), кабачок – 20 грн (45 грн). Це найнижчий рівень цін за всю історію 

незалежної Україні [1]. У таких умовах окремі виробники з метою мінімізації витрат зупинили 

збір продукції з полів. Такі ж загрози залишаються для виробників фруктів. 

Сьогодні, попри критичне зниження рівня цін та обмежене відкриття роздрібних 

продовольчих ринків, ситуація зі збутом окремих видів сільськогосподарської продукції для 

фермерів залишається досить напруженою. Це результат опосередкованої дії низки інших 

факторів, генерованих карантинними обмеженнями, зокрема:  

 зміна структури споживання: в умовах карантину населення віддає перевагу придбанню 

дешевих продуктів тривалого зберігання (крупи, макарони, цукор, олія) та формуванню їх 

стратегічних запасів; 

 зменшення обсягів споживання дорожчих продуктів через зниження 

платоспроможності (внаслідок втрати частиною населення роботи і джерел доходів); 

 низька мобільність населення через дотримання режиму карантину, а також зупинку 

приміського та значні обмеження у роботі міського транспорту;  

 обмеження щодо дотримання дистанції та кількості покупців, які можуть одночасно 

перебувати в межах торгових павільйонів (зменшується потік покупців). 
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Оскільки існує ризик тривалої дії низки карантинних обмежень, суб’єктам малого 

аграрного підприємництва необхідно формувати раціональну стратегію ведення бізнесу в 

цих умовах. Відзначимо, що стратегічні цілі діяльності будуть дещо відрізнятися для 

фермерських господарств, які виробляють традиційну сировинну продукцію (зерно, ріпак, 

соняшник, соя) і тих, які вирощують продукцію з обмеженим терміном зберігання або 

орієнтовані на елітний сегмент споживачів (органічні ферми, ферми з вирощування “нішевих” 

культур та виробництва інших продуктів особливого попиту). 

Для виробників традиційної продукції першочерговим завданням є зміцнення 

ринкових позицій та підвищення конкурентоспроможності продукції. В умовах карантинних 

обмежень попит на зернові та олійні не зменшився ні на внутрішньому, ні на зовнішньому 

ринках, а на м'ясо-молочну продукцію знизився приблизно на 15-20% [2]. Останнє відбулося 

через закриття громадських закладів та зниження доходів населення. Тому фермерам, які 

орієнтовані на ці сегменти ринку, доцільно реалізовувати інноваційну стратегію, орієнтовану 

на зменшення виробничих і збутових витрат та зростання цінової доступності продукції для 

кінцевого споживача. З метою мінімізації витрат та спільного просування продукції на ринок 

доцільними є стратегії, орієнтовані на міжгосподарську кооперацію та інтегрування з 

переробними підприємствами. Через ресурсні обмеження означена категорія суб’єктів 

малого підприємництва може реалізовувати стратегії, що передбачають підвищення 

концентрації та поглиблення спеціалізації існуючого виробництва.  

Основними цілями виробників плодоовочевої продукції та продукції особливого 

попиту в умовах карантинних обмежень є: пошук альтернативних каналів збуту, утримання 

ринкових позицій, збереження ресурсного потенціалу, залучення дешевих джерел покриття 

збитків, фінансування поточної та інвестиційної діяльності. 

Вирішення проблем зі збутом продукції, подолання виробничих і фінансових ризиків 

потребує використання ними стратегій кооперування, розвитку існуючих ринків а також 

елементів інноваційної стратегії. Основними практичними заходами у цьому напрямі є: 

- партнерство та кооперація локальних виробників у питаннях виходу на нові ринки 

збуту продукції, диверсифікації пропозиції, відпрацюванні нових моделей збуту, організації 

передпродажної підготовки та доставки продукції; обмін господарським досвідом; 

- реалізація через великі оптові ринки сільськогосподарської продукції: “Столичний” 

(м.Київ), “Шувар” (м. Львів), “Початок” (Одеська обл.), “Нежданий” (Херсонська обл.) та ін.; 

- здійснення активних продажів сільськогосподарської продукції через он-лайн 

майданчики, власні інтернет-магазини, а також через мережу магазинів окремих компаній, 

які в умовах пандемії готові надати підтримку малому бізнесу. Серед невеликих виробників, 

зокрема, набуває популярності соціальний проєкт “Відкритий ринок”, завдяки якому 

забезпечується продаж продукції без посередників та на безоплатній основі; 

- створення груп та он-лайн чатів для продажу продукції у соцмережах, кооперація із 

сервіс-компаніями по доставці продукції; 

- постійна комунікація зі споживачем щодо важливості підтримки вітчизняного 

виробника в умовах пандемії; формування відповідної культури харчування; пропагування 

необхідності зміцнення імунітету та збереження здоров’я завдяки свіжим і якісним продуктам. 

Збереження ресурсного потенціалу у існуючих кризових умовах передбачає використання 

додаткових джерел фінансових ресурсів. Одне з них державна фінансова програма 5-7-9%, 

якою на період карантину передбачені кредити на оборотний капітал і рефінансування 

попередніх кредитів за пільговою ставкою 3% річних). 

Для певної частини фермерів також доцільними є стратегія скорочення господарської 

діяльності, для іншої – стратегія горизонтальної диверсифікації. Реалізація останньої потребує 

не лише додаткових фінансових ресурсів, але й детального аналізу ринків та суміжних індустрій. 
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Загалом, вибір конкретного виду стратегії діяльності потребує зваженого підходу, 

реальної оцінки можливостей щодо її реалізації та розуміння сучасних трендів споживчої 

поведінки різних категорій покупців.  
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За результатами опитувань українських організацій у рамках «Всесвітнього 

дослідження економічних злочинів та шахрайства-2018», проведеного аудиторською 

компанією PricewaterhouseCoopers (PwC), встановлено, що практично кожна друга 

українська компанія протягом останніх років постраждала від економічних злочинів та 

корпоративного шахрайства. При цьому переважна більшість з них припадає на шахрайство 

працівників компаній - осіб, які опосередковано скористались недосконалістю захисних 

механізмів компаній чи просто чиєюсь недбалістю задля здійснення таємних фінансових 

махінацій.А отже, існує нагальна потреба узапровадженні в компаніях системи комплаєнс-

контролю - системи управління комплаєнс-ризиками, яка передбачає здійснення їх 

систематичного моніторингу та оцінювання, забезпечуючи при цьому зменшення рівня 

прояву загроз, що носять фінансовий, правовий та/чи репутаційний характер втрат [1, с.154]. 

З введенням у практику українських компаній корпоративної соціальної відповідаль-

ності (далі - КСВ) набувають все більшого поширення і ризики неправильного вибору моделі 

та інструментарію впровадження принципів корпоративно-соціальних відносин, пов'язані з 

невідповідністю вибраним цілям, політиці, стратегії КСВ методів впровадження компаніями 

принципів КСВ. З інвайронменталізацією економіки активізується увага і на ризиках 

завдання шкоди довкіллю та здоров’ю населення. 

Суперечність між приватними інтересами працівників та їх службовими чи представ-

ницькими повноваженнями все частіше призводить й до виникнення ризиків конфлікту 

інтересів – корупційних ризиків, ризиків недоброчесної поведінки, ризиків безконтрольної 

діяльності, ризики дискреційного повноваження працівників компаній тощо. 

Незбалансованість вимог/інтересів стейкхолдерів в свою чергу породжує виникнення 

комерційних ризиків, ризиків, пов’язаних з порушенням договірних зобов’язань бізнес-

партнерів, ризиків неправомірності використання персональних даних, порушення політики 

конфіденційності та роботи з cookies, способів взаємодії користувача з веб-сторінками тощо. 

Тож, виходячи з вищевикладеного, комплаєнс-ризики варто умовно поділяти на: 

операційні (пов’язані з порушенням внутрішніх регламентів суб’єкта господарювання, які 

можуть призвести до фінансових збитків); правові (виникають унаслідок недотримання 

законодавства та можуть призвести до накладання штрафних санкцій) та репутаційні 

(викликані оприлюдненням негативної інформації щодо суб’єкта господарювання, його 

керівництва, персоналу, акціонерів у засобах масової інформації) [2, с.666]. Кожна з 
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перелічених груп комплаєнс-ризиків потребує певного інструментарію контролю, а в 

сукупності - системи комплаєнс-контролю, сформованої у відповідності до ISO 37001:2018 

«Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» [3], 

яка має включати наступні рівні контролю (рис.1). 

Перша лінія захисту - операційне керівництво, яке несе відповідальність за 

оцінювання, регулювання та мінімізацію ризиків, а також за забезпечення ефективної 

системи внутрішнього контролю. 

Друга лінія захисту - підрозділи, які забезпечують і відстежують впровадження 

ефективної практики управління ризиками, дотримання законодавства та адміністративних 

правил/внутрішніх регламентів і розслідування фактів шахрайства, а також коплаєнс-офіцер. 

Третя лінія захисту: відділ внутрішнього аудиту, який на основі ризик-орієнтованого 

підходу надає топ-менеджерам висновок про точність оцінки ризиків, ефективність 

управління ризиками, включно з оцінкою ефективності роботи першої та другої лінії 

захисту; відділ з охорони праці, пожежної безпеки та охорони довкілля, зовнішні регулятори 

(незалежний зовнішній аудит, державні та міжнародні регулятори). 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель системи комплаєнс-контролю компанії 

Джерело: авторське бачення 

 

Сформована у такий спосіб системи комплаєнс-контролю дозволить компаніям 

уникнути надмірних фінансових втрат внаслідок реалізації комплаєнс-ризиків, ефективно 

управляти виявленими комплаєнс-ризиками з метою їх попередження чи оптимізації, 

зміцнити корпоративну культуру компанії та поліпшити її імідж. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження: 

по-перше,обгрунтовано доцільність запровадження компаніями системи комплаєнс-

контролю і запропоновано задля прийняття рішень щодо її формування та запровадження 

Дорожню карту формування та запровадження системи комплаєнс-контролю; 

по-друге, рекомендовано модель системи комплаєнс-контролю компанії. 



116 

 

Запровадження поданих пропозицій та рекомендацій забезпечить ефективне 

управління комплаєнс-ризиками компаній, сприятиме їх упередженню та оптимізації. 
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Підприємство завжди зацікавлено в підвищенні рівня його ефективності. Одним з 

основних критеріїв оцінки ефективності являється рівень продуктивність праці. Він здатен 

впливати на ряд показників підприємства, а саме: обсяг продукції, що випускається; темпи 

розвитку промислового виробництва; чисельність робочого персоналу; зростання заробітної 

плати та доходів; розміри зниження собівартості продукції та на інші важливі показники. 

Суб’єкти підприємницької діяльності безпосередньо зацікавлені в підвищенні рівня 

продуктивності праці. Для цього доцільним є розробка методів підвищення рівня цього 

показника. Отже, питання знаходження нових методів є актуальним у сучасних умовах. 

Разом з тим, рівень продуктивності праці впливає на зріст ВВП. А зріст ВВП, у свою чергу, 

означає зріст рівня життя. Це якщо розглядати питання не тільки з точки зору впливу на 

підприємницьку діяльність, а і впливу продуктивності праці на економіку країни взагалі. 

Тож, це питання має актуальність і в межах економічного діяльності країни. У розвинутих 

країнах вже давно проводяться дослідження і розробка нових методів впливу на 

продуктивність праці, як одного з можливих факторів підвищення економіки. 

На рівень продуктивності праці впливає безліч чинників.Р.В. Янковий та Т.С. 

Харченко, у своїй роботі, зазначили, що в економічній літературі зустрічається багато 

варіантів класифікації внутрішніх чинників зростання продуктивності праці, але виділили 

чотири спільні основні групи:науково-технічні, організаційні, структурні та соціально-

економічні чинники[1, с. 24]. Саме вони покладені в основу розробки методів підвищення 

рівня продуктивності праці. 
Г. В. Столяров зазначає, що найбільший зріст продуктивності праці може дати 

підвищення технічного рівня виробництва. До таких заходів відноситься введення нової 

техніки та прогресивної технології; механізації, автоматизації та комп’ютеризації 

виробництва, а також він відносить сюди використання сучасних матеріалів, нових видів 

сировини та палива[2, с. 77]. 

 Також, Є. І. Денисова відмічає, що існує тенденція прагнення роботодавців 

заощадити на здоров’ї свого персоналу, з метою вилучити з цього максимальний прибуток. 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=81667
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Це трапляється, як наслідок погіршення фінансово-економічного положення підприємства, 

що веде до скорочення витрат на підтримку належного рівня умов праці. Через те, особливу 

увагу привертає розробка успішних заходів по поліпшенню умов праці працівників[3, с 705].  

Під час підприємницької діяльності роботодавці повинні забезпечити своїх 

працівників відповідними умовами праці. Це саме те середовище, де здійснюється весь 

робочий процес. Від показника рівня умов праці напряму залежить працездатність та 

здоров’я людей, котрі постійно знаходяться у даному середовищі. Одними з видів умов праці 

є психофізіологічні умови. Саме від них залежить рівень психологічної та фізичної напруги, 

вплив на нервову систему та психіку працівника. Стан цих показників під час роботи потім 

відображається на загальному рівні продуктивності праці.  

Розробляючи методи впливу на психофізіологічні умови, необхідно розглянути 

важливість кольорового забарвлення приміщень, у яких під час роботи постійно знаходяться 

працівники. Під час створень умов праці треба приділяти увагу, також цьому аспекту. 

Поняття «кольоротерапії» вже давно використовується у психології, як один з методів 

впливу на фізичний та психоемоційний стан людини. Ще за давніх часів кольори 

використовували для лікування захворювань. Сучасні дослідження провідних вчених 

доводять, що колір здатен впливати на рівень напруги людини, сприяти зняттю стресу, 

поліпшенню настрою та тонусу. А також, важливим є те, що на кожну людину кольори 

впливають однаково. Дослідження та використання цього психологічного методу з точки 

зору підприємницької діяльності, дасть змогу впливати на фізичні та психоемоційні 

показники працівників під час роботи. Залежно від виду діяльності; того скільки працівники 

знаходяться у приміщенні; рівня показників працівників, які хоче отримати підприємство, 

воно повинно самостійно обирати кольорову гаму забарвлення приміщень. Важливими під 

час вибору є самі кольори та їх інтенсивність. Саме дослідження кожного та його впливу 

дасть можливість підходити до вибору не з точки зору особистих уподобань, а з позиції 

раціонального підходу. Отже, раціональний підхід до вибору кольору, здатен поліпшити 

показники рівня продуктивності праці та ефективності діяльності підприємства. 

Питання розробки методів підвищення рівня праці було покладено в основу багатьох 

наукових досліджень. До цього питання різні вчені підходять з різних точок зору. Це 

зумовлено різноманітністю чинників, які впливають на рівень продуктивності праці. 

Розробка заходів для підвищення продуктивності праці на підприємстві повинна 

розпочинатися з аналізу та надання характеристики стану підприємства та його 

продуктивності праці. Оцінка чинників зростання продуктивності праці, дасть змогу виявити 

резерви його подальшого підвищення. 
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Роздрібна торгівля є невід’ємною частиною національної економіки, що характеризує 

економічне зростання через динаміку споживчих витрат. Розглядаючи роздрібну торгівлю як 

комерційну діяльність або діяльність в сфері обміну, слід зазначити, що вона також є 

важливим елементом системи руху товару і займаючи проміжне положення між соціальною і 

виробничою сферою, здійснює збут товарів і продуктів кінцевим споживачам. 

В 2019 р. українці витратили 1096692,2 млн.грн у мережах супермаркетів, магазинах 

біля будинку й онлайн-продавців (без урахування ринків). За світовими мірками це зовсім 

небагато: у 13 разів менше, ніж оборот найбільшого у світі ритейлера – американського 

Walmart, і майже на чверть менше, ніж у шведської IKEA [2].  

До специфіки ринку роздрібної торгівлі слід віднести швидкий розвиток інтернет-

торгівлі. Ріст такого виду торгівлі обумовлений щорічним проникненням інтернету на 

територію України. Кількість Інтернет-користувачів складає 71%, а саме тих, що відвідують 

сайти, пов’язані з е-комерцією – 67%. За підсумками 2018 року, Україна випередила всі інші 

європейські країни за таким показником як темпи зростання продажів в Інтернеті – для нашої 

країни цей показник склав 35% (Туреччина – 34,9%, Бельгія – 34,2%, Румунія – 24,2%, Чехія 

– 23,3%, Угорщина – 20,4%, Греція – 18,8%). 

Все більш помітно відбувається розмиття кордону між Інтернетом та фізичним 

магазином роздрібної торгівлі. Це є очевидним, оскільки в цю галузь ще не проникла 

бюрократія і вона не обкладена великими податками. Однак інтерес законодавчої влади до 

електронної комерції зростає, і наразі розглядаються питання щодо регламентації цієї  

діяльності. Втручання держави в електронний бізнес загрожує підприємцям підвищеними 

податками та обмеженістю свободи їхніх дій, що може істотно знизити його привабливість. 

Проте розумна його регламентація дозволить захистити права споживачів і понизити їхні 

ризики. Для повноцінного розвитку інтернет-торгівлі в Україні бракує чітких правил 

регулювання комерційної діяльності в Інтернеті, які б не обмежували дії підприємців й 

одночасно захищали права споживачів у мережі. 

Очікується зростання онлайн-продажів у світі на 15%, тоді як зростання продажів 

традиційної роздрібної торгівлі – на рівні близько 5%. Більшість керівників ланцюжків 

постачань, вважають, що не можна більше покладатися тільки на традиційні канали продажів 

як на драйвери зростання. 

Також є місце бути таким тенденціям розвитку ринку: формування відносин із 

покупцями через мобільні додатки, месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram); активна участь 

покупців у різних конкурсах, акціях, іграх, що проводяться на сторінках у соціальних 

мережах, коли від потенційного покупця вимагається виконати нескладне завдання, 

наприклад, викласти своє фото з товаром чи відгук про нього на сторінку підприємства, 

зробити репост тощо, а за це отримати знижку або цінний подарунок від компанії. 

Згідно з даними Державної служби статистики України, 60,2% роздрібного 

товарообігу складає непродовольча група товарів, 39,8% – продовольча [1]. 
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Значний вплив на тенденції галузі становлять процеси, що відбуваються в сфері 

торгівлі продовольчими товарами. Найкраще торік продавалися коштовності, ліки, одяг, їжа. 

Лідером за кількістю магазинів в сфері FMCG-рітейлу в Україні є торговельна мережа АТБ, 

вона займає більше 50% ринку в Дніпрі, Харкові, Кривому Розі, Маріуполі, Миколаєві, 

Полтаві, Вінниці, Житомирі, Запоріжжі та Тернополі. В окремих регіонах є свої локальні 

флагмани на ринку товарів повсякденного попиту: в Луцьку – це Сільпо, Фора і Наш Край; в 

Чернівцях – Вопак; у Львові – Рукавичка; в Одесі і Миколаєві – Таврія В [3]. Неможливо не 

відмітити успіх мережі з продажу косметики та побутової хімії EVA, яка за рік відкрила по 

всій країні 214 точок, а їхня загальна кількість склала близько 1 тис [2].  

За результатами 2019 року мережа АТБ збільшила товарообіг на 22,4% – до 126,8 

млрд.грн, та зайняла перше місце на ринку FMCG-рітейлу за обсягом виручки. Нарощування 

товарообігу стало результатом як розширення торговельної мережі компанії, яка налічує 

1080 магазинів (на 88 магазинів більше порівняно з попереднім роком) [2], так і 

впровадження нових технологій, вдосконалення виробничих, логістичних і маркетингових 

процесів. 

За обсягом виручки на ринку FMCG-рітейлу першість також знаходиться у АТБ - 10 

міст, проте в Тернополі, Луцьку, Чернівцях та Рівному найбільше грошей вдалося зібрати 

мережі Метро. Незважаючи на зростання грошового обсягу ринку, кількість магазинів 

FMCG-рітейлу в Україні скорочується - в 2018 році на 20% в порівнянні з роком раніше [3]. 

Трендом ринку в великих містах стала велика концентрація на торгових центрах, а у 

невеликих і малих населених пунктах, навпаки, кількість нових торгових точок зростає. 
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В сучасних економічних умовах, однією з важливих сфер національної економіки 

країни, що вносить значний внесок у створення ВВП є торгівля. Стан внутрішньої торгівлі є 

вагомим індикатором розвитку як економіки країни, так і економіки окремого регіону, який 

залежить від ефективності конкретного етапу економічних перетворень. Негативні тенденції 

https://nv.ua/ukr/biz/consmarket/riteyl-oborot-rozdribnoji-torgivli-v-ukrajini-zris-na-10-5-za-rik-novini-ukrajini-50068988.html
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внутрішньої торгівлі можуть призвести до значних соціально-економічних деформацій як 

країни, так і окремого регіону.  

Отже, оцінка основних показників розвитку внутрішньої торгівлі має важливе 

значення для аналізу та визначення основних тенденцій розвитку національної економіки 

країни та однією з необхідних передумов розробки науково обґрунтованої стратегії розвитку 

країни або окремого регіону. 

Внутрішня торгівля включає в себе як оптову, так і роздрібну торгівлю. Згідно з 

Методологічними основами та поясненнями до позицій Класифікації видів економічної 

діяльності (КВЕД-2010), що були затверджені наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 

року №396, тип покупця або споживача, що переважає, та характер використання товару є 

основними критеріями віднесення торгівлі до оптової або роздрібної: у оптовій торгівлі – це 

перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів іншим суб’єктам 

господарювання для використання у виробничій діяльності або для подальшого 

перепродажу; у роздрібній торгівлі – це перепродаж (продаж без перероблення) нових або 

уживаних товарів для особистого споживання або домашнього користування переважно 

населенням. 

Основними кількісними показниками розвитку внутрішньої торгівлі є оптовий 

товарооборот, оборот роздрібної торгівлі та роздрібний товарооборот.У відповідності до 

Методологічних пояснень оптовий товарооборот визначається як вартість проданих 

підприємствами (юридичними особами), основним видом економічної діяльності яких є 

оптова торгівля, товарів (продукції) як у межах України, так і на експорт, що зазначена в 

оформлених як підстава для розрахунків з покупцями документах, за винятком податку на 

додану вартість. Оборот роздрібної торгівлі є узагальненим показником, який включає дані 

щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. Роздрібний 

товарооборот є частиною обороту підприємств за видом економічної діяльності роздрібна 

торгівля, який включає дохід від перепродажу переважно населенню нових або уживаних 

товарів (за готівку, банківські платіжні картки тощо) як у магазинах, так і поза магазинами, з 

урахуванням податку на додану вартість [1].  

Дослідження вітчизняних вчених-економістів [2-4] присвячені аналізу сучасного 

стану розвитку, тенденцій та етапів розвитку внутрішньої торгівлі України, обґрунтуванню 

перспектив розвитку, що спрямовані на активізацію цього процесу, але недостатньої уваги 

приділено проблемам розвитку внутрішньої торгівлі на регіональному рівні, що є предметом 

розгляду даного дослідження. 

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області [1] обсяг обороту 

роздрібної торгівлі підприємств Запорізької області впродовж 2014-2019 рр. мав тенденцію 

до зростання, окрім зменшення – у 2017 році. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, 

основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та показник оптового 

товарообороту також мають тенденцію до збільшення.Основні кількісні показники розвитку 

внутрішньої торгівлі підприємств Запорізької області представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Основні показники розвитку внутрішньої торгівлі підприємств Запорізької 

області 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 43742,1 47998,7 55400,7 36293,3 38486,2 45225,5 

Роздрібний товарооборот 

підприємств роздрібної торгівлі 

(юридичних осіб), млн. грн. 

19371,4 22161,5 25359,2 25530,6 27779,1 32944,0 

продовольчі товари 9007,7 10504,6 11665,2 11693,0 14000,7 16537,9 
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непродовольчі товари 10363,7 11656,9 13694,0 13837,6 13778,4 16406,1 

Оптовий товарооборот(без ПДВ), 

млн.грн. 
15869,5 22811,8 35029,2 39675 49225,1 50512,7 

продовольчі товари 3035,3 3798 4700,2 4727,1 5135,1 7507,6 

непродовольчі товари 12834,2 19013,8 30329 34947,9 44090 43005,1 

Частка продажу товарів, що 

вироблені на території України, % 
56,5 59,0 49,9 45,9 43,5 47,0 

 

У структурі роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі Запорізької 

області у 2019 році переважає частка продажу продовольчих товарів. У товарній структурі 

оптового товарообороту, впродовж періоду, що досліджується, найбільший обсяг продажу 

припадає на непродовольчі товари. Їх питома вага становить більше 80 %. Головними 

джерелами формування структури оптового товарообороту залишається продукція 

виробничо-технічного призначення, сільськогосподарська сировина та паливо. 

Таким чином, внутрішня торгівля є однією з найважливіших сфер економічної 

діяльності від якої значною мірою залежить рівень розвитку регіону та рівень життя 

населення. Розвиток роздрібної і оптової торгівлі може виступати як динамічний і 

багатоаспектний процес позитивних кількісних і якісних змін. Основними чинниками, що 

позитивно впливали на динаміку обсягів внутрішньої торгівлі – зростання купівельної 

спроможності домогосподарств в умовах збільшення рівня соціальних стандартів; низька 

цінова динаміка на споживчому ринку; зростання обсягів переказів фізичних осіб у іноземній 

валюті із-за меж України; зростання споживчих настроїв домогосподарств; високі темпи 

споживчого кредитування. З іншого боку, негативно впливали на динаміку обсягів 

внутрішньої торгівлі наступні фактори – низький попит на послуги оптової торгівлі з боку 

окремих промислових виробників; низькі обсяги кредитування оптового сегменту 

ринку;зниження показника ланковості перепродажу непродовольчих товарів;загострення 

військового протистояння на сході країни; зменшення фінансових можливостей підприємств 

реального сектору економіки через погіршення зовнішньої кон’юнктури; посилення 

інфляційних та девальваційних тенденцій. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ПЕРЕРОБКИ 
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Університет імені Альфреда Нобеля,  

м. Дніпро 

 

Посилення конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання на вітчизняному 

ринку, передумовами чого є зміна конкурентного середовища, споживчих переваг, 

пропозиції товарів, тривалість їх життєвого циклу, проблемність формування ресурсного 

потенціалу викликає необхідність пошуків альтернативних шляхів підвищення 

конкурентоспроможності для забезпечення ефективності функціонування. За таких умов 

гнучка трансформація товарного портфелю й ефективне управління ним є одним напрямів 

життєдіяльності підприємства й найменш витратним заходом успіху його нововведень. 

Традиційно в управлінні товарним портфелем для ухвалення рішення про його 

доповнення або скорочення враховується критерій прибутковості, як підприємства в цілому, 

так і окремої товарної позиції. Зростання впливу зовнішніх факторів в умовах їх мінливості 

багато в чому обмежує діяльність підприємства, зменшує можливість отримання очікуваного 

доходу, в результаті чого виникає необхідність врахування ризиків в системі управління 

асортиментом продукції.  

Тож, слід погодитися, що на формування виробничої програми агропромислового 

підприємства впливають численні зовнішні й внутрішні фактори та ризики. Одним з 

ефективних інструментів мінімізації специфічних товарних ризиків є диверсифікація. 
На сьогодні актуальним є питання отримання з продуктів переробки такої продукції, 

що є потрібною для споживачів. Одним з них є тверде біопаливо, яке одержують в процесі 

переробки олійних сільськогосподарських культур[1]. У світі виробництво твердого 

біопалива досить поширене, бо має низку переваг. Його слід розглядати як екологічний 

продукт, оскільки при спалюванні суттєво зменшуються викиди в навколишнє середовище. З 

іншого боку, біопаливо виробляють не з нафти, а з сільськогосподарських культур, які 

відносяться до постійно поновлюваного ресурсу [2], а тому для споживачів екологічне та 

дешеве паливо є хорошою пропозицією в епоху екологічних потрясінь. 

Огляд ринку паливних брикетів показує, що в Європі споживання біопалива у 2020 р. 

становитиме 21 мільйон тон [3], що підтверджує його перспективність. Зокрема, за оборотом 

на ринку біоенергії виділяються: Європа (3,0 млн. т на рік); США (2,0 млн. т); Японія 

(близько 3 тис. т). Лідируючі позиції займає Швеція, яка, за прогнозами, через десять-

п’ятнадцять років зможе повністю перейти на альтернативні види енергії. 

Звичайно, ризики для агропромислових підприємств, перш за все, пов’язані з 

несприятливими погодними умовамидля вирощування соняшникового насіння як сировини 

для виробництва паливних брикетів.  

Але, зважаючи на більш суттєві переваги та підтримку держави, підприємці все-таки 

заохочуються до розвитку такого виду продукції. Зокрема, згідно з Законом України «Про 

альтернативні види палива» до 2020 р.прогнозується збільшення частки використання 

твердого біопалива до 20 % [4]. 

У зв’язку з цим, виробництво паливних брикетів слід вважати перспективним, 

особливо для агропромислових підприємств, що виробляють рослинну олію, де завдяки 

цьому вирішується проблема утилізації відходів рослинництва. Паралельно отримують 

екологічне паливо, яке, реалізуючи споживачам, забезпечує гарантований дохід. 

Дослідження можливості впровадження технології на одному з агропромислових 

підприємств дозволило визначити, що диверсифікація діяльності щодо виробництва 
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паливних брикетів є привабливим напрямом, оскільки є:доступ до дешевої сировини; 

достатньо високий попит на брикети в регіоні; досить невеликі витрати на залучення 

додаткового обладнання. 

Починаючи з 2012 р. агропромислове підприємство виробляє соняшникову олію, а 

відходи насіння соняшнику (лушпиння) змушене вивозити на утилізацію, через що втрата 

прибутку є суттєвою.  

Виходячи з того, що підприємство щорічно нарощувало обсяги виробництва 

соняшникової олії, обсяг відходів теж збільшувався. Тож, проект щодо додаткового 

виробництва є доцільним в цій ситуації. 

Крім того, для стовідсоткового завантаження лінії брикетування підприємство в змозі 

тюкувати солому для виробництва паливних брикетів. Витрати на додаткове виробництво 

будуть мінімальними, оскільки в агропромисловому підприємство обладнання вже є й 

ресурси також.Покупцями готової продукції (паливних брикетів) можуть стати як 

підприємства, так і мешканці прилеглих населених пунктів. По мірі розширення 

виробництва збут можна збільшити, у тому числі, й територіально. 

Що стосується сировини, то на досліджуваному підприємстві – це відходи з олійного 

цеху – лушпиння, яке складає до 10% від переробленого насіння соняшнику і раніше 

вивозилося на утилізацію, за додаткові кошти. 

Для виробництва паливних брикетів можна купити лінію Pini kay, продуктивність якої 

становить 350 кг/год, а потужність 22 кВт за ціною в середньому 250 тис. грн та 

обслуговуванням однимпрацівником.  

На українському ринку ціна на паливні брикети коливається в межах 2200 грн за 

тонну. Середня рентабельність не нижче 50%, що залежить від виду сировини. Термін 

окупності складає в межах 6-18 місяців в залежності від графіку роботи 

підприємства.Сировиною для виготовлення брикетів можуть бути деревні відходи (тирса, 

листя, стовбури тощо). Можна використовувати солому й лушпиння зернових культур.  

За таких умов розрахунки показують, що виробництво є рентабельним. 

Основними «конкурентами» підприємства щодо виробництва паливних брикетів із 

відходів переробки насіння соняшнику є альтернативні види палива – газ, вугілля, дрова та 

електроенергія. Однак, з урахуванням собівартості виробництва, можна буде запропонувати 

прийнятну ціну, таким чином, залучаючи споживачів. 

За вищенаведеним можна констатувати, що ефективність використання паливних 

брикетів із відходів виробництва є достатньо високою. У разі якщо сировиною є відходи 

олійного виробництва, тепловіддача збільшуються близько на 10-15%, а, тому попит буде 

базуватися й на такому доводі. Поряд з високою теплопровідністю слід аргументувати попит 

більш нижчою ціною порівняно з газом, електричними котлами, вугіллям й дровами. Це 

вагомі критерії щодо вибору паливних брикетів. 

Таким чином, за нашим міркуванням, диверсифікація діяльності підприємства в 

частині розвитку виробництва паливних брикетів дозволить збільшити товарооборот, 

залучити новий сегмент ринку за рахунок нової для цього регіону і конкурентів продукції. 

Крім того, підприємство зможе забезпечити себе власним паливом (паливними 

брикетами),що, в свою чергу, призведе до зниження витрат, а також забезпечить додатковий 

дохід та зменшення навантаження у вигляді шкідливих викидів унавколишнє середовище.  
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Потреба створення в Україні окремого сегменту товарного ринку нанотекстилю і 

одягу, як свідчить аналіз літературних даних [1-8], обумовлена низкою причин. Назвемо 

основні з них: 

- суттєве розширення асортименту та зростання обсягів виробництва 

нанотекстилю та наноодягу різного цільового призначення (особливо побутового, медичного 

та спеціального); 

- потреба обґрунтування економічної доцільності створення сучасного 

асортименту нанотекстилю і наноодягу різного цільового призначення в Україні; 

- потреба суттєвого поглиблення товарознавчих і маркетингових досліджень з 

метою створення наукових засад для формування окремого сегменту ринку нанотекстилю і 

наноодягу як нових товарів на даному ринку в Україні; 

- потреба вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду створення та 

функціонування аналогічних ринків. 

Суть даної проблеми полягає в тому, щоб в процесі товарознавчих і маркетингових 

досліджень властивостей нанотекстилю та наноодягу різного цільового призначення 

необхідно виявити та оцінити ті їх властивості, які дозволяють об’єктивно оцінити рівень 

якості цієї нанопродукції та тестувати її як новий товар на сучасному товарному ринку 

України. Необхідність вирішення цього різнопланового завдання товарознавчими і 

маркетинговими службами у сферах легкої промисловості та торгівлі України обумовлено 

низкою причин, а саме[1-8]: 

- постійним зростанням обсягів виробництва та розширення асортименту 

нанотекстилю та наноодягу  в останні десятиріччя та постійним зростанням попиту на ці 

товари; 

- обмеженістю товарознавчих і маркетингових комплексних досліджень, 

присвячених обґрунтуванню структури асортименту та розвитку сучасного вітчизняного 

ринку нанотекстилю та наноодягу різного цільового призначення; 

- потребою розроблення та стандартизації більш досконалих методик тестування 

нанопродукції як нового товару на сучасних ринках, включаючи нанотекстиль і наноодяг на 

товарному ринку України. 

Розглядаючи нанотекстиль і наноодяг як нові товари на сучасному товарному ринку 

України, першочергову увагу слід приділити обґрунтуванню рівня новизни цих товарів, а 

саме [9]: 

https://bio.ukr.bio/ua/articles/4370/
https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakon-ukraini-pro-alternativni-vidi-paliva/
https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakon-ukraini-pro-alternativni-vidi-paliva/
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- вивчення і обґрунтування можливостей легкої промисловості України 

випускати сучасний асортимент нанотекстилю та наноодягу різного цільового призначення; 

- забезпечення відповідності державної підтримки розвитку окремого сегменту 

товарного ринку нанотекстилю та наноодягу в Україні. 

Що стосується маркетингових аспектів даної проблеми, то їх слід націлити на 

вирішення наступних ключових завдань: 

- вивчення і узагальнення потреб потенційних споживачів на конкретні види 

нанотекстилю і наноодягу різного цільового призначення; 

- обґрунтування економічної, технологічної та екологічної доцільності 

виробництва і збуту конкретних видів нанотекстилю і наноодягу на підприємствах 

вітчизняної текстильної, трикотажної та швейної промисловості, а також обсягів їх імпорту; 

- вивчення особливостей структури асортименту, властивостей, рівня якості та 

безпечності нанотекстилю і наноодягу імпортного виробництва, які нині домінують на ринку 

України; 

- вивчення і узагальнення досвіду роботи зарубіжних ринків із аналогічною 

структурою асортименту; 

- обґрунтувати доцільність створення нових видів вітчизняних стандартів, в яких 

були би описані вимоги до системи класифікації, структури видового та внутрішньовидового 

асортименту та маркування нанотекстилю та наноодягу різного цільового призначення; 

- впровадити обов’язкову державну статистичну звітність про обсяги 

виробництва та реалізації конкретних видів нанотекстилю і наноодягу різного цільового 

призначення. 

На нашу думку, необхідність створення методики тестування нанотекстилю і 

наноодягу як нових товарів на сучасному товарному ринку Україндиктується наступними 

причинами [9]: 

- постійним ростом обсягів виробництва та розширенням асортименту 

нанотекстилю і наноодягу в Україні в останні десятиріччя; 

- потребою створення окремого сегменту вітчизняного ринку нанотекстилю і 

одягу, як це прийнято в багатьох економічно розвинутих країнах; 

- обмеженість товарознавчих і маркетингових досліджень, пов’язаних з 

вдосконаленням  методики тестування рівня новизни нових видів товарів, які поступають на 

вітчизняний ринок в останні роки. 

Отже, обґрунтована доцільність поглиблення товарознавчих і маркетингових 

досліджень оптимальності асортименту, властивостей, а також рівня якості та безпечності 

нанотекстилю і наноодягу з метою інформаційного забезпечення розвитку та 

функціонування названого сегменту їх ринку. 
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Малий та середній бізнес (МСБ) є рушійною силою економіки та основою середнього 

класу в усьому розвиненому світі. Діяльність малих та середніх підприємств забезпечує 

зайнятість населення, а також надходження податкових та інших платежів до бюджету. Він є 

потужним чинником в розвитку науково-технічного прогресу та формує здорове 

конкурентне середовище в галузях економіки. 

На початок 2019 року Україна покращила свою позицію в рейтингу легкості ведення 

бізнесу Doing Business з 2016 року на 5 позицій, піднявшись з 81 на 76 місце зі 190 країн 

світу. Малий та середній бізнес відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку 

держави, є одним із головних факторів формування і розвитку конкурентоспроможності 

національної економіки, підтримки внутрішнього ринку. З багатьох досліджень відомо, що 

саме малий та середній бізнес є тим важелем, який формує робочі місця в Одеській області. 

Також малий та середній бізнес постійно виступає у ролі роботодавця у партнерстві, як з 

державними установами, так і громадськими у сфері зайнятості, тим самим зменшуючи 

відсоток безробіття. Тому Одеська область має низький показник безробіття відносно інших 

областей України. 

На 01.01.2019 рік в Україні було відкрито 71043 компаній та 242013 ФОП. Щотижня в 

Україні реєструється 1366 компанії, а закривається 419. Найбільше компаній працює в 

Київській, Дніпропетровській та Одеській області. Найменш активні — Тернопільська, 

Сумська та Чернівецька область.  

В Одеській області здійснюють діяльність 109,9 тис. суб’єктів малого та середнього 

підприємництва: фізичних осіб-підприємців – 80,3 тис. (73,0%),малих підприємств – 28,7 

тис. (26,1%), середніх підприємств – 922 (0,9%). Найбільше суб’єктів малого та середнього 

підприємництва здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі (43,1%), 

операцій з нерухомим майном (7,0%), інформації та телекомунікацій (6,2%), сільського 
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господарства (6,2%), транспорту (5,4%), професійної, наукової та технічної діяльності 

(5,3%), промисловості (5,1%), готельно-ресторанного господарства (4,1%), 

адміністративного, допоміжного обслуговування (3,3%), будівництва (3,0%) [1].  

У табл. 1 представимо динаміку підприємств за видами 

економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016-

2018 рр. Просліджуються структурні зрушення у динаміці.  

 

Таблиця 1 − Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, 

середні, малі та мікропідприємства у 20156-2018 рр. 

Рік 

Кіль-

кість 

підприє

мств, 

усього 

Великі 

підприємства 

Середні 

підприємства 

Малі 

підприємства 

з них 

мікропідпри-

ємства 

од. 

у % до  

загаль-

ноїкіль-

кості 

од. 

у % до  

загаль-

ноїкіль-

кості 

од. 

у % до  

загаль-

ноїкіль-

кості 

од. 

у % до  

загаль-

ноїкіль-

кості 

2018 24704 15 0,1 886 3,6 23803 96,3 20710 83,8 

2017 24023 13 0,0 807 3,4 23203 96,6 20210 96,6 

2016 21004 13 0,1 800 3,8 20191 96,1 17385 82,8 

 

Найбільше надходжень до бюджету генерують підприємства сільського господарства 

(19,9%), транспортної галузі (17,3%), оптової та роздрібної торгівлі (15,0%), промисловості 

(14,0%)  За інформацією ГУ Статистики в Одеській області у 2019обсяг реалізованої 

продукції середніми та малими підприємствами області складає 72,9% (2019 - 70,9%, 2018 – 

76,0%, 2017 – 76,2%) від загального обсягу реалізації[2]. 

Основними причинами, що перешкоджають розвитку малого і середнього 

підприємництва в Одеському регіоні, як в цілому в Україні, є: 

 нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до зовнішніх 

джерел фінансування та залучення інвестицій; 

 неналежний рівень розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва; 

 нестабільність податкового законодавства; 

 складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг; 

 низький рівень активності суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо 

захисту власних інтересів;  

 неналежний рівень інформаційного, консультативного та методичного 

забезпечення підприємницької діяльності. 

Для вивчення проблем ведення бізнесу, створення сприятливого клімату, зменшення 

негативного впливу змін законодавства на діяльність малого та середнього підприємництва в 

області, керівництвом облдержадміністрації були проведені консультації та робочі зустрічі з 

підприємцями, асоціаціями та громадськими об’єднаннями підприємців. При обласній 

державній адміністрації була створена Регіональна рада підприємців Одеської області, яка 

працює за секціями: логістичної інфраструктури, розвитку сільського господарства та 

пов’язаної промисловості, фінансової інфраструктури, розвитку промисловості, розвитку 

туризму та рекреації.  

Для спрощення можливості доступу підприємців до кредитних ресурсів проводилися 

зустрічі з керівниками банківських установ, які здійснюють діяльність в Одеській області. З 

метою створення сприятливих умов подальшого розвитку підприємництва від 16.06.2017 

№405-VII затверджена обласна «Програма розвитку конкурентоспроможності малого та 

середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки». За результатами першого 
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конкурсного відбору у вересні 2017 року право на компенсацію відсотків отримали 6 

наступних проектів: запровадження ресурсо- та енргоефективного обладнання, розширення 

швейного виробництва, переробка овочевої продукції, переробка відходів виноградарства та 

виготовлення з них олії, виробництво косметичних засобів з натуральної сировини, 

будівництво круп’яного цеху[3]. 

Отже, наявний стан розвитку малого і середнього підприємництва свідчить про 

необхідність реалізації активної та виваженої місцевої політики з підтримки і подальшого 

розвитку підприємницького потенціалу та само зайнятості громадян Одеського регіону. 

Однією з основних умов подолання негативних тенденцій розвитку малого і середнього 

підприємництва є розроблення та здійснення комплексу заходів щодо розв’язання проблем, 

які перешкоджають подальшому поліпшенню бізнес-середовища. 
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У сучасних умовах підприємництво зазнає значних змін, перетворюється на важливий 

соціальний інститут. Це впливає на підвищення у керівників підприємницьких структур 

інтересу до психологічних досліджень, використання нових психологічних інструментів, які 

сприяють підвищенню ефективності підприємств. Підприємцям  важливо володіти знаннями 

і технологіями виявлення психологічно обумовлених проблемних питань розвитку бізнесу. 

Їм необхідно вміти на основі системних знань щодо психологічних аспектів підприємницької 

діяльності створювати сприятливі умовиуправління підприємницькими структурами. 

Починаючи з робіт Й. Шумпетера в економічній літературі робляться спроби 

визначення підприємця не просто як суб’єкта особливого виду економічної діяльності, але як 

людини особливого психологічного типу. Ця ідея послужила потужним поштовхом до 

проведення психологічних досліджень, основною метою яких був пошук тих специфічних 

якостей, які спонукають людину до підприємницької діяльності і забезпечують ефективне 

виконання підприємницьких функцій [1, с. 337].  

На думку Красилової Ю.В., найбільш точне визначення підприємця запропоноване 

М.М.Глушач: підприємець – це особа, наділена індивідуально-психологічними 

характеристиками, які дають їй змогу виступати суб’єктивним фактором відтворення, здатна 
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на ініціативній та інноваційній основі, не боячись повної відповідальності, йти на ризик та 

особливим чином поєднати інші чинники виробництва так, щоб в перспективі з’явився 

додатковий прибуток[2]. 

Економічна діяльність в умовах невизначеності і ризику є однією з відмінних рис 

підприємницької діяльності, тому вивченню ставлення підприємців до ризику присвячено 

значну кількість психологічних досліджень. 

Ризик як наукова інтерпретація підприємництва і діяльності підприємця зафіксована 

ще на початку XVIII століття, коли англійський економіст Р. Кантильйон визначив 

підприємця як людину, яка діє в умовах ризику. 

Дж. М. Кейнс, відомий своїми розробками в  області теорії ймовірності, пов’язував 

ризиковане рішення з  психологічними характеристиками економічного агента і включив 

аналіз ризику в  якості одного з  основних визначників діяльності підприємця [3, с. 45].    

Походження слова «ризик» пояснюється наступним чином: запозичене воно з 

французької мови (risque - небезпека), в свою чергу, французьке слово походить від 

грецького rizikon - скеля; тому «ризикувати» для давньогрецьких мореплавців означало 

«обійти скелю, скеля, лавірувати між скелями», щоб уникнути небезпеки аварії корабля. Як 

бачимо, «ризик» в такому випадку означав можливу небезпеку і це розуміння зберігається і 

досі. Оксфордський словник англійської мови зазначає, що слово «ризик» у новому значенні 

- як схильність до винагороди або готовність до невдачі, в першу чергу на ниві комерції, - 

з'явилося в Італії на самому початку XVII ст., потім воно мігрувало до Франції і у 1661 році 

зафіксовано в літературі Англії. У «Психологічному словнику» (1983) ризик визначається як 

дія, спрямована на привабливу мету, досягнення якої пов'язане з елементом небезпеки, 

загрозою втрати, неуспіху [4, с. 5-6].     

Готовність ризикувати в сучасній психології пов’язується із здатністю суб’єкта 

досягати поставленої мети і регулювати свої поведінкові стратегії. Вона розглядається як 

неадаптована форма поведінкової активності особистості, як особливий спосіб мислення 

суб’єкта, що діє в умовах невизначеності. 

Згідно з опитуванням (чоловіки – 53 %, жінки – 50 %), успішним підприємцям 

притаманна така риса, як готовність ризикувати. Вони, як правило, не витримують 

одноманітності, стандартних ситуацій, готові починати все з «нуля», «зробити крок у 

невідоме» [5]. 

Чимало психологічних досліджень присвячувалося виявленню специфічних 

індивідуально-психологічних рис людини, що зумовлюють її готовність ризикувати. Такими 

рисами, зокрема, є імпульсивність, незалежність, прагнення до успіху, лідерство і 

домінування. 

Позитивне мислення (чоловіки – 51 %, жінки – 49 %) забезпечує можливість по-

особливому ставитись до труднощів, невдач, помилок, що супроводжують підприємницьку 

діяльність. Труднощі сприймаються як стимул для вдосконалення. 

Виділяють два основних аспекти ризику в  підприємництві: об’єктивність і 

суб’єктивність. 

Об’єктивність підприємницького ризику обумовлена існуванням великої кількості 

чинників (зовнішніх умов), присутність яких не залежить від дії і волі окремого підприємця. 

Об’єктивність ризику формують: політичне і  економічне становище в  країні, міжнародні 

події, стихійні лиха, наявність корупції, зміни у законодавстві, що регулює підприємницьку 

діяльність, економічний стан галузі, у межах якої здійснюється діяльність тощо. 

Суб’єктивність підприємницького ризику зумовлена безпосередніми діями 

економічного агента. Адже саме підприємець оцінює ситуацію, формує стратегію подальшої 

поведінки, здійснює вибір із сукупності альтернатив. Крім того, сприйняття і оцінка ризику є 

індивідуальними, оскільки для різних суб’єктів, які діють у одних і тих самих умовах, 

ситуація може бути різною –  ризикованою для одного і неризикованою  для іншого [3, с. 46]. 
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Отже, вибір суб’єктом конкретної альтернативи, пов’язаної з певним ступенем 

ризику, залежить не тільки від впливу зовнішнього середовища, а й від дії психологічних 

факторів. На вибір рішення впливає індивідуальність, темперамент, психологічний склад, 

мотиви, відносно стійкі властивості особистості. 

Таким чином, за результатами дослідження можна зробити висновок, що саме 

готовність до ризику розглядається в психології підприємництва як важлива особистісна 

властивість, що визначає успішність господарської тауправлінської діяльності. Ризик не 

тільки супроводжує підприємницьку діяльність, а часом він просто є необхідним для 

виживання і для здійснення творчих ідей.Тим самим він дозволяє долати консерватизм, 

догматизм, відсталість, психологічні бар'єри, що перешкоджають впровадженню нових, 

перспективних видів діяльності, стереотипи, що виступають гальмом розвитку, і 

забезпечувати здійснення ініціатив, новаторських ідей, соціальних експериментів, 

спрямованих на досягнення підприємницького успіху. 
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Електронна торгівля є складовою частиною цифрової економіки. Також в цій сфері 

використовують термін електронна комерція. Під електронною комерцією розуміють   сферу 

цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції за допомогою 

комп'ютерних мереж. До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією, 

електронний рух капіталу, електронну торгівлю, електронні гроші. Одночасно з розвитком 

роздрібної торгівлі в Україні спостерігається зростання електронних продажів у збуті товарів 

і послуг. Це зумовлено такими перевагами як низька ціна, зручність для споживача, економія 

часу. З іншого боку основні показники електронної торгівлі України  відстають від 

показників розвинутих країн країн. Тому важливо встановити особливотіелектронної 

торгівлі в сучасних умовах. Сучасні кризові явища в економіці, епідемія  COVID-19, 

розвиток електронних засобів комунікації, зміна попиту в різних сегментах ринку товарів і 

https://sites.google.com/


131 

 

послуг – все це сприяє переміщенню торгівлі в онлайн. Аналіз  розвитку електронної торгівлі 

в Україні і світі  є актуальним завданням сьогодення.  

Однак, визначенню перспектив розвитку електронної торгівлі, а також дослідженню 

тенденцій в умовах  епідемії  COVID-19 і виникненні кризових явищ приділяється 

недостатня увага.Проблеми функціонування електронної торгівлі потребують оновлення та 

аналізу нових  тенденцій, якіздійснюють вплив на розвиток електронноїторгівлі в Україні. 

Електронна торгівлянарощує обсяги у світовому масштабі і формується як окрема 

галузь економіки. Кожного року від 30% до 70%бізнесу всіх країн (незалежно від рівня їх 

розвитку) переходить в онлайн середовище. [1, с. 126]. На даний часелектронна торгівля 

також є найьбільш розвиненою сферою цифрової економіки.Цифрова економіка являє собою 

тип економіки, що характеризується активним впровадженням використанням цифрових 

технологій зберігання, обробкою й передачею інформації в усі сфери людської діяльності. 

Електронна торгівля базується на інформаційних технологіях. Під цифровою економікою 

розуміють виробництво, продажі і постачання продуктів через комп'ютерні мережі. [2, c. 

107].  

Найбільшим гравцем на ринку електронної комерції є Китай. За КНР за цим 

показником йде США, потім Європейські країни та Японія. Україна  має низькі показники 

відносно розвинутих країни. В той же час це свідчить  потенційно великі обсяги цього ринку 

в майбутньому. Більшу частку ринку електронної торгівлі України займають компанії, які 

використовують 4 бізнес-моделі: електронний магазин (супермаркет), електронна дошка 

оголошень, електронний маркетплейс та прайс-агрегатор. Популярними сайтами електронної 

торгівлі в Україні є дошка оголошень OLX, Інтернет-супермаркет Rozetka, сайти Prom.UA та 

Аliexpress. 

На рисунку 1 наведено частку електронної торгівлі в роздрібній торгівлі в Україні у 

2013–2018 рр. 

 
 

Рисунок 1 – Частка електронної торгівлі в роздрібній торгівлі в Україні у 2013–2018 

рр. [3, с. 53 ] 

 

Український ринок електронної торгівлі  не може претендувати на перші місця за 

обсягами у світі. Однак темпи   темпи зростання ринку електронної торгівлі України  

відповідають розвиненим країнами.  
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В умовах карантину 2020 року потенціал електронної торгівлі різко збільшується. Це 

іноді залишається єдиною можливість для підприємства легально працювати за допомогою 

зв`язку і пошти. В Україні доступу до інтернету не мають 15% людей, а сучасний зв’язок 

4G може з’явитися у 90% українців до 2022 року. Важливість мобільного інтернету для 

забезпечення електронної торгівлі зумовлена зручністю для клієнта співпрацювати з банком 

в будь-якому місці та часі. Основною перевагою мобільних банківських додатків є те, що 

банк пристосовується до клієнта а не навпаки, даний аспект збільшує кількість клієнтів і 

фінансових операцій. Для електронної торгівлі важливо забезпечити функціонування 

інноваційних банківських сервісів:  1) мобільний банкінг та Інтернет-банкінг;  2) зона 

самообслуговування для клієнта;  3) POS-термінали в торговельних мережах в тому числі з 

NFC-чіпами.  

Карантинні заходи в Україні у 2020 році призводять до скорочення традиційної 

торгівлі, що може стати поштовхом до збільшення обсягів електронної торгівлі. Доведено на 

основі світового досвіду, що потенціал електронної торгівлі може збільшуватися при більш 

широкому використання електронних грошей, зокрема в умовах скорочення роботи 

банківських відділень.   
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Розвиток інтернет-технологій вплинув на появу нових форматів бізнесу. У цьому 

сенсі електронна торгівля є однією з найбільш перспективних технологій сучасності, що 

забезпечує збільшення обсягів пропозиції, з одного боку, а, з іншого – зростання 

національної економіки. Електронна комерція забезпечує суб’єктам господарювання 

можливість без посередників взаємодіяти з партнерами з мінімальними витратами та 

прискорює надходження товарів кінцевому споживачу. 

Огляд інформації [1] дозволяє констатувати, що останнім часом отримали суттєвий 

розвиток маркетплейси, особливістю яких є надання послуг суб’єктам, що прагнуть 

продавати товари через мережу Інтернет, але без витрат на створення та обслуговування 

власного інтернет-магазину.Оскільки розвиток ринку торгівлі в соціальних мережах 

характеризується стрімкою динамічністю, це вплинуло на потребу створення різних 

комерційних майданчиків. Одним з таких майданчиків є маркетплейс як ринкова платформа, 

де виробниками пропонуються товари або послуги за встановлену ціну через Інтернет[2].  

https://www.statista.com/
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Одним з показових компаній, що швидко змінюють свою політику є Kasta. У 2018 р. 

компанія здійснила перехід з існуючої бізнес-моделі Flashsales на модель каталогу з наявним 

постійним асортиментом. На сьогодні платформа Kasta.ua – це товари lifestyle, тобто ті, що 

забезпечують комфортний стиль життя. 

Виходячи з аналізу асортиментного портфелюкомпанії Kasta[3], можна констатувати, 

що суттєву частку продажів становить реалізація одягу, взуття та аксесуарів. А, відтак, ці 

асортиментні групи повинні у подальшому стати основою просування бренду. Іншими 

словами, слід обгрунтувати шляхи підвищення ефективності діяльності зазначеної компанії 

на вітчизняному ринку онлайн-комерції. 

На сайті компанії [3] анонсуються асортиментні групи, частина з яких порівняно з 

основними конкурентами-компаніями «Розетка» та «Цитрус» має відмітні ціни та якість, що 

викликає необхідність перебудови стратегії і тактики перебування в означеному секторі 

ринку. Це дозволить компанії стати більш впізнаваноюсеред інших маркетплейсів, а також 

удосконалити її комерційну діяльність в мережі Інтернет. Серед напрямів удосконалення 

слід виділити увагу сегментації споживачів для підвищення їх лояльності до компанії 

«Kasta». 

Дослідження сильних та слабких сторін бренду компанії «Kasta» та їх відповідність 

можливостям і загрозам зовнішнього середовища мають так результати (рис. 1). 
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Рисунок1 – Результати SWOT-аналізу бренду компанії «Kasta» 

 

За результатами SWOT-аналізу компанії «Kasta» видно, що однією з сильних сторін є 

висока якість продукції, широкий асортимент та гнучка цінова політика. Компанія проводить 

активну роботу по розвитку каналів реалізації, що сприяє зростанню обсягів товарообороту. 

В цьому напрямі особливу увагу слід приділитиудосконаленню комунікаційної та рекламної 

політики.  

Дослідження асортименту та якості товарів, що реалізуються в онлайн форматі 

компанією «Kasta» показало, що на сайті представлено продукцію більше ста брендів. 

Компанія працює в сфері fashion і lifestyle, що викликає необхідність злагодженої роботи 

складу: товар може бути крихким (окуляри, годинник), нестандартного розміру (зимові 

чоботи або біжутерія), преміум-класу (в особливій упаковці) або володіти іншими 

специфічними характеристиками, які потрібно враховувати.  

Це свідчить про те, що поки що неможливовідмовитися від фізичної присутності в 

зонах зберігання товарів. Що стосується перевірки, то фахівцями компанії «Kasta» вона 

проводиться в окремих випадках, найчастіше органолептичними методами. Це пояснюється 
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тим, компанія реалізує продукцію відомих виробників, якість яких підтверджується 

відповідними сертифікатами, тож проведення поглибленого аналізу не передбачено. Хоча, це 

могло стати її конкурентною перевагою.  

Дослідження особливостей просування товарів, що реалізуються в онлайн форматі 

компанією «Kasta», дозволяють дійти висновку, що на зміну моделі Flesh-sale, метою якої 

була пропозиція нижчої ціни на товари і отримання суттєвих обсягів продажів за рахунок 

ажіотажу покупців, яким надавали інформацію або про останні розміри товарів, або їх 

обмежену кількість, або ж акцію, обмежену в часі, прийшла бізнес-модель – торгівля за 

допомогою каталогу[2]. Це дозволило компанії ввійти в топ онлайн-магазинів, а споживачі 

дістали можливість купувати не лише акційні товари, можливість купівлі яких обмежена в 

часі, а й інші товари в зручний час. 

Проведене обґрунтування модифікованої моделі просування продукції компанії 

«Kasta» дозволило констатувати, що компанії слід зменшити кількість асортиментних груп, а 

саме: електроніки, побутової техніки, електрообладнання та зосередитись на одязі, взутті, 

аксесуарах та товарах для дому.  

Компанія повинна постійно коригувати цінову політику, а продаючи продукцію 

недостатньо відомих торговельних марок встановлювати незначну надбавку, щоб вивести 

цей товар на ринок та зацікавити покупців. Після того, як продукція цих торговельних марок 

приверне увагу споживачів, ціну можна буде підвищити, адже покупці на той час вже будуть 

знати про співвідношення ціна / якість. 

Вибір різних засобів збільшення обсягів продажів компанії «Kasta» в онлайн форматі 

дозволив дійти висновку, що у найближчих конкурентів ціна на окремі групи товарів, 

зокрема, преміум класу (одяг та взуття), а також електроніки та побутової техніки, є вищою, 

що негативним чином впливає на рівень фінансових показників компанії.  

Отже, дослідження показників якості та асортименту товарів в онлайн форматі 

визначило, що товарна політика підприємства, яке здійснює електронну торгівлю, полягає у 

пропозиції споживачам товару за прийнятною ціною, а також встановлення такого товарного 

портфелю, склад якого відповідає запитам ринку та задовольняє попит споживачів краще, 

ніж конкуренти. За рахунок зміни моделі діяльності компанія шляхом збільшення обсягів 

продажів зможе забезпечити зростання прибутку. 
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Інституалізація європейського вектору політичного та соціально-економічного 

розвитку, що відбулась в останні роки, актуалізувала проблему втрати традиційних ринків 

збуту та поставила українських виробників перед необхідністю організаційної і 

технологічної модернізації, які дозволять вийти на європейські та світові ринки товарів з 

високою доданою вартістю. Відповідна переорієнтація економічного розвитку вимагає зміни 

відношення топ менеджерів та власників до модернізації. З поточної мети, вона має 

перетворитись на принцип розвитку підприємства [1]. Це стосується як продукції, що 

виробляється, так і самої технології виготовлення (якість, чистота виробництва, 

відповідність соц. нормам), що тягне за собою зміну в ряді систем українських промислових 

підприємств. Як ніколи, гостро постає питання про те, як модернізувати своє підприємство і 

підтримувати конкурентоспроможність на новому ринку, і як вирішити це питання 

довгостроково. 

Аналіз наукових досліджень проблем технологічної модернізації [2-4], надав підстави 

стверджувати, що відповідні процеси мають бути наділені наступними характеристиками: 

• цілеспрямованою, чіткою і системною; 

• повинна бути спрямована на зміну того, що принесе найбільший мультиплікативний 

ефект; 

• періодичною, безперервною; 

• мати мінімальний ризик, повинна як мінімум зберегти виробничий потенціал,  

конкурентоспроможність підприємства, а як максимум - посилити; 

• перебувати під постійним моніторингом, коригуватись відповідно до мінливих 

зовнішніх і внутрішніх умов. 

Технологічна модернізація – це оновлення застарілих основних фондів. Оновлення 

заради збереження своєї конкурентоспроможності, або для її укріплення. Модернізація може 

бути кількісною, або якісною – відбувається перехід з кількості в якість. Реновацією 

називають ту модернізацію, при якій відбувається збереження конкурентної позиції, а в разі 

невдачі - ризик втратити конкурентного положення. Інновацією називають ту модернізацію, 

при якій в гіршому випадку нічого не змінюється, а в кращому - посилюється конкурентна 

спроможність. Реновація повинна відбуватися постійно. 

Модернізувати підприємство необхідно відразу комплексно, так як не можна вкласти 

фінанси тільки в технологію, не торкнувшись при цьому екологічної сфери, працівників за 

верстатами, і як наслідок - адміністративної частини підприємства. А тому важливо мати 

чітко сформульований план вкладень, який ще й, імовірно, буде сам модернізуватися і 

змінюватися в процесі своєї реалізації. 

По-перше, для побудови плану інвестицій необхідно, для початку бути в курсі 

реального стану речей на підприємстві, і залишатися поінформованим завжди, аналізуючи 

щорічні звіти, що надаються менеджерами самого підприємства, або професійними 

компаніями на замовлення. По-друге, минув той час, коли обсяг товару, що випускається 

прямо впливав на кількість прибутку. Сліпа модернізація заради збільшення потужностей 

може привести до проблеми перевиробництва, що стане гірше зайвих витрат. По-третє, для 

інвестицій потрібні самі інвестиції, тобто фінанси. Шляхів отримання грошей кілька. Кошти 

можуть бути позиковими і власними. І хороший план інвестицій повинен грамотно 

балансувати у використанні обох джерел грошей.  

Проаналізувавши і врахувавши все вищесказане можна приступати до складання 

інвестиційного плану підприємства. Ще раз варто нагадати, що план модернізації, це план 

розвитку підприємства і він, як і все «живе» не повинен залишатися незмінними та потребує 

підтримки актуального стану. Також модернізація повинна бути постійною, безперервною, 

як зростання живої істоти. Вважаю, саме так необхідно розглядати цей процес. Крім того 

потрібно пам’ятати про відсутність серйозної зацікавленості власників і топменеджменту 
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щодо модернізації промислових підприємств, що обумовлене складною соціально-

економічною та політичною ситуацією в Україні. 

З точки зору практичного здійснення модернізаційних заходів існує два види стратегії 

модернізації - екстенсивний та інтенсивний. Опишемо коротко кожен з них. 

Екстенсивний шлях добре ілюструє наступний приклад. Припустимо, перед 

заводським цехом стоять завдання збільшення обсягів продукції і розширення лінійки 

виробів. Для їх вирішення завод закуповує додаткове обладнання і привертає новий 

персонал. В результаті виробничі показники виявляються досягнутими, але при цьому 

виростають і витрати, нехай і заплановані. Таку модернізацію назвати успішною можна лише 

умовно. 

Інтенсивні підходи в цьому сенсі набагато вигідніше. Сама назва цього виду 

оновлення підприємства говорить про інтенсифікацію виробництва, тобто про переведення 

його на такі режими роботи, при яких виробничі завдання вирішуються за рахунок 

оптимізації технологічних процесів, що включає наступні аспекти: впровадження 

економічної металообробки, установка верстатів з ЧПУ, застосування енергозберігаючого 

обладнання, навчання персоналу більш продуктивним методам роботи. 

На прикладі ТОВ «Телекард-прилад», скажемо - економічна металообробка зменшує 

кількість відходів, що є одним з факторів скорочення фінансових витрат. Впровадження 

автоматизованих верстатів призводить до збільшення обсягів продукції при зменшенні 

тривалості технологічного циклу. Використання енергозберігаючих технологій в масштабі 

всього заводу істотно зменшує накладні витрати. Нарешті, навчання персоналу дозволяє 

скоротити неефективні одиниці, піднявши загальну продуктивність і підвищивши культуру 

праці - важливий чинник забезпечення якості продукції. 

Аналіз господарської діяльності ТОВ «Телекард-Прилад» показав, що підприємство є 

національним виробником радіоапаратури у тому числі для збройних сил. Вважаємо, що за 

таких обставин інвестиційні кошти мають залучатись насамперед з державного бюджету. 

Українська промисловість відстає за рівнем технологічності, а тому потрібно або намагатися 

укладати контракти з європейськими військовими компаніями на отримання креслень 

сучасного обладнання та оренду інструкторів для навчання використання, або намагатися 

залучити зарубіжні команди вчених. Перший варіант мені здається більш реальним. Також, 

варто підкреслити, що статус національного виробника оборонної продукції вимагає 

спеціальної уваги держави, що проявлятиметься у фінансовій підтримці технологічного та 

економічного розвитку, чого на жаль, не відбувається. Тому, поки що, підприємству 

доводиться розвиватись тільки на свої кошти. 
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Важливою особливістю управлінської діяльності, є те, що вона припускає прийняття 

рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків з використанням комп’ютерної 

техніки і направлена на створення організаційних, економічних та юридичних умов для 

ефективного функціонування та розвитку підприємства в цілому. Ця особливість характерна 

для прийняття як управлінських, так і функціональних рішень. 

Управлінське рішення приймається на основі всієї інформації, одержаної в результаті 

досліджень можливостей підприємства і конкретного ринку. У цьому випадку досягається 

ціль досліджень – зниження невизначеності, яка заважає прийняттю рішення. В цьому стає в 

нагоді інноваційний інструментарій який використовується у прийнятті управлінських 

рішень та проведенні маркетингових досліджень. 

Чат-боти є одним із інноваційних інструментів управління та прийняття 

управлінських рішень. 

Порівняно недавно практично єдиним засобом спілкування в середині підприємства 

та з клієнтом був телефонний дзвінок. Тепер цю функцію замість десятків операторів може 

виконувати чат-бот. Чат-боти – це програми, які здатні імітувати спілкування користувача з 

одним або кількома співрозмовниками. Основна ідея використання чат-ботів полягає в 

автоматизації повторювальних процесів та інтерактивному спілкуванні з користувачем. Саме 

бот-технології дозволяють оптимізувати витрати і процеси, і вже сьогодні здатні виконувати 

понад 80% завдань, які існують у комунікаціях між компанією і роздрібним клієнтом чи 

власне всередині самої корпорації. Для бізнесу використання чат-ботів має кілька основних 

переваг: 

1. Чат-бот не потребує вихідних і перерв. Програма здатна цілодобово забезпечувати 

клієнтську підтримку та не потребує додаткових витрат коштів. Боту в принципі не потрібно 

платити зарплату, витрат потребують лише розробка та підтримка бота. Один бот здатен 

спілкуватися не з одним, а одночасно з кількома клієнтами, не перевантажуючи сервер. 

2. Бот підвищує лояльність і позитивне ставлення клієнтів до організації. Клієнтам не 

потрібно чекати, доки звільниться оператор, щоб отримати відповідь на своє запитання. 

3. Простота створення й обслуговування чат-бота. Сучасні платформи дають 

достатньо можливостей для швидкого створення функціонального бота, за умов мінімальних 

знань у програмуванні. А якщо найняти спеціалізованих розробників, вони зроблять 

персоналізований бот, зорієнтований на завдання компанії, час від часу його 

вдосконалюючи. 

4. Використання бота є ознакою сучасності та самовдосконалення підприємства. 

5. Упровадження чат-бота мотивує співробітників до розвитку. Упровадження чат-

бота мотивуватиме співробітників техпідтримки забезпечувати якісніший сервіс, на що 

неспроможний бот. Крім того, оператори чудово знають запити та потреби клієнтів, тому 

саме вони мають продумувати логіку спілкування бота та поліпшувати його можливості. 

Проте чат-боти мають також ряд недоліків, а саме: при створенні універсального бота 

розробники надають йому занадто багато функцій; бот не завжди розуміє, що від нього хоче 

користувач, тому спілкування з ним не завжди заощаджує час, а швидше навпаки [1]. 
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Використання чат-ботів поширене у різних галузях економіки у всіх розвинених 

країнах світу. Вони функціонують у таких додатках, як Telegram, Facebook, Skype, Viber та 

ін. До найвідоміших компаній, які надають послуги з розробки чатботів, належать: 

білоруський проект Beesender, американська компанія Botego, французька компанія Botfuel, 

британський розробник BotsCrew. Для самостійної розробки чат-бота використовуються такі 

популярні інструменти, як: Chatfuel, Meya.ai, Api.ai [2]. Українські компанії і підприємства 

також почали активно впроваджувати чат-ботів для поліпшення клієнтського 

обслуговування. Серед найпопулярніших і найкорисніших програм-співрозмовників можна 

виділити: PaypbBot – бот «ПриватБанку», Зоряна – бот «Київстар», Donor.ua – віртуальний 

консультант з питань здачі крові, QTrekerBot – бот для відстеження посилок, OpenDataBot – 

віртуальний асистент з питань моніторингу реєстраційних даних про компанії України та 

судового реєстру [3]. 

На кожному підприємстві існує багато внутрішньої комунікації, тому працівнику 

важко шукати потрібну інформацію, вона втрачає час. Щоб зосередити усю інформацію, яка 

надсилається працівнику, доцільно створити all in one канал зв’язку. Зазвичай втілення таких 

проектів складається з таких етапів: 

 інтерв’ю з внутрішніми працівниками 

 створення додатку або інтеграція з месенджерами 

 презентація продукту. 

Щоб зрозуміти настрій працівників підприємства, ми опитали деяких із них. За 

результатами інтерв’ю ми зрозуміли, що повинні створити чат-бот у мессенджері Viber. 

Отже, першочергова наша задача була створити чат-бот. Щоб створити бота, ми 

використовували облачну операційну систему “Corezoid”. 

Після реалізації створення бота, зазвичай проводиться бета-тест на 20 людей і за їх 

відгуками зробили аналіз потрібних і непотрібних речей у боті. Йдучи у ногу з сучасними 

технологіями вважаємо, що потрібен бот, який працює на нейросітях який може 

самонавчатися. 

В цьому контексті ми отримаємо для підприємств такі переваги: 

 прискорення швидкості постачання інформації; 

 впевненість у тому,що людина її прочитає; 

 не втрачаються гроші, які могли б втратити, не отримуючи вчасно інформацію 

 підвищення ефективності праці, шляхом впровадження новітніх технологій 

Отже, розвиток інформаційних технологій і штучного інтелекту надає власникам 

бізнесу різні варіанти та інструменти управління підприємницькою діяльністю, незалежно 

від того, в якій сфері вони працюють. Чат-бот є одним з найбільш перспективних 

нововведень для бізнесу, грамотне впровадження якого значно спрощує як процес 

управління та прийняття управлінських рішень, так і взаємодії з клієнтами. 

 

Література: 

1. ChatBot Conference – Електронний ресурс – [Режим доступу]: 

https://chatbotconf.com.ua/uk 

2. Як використовувати чат-боти в E-commerce? – Електронний ресурс – [Режим 

доступу]: https://promodo.ua/ua/blog/kak-ispolzovatchat-botov-v-e-commerce.html#gref 

3.  9 українських ботів, якими користуються вже зараз – Електронний ресурс – 

[Режим доступу]: https://chatbotconf.com.ua/uk/article/9-ukrainskih-botov-kotorih-

mognoispolzovat-uge-seychas-66212 

  



139 

 

СЕКЦІЯ 3 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

 

УДК 338.45 

 

РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Балахонова О.В., д.е.н., професор 

Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна», 

м. Вінниця 

 

Особливість ціноутворення для нової промислової продукції полягає в тому, що з 

одного боку собівартість навантажується інвестиційною складовою і на перших етапах 

освоєння поточні витрати також підвищені, з іншого боку володіючи новизною та 

комерційною привабливістю, ціни на цю продукцію можуть бути встановлені з підвищеною 

нормою рентабельності. Вибір ціни зумовлює ефективність проекту зі створення нового 

виробництва [1, c. 34]. 

Інвестиційна складова в ціні залежить від: ступеня відповідальності конструкції 

виробу технологічним можливостям наявного на підприємстві обладнання та професійному 

рівню персоналу; умов кредитування проекту з освоєння виробництва даної продукції. Вона 

складається з двох частин. Перша частина входить до собівартості та відноситься на статтю 

видатків по освоєнню, а друга – витрачається за рахунок чистого прибутку у вигляді 

платежів за кредитом. Частка інвестиційної складової визначається на основі цінового 

аналізу інвестиційного проекту як відношення суми дисконтованих капітальних вкладень до 

сумарної дисконтованої виручки від реалізації продукції [2, c. 31]. 

Для того, щоб зменшити інвестиційну складову в ціні рекомендується 

використовувати ідею функціонального підходу. Сенс цього підходу полягає в наступному. 

При проектуванні виробу будується його функціонально-структурна схема: для реалізації 

функції конструкції пропонуються різні варіанти конструкторських рішень: кожен варіант 

задає певну номенклатуру деталей і вузлів. Потім отримані номенклатури піддаються аналізу 

та оцінці з точки зору можливості їх виробництва на існуючій виробничій базі. 

Первісна оцінка варіантів може бути виконана за показником освоювання. 

Освоювання як комплексна властивість характеризується низкою приватних показників, які 

вказують на рівень ймовірних витрат за такими стадіями, як науково-дослідницькі дослідно-

конструкторські роботи (НДДКР), технологічна підготовка виробництва та освоєння випуску 

[3, c. 140-144]. 

Під час аналізу всі елементи (деталі і вузли) по кожному варіанту розбивають на п’ять 

груп: 

1) елементи, повністю запозичені з виробів, які випускалися раніше; 

2) елементи, запозичені з виробів, які випускалися раніше, але вимагають невеликих 

конструктивних змін; 

3) елементи нові, легкі для освоєння на наявній виробничій базі; 

4)елементи нові із середнім ступенем освоювання; 

5)елементи нові, важкі для освоєння. 

Для кожного варіанта розраховують показник освоєння попередньо підраховувавши 

кількість елементів кожної групи. Розрахунок показника виконується за формулою: 

 

kOC= ∑ 𝑉𝑖 ∗ 𝑛𝑖
5
𝑖=1 ,                                                                   (1) 
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де Vi – середня вагомість одного елемента і-тої групи, ni– кількість елементів і-тої 

групи. 

Показник освоєння характеризує (в узагальненому вигляді) дві сторінки процесу 

освоєння виробництва: тривалість циклу підготовки виробництва і освоєння, а також 

інвестиції на підготовку і освоєння. З декількох варіантів перевага віддається тому у якого 

показник освоєння найменший. 

Середню вагомість елементів визначають виходячи з середніх одноразових витрат, що 

обумовлені необхідністю: виконання НДДКР; виготовлення технологічного оснащення; 

придбання і монтажу нового обладнання [4]. 

Обраний за показником освоєння варіант конструкторського рішення нового виробу 

буде відрізнятися найбільшою технологічністю для даних умов виробництва. За допомогою 

цього показника можна більш обґрунтовано розрахувати інвестиційну складову при 

розрахунку ціни для підготовки договорів з замовниками. Якщо традиційне використання 

функціонального підходу в методиці вартісного аналізу спрямоване на вибір варіанта, який 

відрізняється малими поточними витратами, то в запропонованій методиці вибір варіанту 

ведеться, в першу чергу, з позиції призначення такої ціни нового виробу, яка забезпечить 

покриття не тільки поточних, але й інвестиційних витрат, а вони при здійсненні стратегіх 

диверсифікації виробництва досить значні. 

Крім того оцінка показника освоєння дозволяє судити про те, наскільки ефективно 

справляються конструктори і технологи з завданням створення технологічних та 

економічних у виробництві виробів. 

Щоб сформувати правильну цінову політику, економісту-ціновику потрібно виявити: 

фактори впливу; побудувати алгоритм формування цін; намітити шляхи підвищення 

рентабельності продукції, що випускається та забезпечення рентабельності освоюваних 

нових виробів. У вирішення названих завдань істотну допомогу може надати використання 

прийомів і процедур вартісного (функціонально-вартісного) аналіз [5]. Такий аналіз 

позитивно зарекомендував себе стосовно промислово-інвестиційної продукції, характерної 

для ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» [6]. 

Сам по собі вартісний аналіз не є самоціллю, він підпорядкований вирішенню будь-

якої конкретної задачі, зв’язаною зі зміною господарської, ринкової або соціальної ситуації. 

Потреба в проведенні вартісного аналізу виникає тоді, коли фактичні характеристики, 

параметри або економічні показники продукції входять в протиріччя з вимогами, що до неї 

пред’являються споживачами або виробниками. Наприклад, до вартісного аналізу 

звертаються, якщо продукція стала або морально застарілою та не користується попитом, або 

занадто дорогою та нерентабельною у виробництві, або не відповідає будь-яким введеним 

нормам (безпечної експлуатації, санітарно-гігієнічним, екологічним та іншим). 

Залежно від умов проведення аналіз може бути внутрішнім або зовнішнім. 

Внутрішній аналіз виконують самі працівники підприємства, його фахівці в області 

економіки, фінансів, цін, техніки, технологій, маркетингу і т. д. При цьому менеджери 

підприємства хочуть з’ясувати для себе, в чому криються: причини незадовільного стану 

виробництва; недоліки в реалізації або експлуатації того чи іншого виробу, що випускається. 

Цей вид аналізу залишається найбільш поширеним і до теперішнього часу. 

Зовнішній аналіз виконується силами незалежних вартісних аналітиків, яких 

запрошує підприємства з зовнішнього середовища. При цьому аналітики стають як би 

експертами або аудиторами, так як від них чекають об’єктивний висновок щодо вирішення 

конкретної проблеми [4]. 

В міру розвитку ринку, мабуть, все частіше буде відбуватися зіткнення інтересів муж 

господарюючими суб’єктами і все частіше виникатиме потреба в незалежному та 

неупередженому зовнішньому аналізі. 
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Ціна – це не тільки економічний показник, а й потужний важіль управління. Від 

цінової політики залежить фінансова стійкість підприємства [7]. Тому функціонально-

вартісний аналіз в системі ціноутворення повинен активно застосовуватися поряд з іншими 

сучасними економіко-математичними методами. 

Для вирішення розглянутих питань аналітики з вартості застосовують різні прийому і 

підходи. В той же час будь-яка аналітична процедура буде включати такі напрямки, як: 

– визначення корисного потенціалу аналізованого об’єкта та умови його найбільш 

повного використання; 

– виявлення прихованих резервів у об’єкта, які не знаходить використання в 

нормальних умовах експлуатації; 

– розробка пропозицій щодо приведення витрат до доцільного рівня. 
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У поточний час підприємство функціонує в динамічному та швидко мінливому 

середовищі. Тому від підприємства вимагається розробка та впровадження сучасних методів 

планування (управління), що забезпечують економічний розвиток. Для підвищення 

ефективності діяльності підприємства важливим є обґрунтування та достовірне визначення 

витрат, що формують собівартість продукції та впливають на рівень доходу. 

Аналіз витрат промислових та торговельних підприємств показав, що питома вага 

витрат у вартості виготовленої та реалізованої продукції зростає більш високими темпами в 

порівнянні з темпами зростання обсягів продажу, тобто ефективність витрат знижується.  

При аналізі річної звітності встановлено, що заплановані заходи по економії витрат 

надають незначні результати. Менеджменту підприємств необхідно приділити значну увагу 

вирішенню даної проблеми [1].  
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Необхідним є комплексний підхід до підвищення ефективності планування, аналізу та 

оцінки витрат. 

При плануванні витрат та собівартості продукції доцільно складати бюджети за 

видами витрат, структурними підрозділами та по підприємству в цілому.  

До таких бюджетів відносяться: бюджет прямих матеріальних витрат, бюджет 

купівельних комплектуючих виробів, бюджет транспортних витрат, бюджет прямої 

заробітної плати, бюджет електричної та інших видів енергії, бюджет загальновиробничих 

витрат, бюджет адміністративних витрат, бюджет збуту продукції, бюджет витрат 

підприємства. Вище наведені бюджети складаються на основі бюджету виробництва та 

продажу продукції.  

Бюджет прямих матеріальних витрат передбачає визначення кількості матеріалів, які 

необхідні для виробництва та скільки матеріалів необхідно купити для забезпечення потреб 

виробництва в обсягах, що наведені у виробничому бюджеті.  

Бюджети купівельних комплектуючих виробів, електричної та інших видів 

енергіїпередбачають скільки необхідно купити комплектуючих виробів, електричної та 

інших видів енергії для забезпечення потреб виробництва в обсягах, що наведені у 

виробничому бюджеті. 

Бюджет прямих витрат на оплату праці складається на основі обсягів виробництва, що 

наведений у виробничому бюджеті, кількості годин прямої праці та вартості одного нормо-

часа.  

Бюджет загальновиробничих витрат базується на розрахунку бюджету на оплату 

праці та нормативного коефіцієнту розподілу загальновиробничих витрат на собівартість 

одиниці продукції, та вміщує всі виробничі витрати окрім прямих витрат на матеріали та 

оплату праці.  

Бюджети торгових та адміністративних витрат вміщує відповідні види витрат, 

базується на бюджеті прямих витрат оплати праці та нормативному коефіцієнті розподілу 

торгових та адміністративних витрат на собівартість одиниці продукції.  

Бюджет збуту формується на основі «портфелю замовлень». Обсяг продажів, його 

товарна структура визначають рівень і загальний характер діяльності підприємства. В 

процесі бюджетування розробка бюджету збуту є найскладнішою, тому що визначається 

можливостями ринку, який знаходиться під впливом значної кількості факторів. 

Бюджет витрат в складі виробничої собівартості оформлюється в вигляді калькуляції 

собівартості і ціни продукції, що забезпечує достовірність здійснених розрахунків та 

включення відповідних витрат до собівартості конкретних видів продукції [2, с. 339-340]. 

Також складається бюджет по прибутку та його розподілу, інвестиційний бюджет, 

касовий бюджет та фінансовий бюджет.  

Розробка бюджетів базується на науково-обґрунтованих матеріальних, енергетичних, 

трудових та фінансових нормативах. При розробці норм і нормативів враховуються 

результати заходів, що прийняті для економії витрат та підвищення результативності роботи 

підприємства. 

Бюджетне планування забезпечує аналіз та контроль виконання бюджетів витрат, 

управління витратами за відхиленнями, відповідальність центрів витрат. 

При розробці виробничого бюджету необхідно використати сучасні методи 

оптимізації обсягу виробництва і продажу продукції на ринку, де працює підприємство. 

Запропоновані наступні методи оптимізації: метод співставлення валових показників, метод 

співставлення додаткових показників, метод мінімально допустимої ціни продажу.  

Дані методи дозволяють розрахувати максимальний прибуток, що отримає 

підприємство при оптимальному обсягу продажу та мінімальних витратах. 

Методики, що використовуються для аналізу і оцінки фінансового стану підприємства 

базуються на врахуванні загальних витрат та собівартості продукції і, власне, відображають 
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тим чи іншим чином ефективність витрат. Показники оцінки ефективності формування 

витрат, що наведені у [3, с. 348-353] вимагають наявність достатньо великої інформаційної 

бази для розрахунку. 

Показник, що дає можливість оцінити всі витрати на виготовлення і продаж продукції 

та дає загальну характеристику зміни собівартості продукції на рівні підприємства, а отже 

характеризує господарську діяльність підприємства, є показник витрат на 1 грн. реалізованої 

продукції (або чистого доходу від реалізації). Цей показник відображає взаємозв’язок між 

витратами (повною собівартістю) та чистим доходом, отриманим підприємством. 

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції використовується як узагальнюючий 

показник, який характеризується універсальністю застосування, дозволяє визначити 

структуру витрат, оцінити динаміку витрат, пов’язаний з рентабельністю виробів та дає 

можливість здійснювати планування та контроль витрат. 

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції повинен бути менше 1 грн. та знижуватись в 

динаміці. Якщо витрати на 1 грн. більші за 1 грн., то це свідчить про відсутність прибутку та 

збиткову роботу підприємства; якщо цей показник наближається до 1 грн. необхідно 

прийняти рішення про оновлення видів продукції. Збільшення обсягів виробництва і 

продажу продукції та зниження її собівартості забезпечує зростання чистого доходу, а отже 

зниження витрат на 1 грн. 

Таким чином, планування витрат необхідно здійснювати на основі комплексного 

підходу, що вміщує бюджетування витрат, аналіз і контроль виконання бюджетів витрат, 

оптимізацію витрат, управління витратами за відхиленнями, оцінку ефективності витрат. 

Даний підхід забезпечує гармонізацію витрат, безперервність планування за рахунок 

базовості попередніх бюджетів відносно наступних, прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень з економії витрат та мотивацію колективу структурних підрозділів до підвищення 

ефективності витрат.  
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В умовах високого рівня невизначеності зовнішнього середовища, конкуренції, 

присутності різного роду кризових явищ, наявності різних політичних та економічних 

проблем в країні великого значення для суб’єкта підприємництва набуває моніторинг та 

управління ефективністю операційної діяльності. Особливо це актуально для торгівельних 

мереж, що характеризуються не тільки великими масштабами діяльності, але і поєднанням 

різних організаційних форм господарювання. Так,до складу мережі роздрібної торгівлі 

можуть входити як магазини, супер-, гіпермаркети, торгові комплекси так і палатки, тоді як 

дрібно-роздрібна частина торгівельної мережі може включати кіоски, ятки, автомати, пункти 

пересувної торгівлі, нестаціонарні торгові одиниці, тощо. Останнім часом особливу увагу 

приділяють розвитку онлайн-торгівлі, що здійснюється з застосуванням електронних засобів 

передачі інформації танапряму залежить від потужностейта швидкодії інформаційної 

системи. Незважаючи на те, що торгівельні мережі мають більше можливостей отримувати 

економію за рахунок масштабів діяльності, концентрації всіх видів ресурсів, використання 

більш кваліфікованого персоналу, залучення додаткового капіталу на більш вигідних умовах 

для свого розвитку та централізовано здійснювати низку управлінських функцій 

(товаропостачання з використанням прогресивних логістичних прийомів, маркетингові 

дослідження ринку, відбір постачальників найбільш конкурентоспроможних товарів, тощо). 

Але є ряд чинників, що потребують постійної уваги з боку менеджменту. Їх визначення та 

розуміння дозволяє позитивно впливати на рівень ефективності операційної діяльності.  

Ефективність визначають як співвідношення результату діяльностідовитрат 

(ресурсів), що його зумовили. При цьому економічна ефективність може мати різні форми 

прояву. Але незмінним є те, що чим більший ефект наодиницю ресурсів (витрат), тим вища 

ефективність відповідного процесу, дії, і навпаки. Ефективність торгівлі можна 

охарактеризувати порівняно невеликою кількістю показників, кожен з яких, у свою чергу, 

зазнає впливу різних чинників.Залежно від місця виникнення по відношенню до торгової 

мережі виділяють зовнішні та внутрішні чинники. Зовнішні – це ті, що опосередковано 

впливають на ефективність торгової мережі й не можуть бути об'єктом впливу з боку 

керівництва. На відміну від внутрішніх, що повною мірою залежать від відповідності 

системи управління критеріям ефективності та перспективності управлінських рішень у 

торгівельній мережі. 

В таблиці 1 представлено групування основних чинників впливу на ефективність 

операційної діяльності торгівельної мережі, що враховує багатоаспектні завдання оцінки 

тадозволяє більш чітко з мінімальні втратами часу виявити резерви та розробити відповідні 

заходи щодо мінімізації негативного їх впливу.  

Приведена систематизація чинників впливу на ефективність операційної діяльності 

торгівельних мереж не вичерпує всієї їхньої різноманітності. Розглянуті типи, групи та види 

є найбільш важливими для оцінювання ефективності операційної діяльності підприємств цієї 

галузі. Систематизуючи і виокремлюючи окремі чинники, необхідно враховувати, що 

ефективність операційної діяльності торгівельних мереж формується одночасно під впливом 

цілого комплексу економічних процесів і явищ. Чинники діють не ізольовано, а системно. 

При цьому в окремі часові проміжки сила впливу тих або інших чинників змінюється, дія 

одних чинників підсилює або знижує вплив інших, суттєво змінюється ступінь впливу різних 

чинників залежно від стадії життєвого циклу підприємства. 

 

Таблиця 1 – Основні чинників впливу на ефективність операційної діяльності торгівельної 

мережі (розроблено авторами на основі [1]) 
Група  Зовнішні чинники Внутрішні чинники Група 
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- Рівень загальноекономічного розвитку 

країни. 

- Макроекономічні показники розвитку 

країни. 

- Рівень інфляції. 

- Умови кредитування підприємств. 

- Стан та розвиток торгівельних мереж й 

товарних запасів. 

- Ресурсні можливості у регіоні. 

- Потенційні і реальні можливості 

економічного розвитку регіону . 

- Розвиток регіональних програм підтримки 

підприємств торгівлі: засоби, методи, 

способи вдосконалення торговельних 

процесів. 

Рівень фінансово-економічного менеджменту. 

- Визначеність напрямків та орієнтирів 

діяльності. 

- Стан організаційної структури управління. 

- Розвиток торгівельної діяльності із 

застосуванням сучасних технологій. 

- Тип, розмір, формат та спеціалізація 

торгівельної мережі. 

- Рівень використання прогресивних методів 

закупівлі і реалізації товарів. 

- Забезпеченість фінансовими ресурсами. 

- Кредитоспроможність підприємства й 

оптимізація кредитної політики. 

- Наявність власних коштів і рівень 

прибутковості. 
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- Зміни кількості робочих місць, 

чисельності та доходів населення. 

- Покращення умов праці. 

- Забезпечення населення окремими видами 

товарів. 

- Покращення здоров’я працівників і 

населення. 

- Економія вільного часу. 

- Рівень зайнятості. 

- Умови праці персоналу. 

- Стимулювання процесу продажу. 

- Структура торгового персоналу. 

- Рівень організації праці. 

- Забезпеченість економічними ресурсами. 

- Стан і динаміка необоротних активів і 

відповідність капітальних вкладень приросту 

прибутку й довготермінових пасивів. 

- Рівень використання результатів 

економічної діяльності. 

- Обсяг товарообороту. 
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-Кон’юнктура споживчого ринку, об’єм і 

якість товару. 

- Стан кон’юнктури фінансового ринку і 

ринку позикових капіталів. 

- Маркетингові дослідження і реклама 

товару. 

- Вплив конкуренції на ціну товару. 

- Старіння товару. 

- Ринкові технології. 

- Ймовірність комерційного успіху. 

- Позиція у конкурентній боротьбі. 

- Цінова політика. 

- Сервіс та якість обслуговування. 

- Позиціонування на ринку. 

- Бренд, імідж. 
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- Вплив суперечливого законодавства, 

високого рівня корумпованості влади на 

діяльність підприємства. 

- Вплив політиків на характер та 

ефективність економічних реформ. 

- Ступінь соціальної нестабільності. 
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- Правова забезпеченість, дія законодавства 

держави. 

- Реакція громадської думки на діяльність 

торгівельного підприємства. 

- Відповідність якості товарів екологічним 

нормам. 

- Домінування представників номенклатури 

на всіх рівнях суспільства, збереження 

ними аудиту над засобами масової 

інформації та здійснення податкової 

політики. 

 

Література: 

1. Данильченко В.О. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність 

фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі / В.О. Данильченко // 

Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №1(127). – С.133-143. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в умовах розвитку ринкових 

відносин, де відбувається жорстка конкурентна боротьба за місце на ринку, де ціни 

формуються під впливом ринкових сил, таких, як попит і пропозиція, проблема 

раціонального управління витратами стає все актуальнішою. З метою контролю 

оптимального рівня витрат особливого значення набуває факторний аналіз. Не існує 

можливості чітко зазначити які зміна відбудуться в структурі витрат в процесі господарської 

діяльності, проте можна спрогнозувати можливі зміни під впливом окремих чинників.  

Метою дослідження виступає дослідження особливостей оцінки впливу факторів на 

витрати підприємства. 

Основними законодавчими та нормативно-правовими документами в Україні, що 

регламентують склад витрат та визначають собівартість продукції, є: Податковий кодекс 

України від 02.12.2010 р. № 2755-5І, Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 

(МСБО 2). «Запаси» від 01.01.2012 р. № 921-021, Методичні рекомендації з формування 

складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності – Затверджено Наказом 

Міністерства економіки України 02.03.10 № 226, Методические рекомендации по 

формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности – Утверждено 

приказом Министерства промышленной политики Украины от 09.07.2007 № 373. 

За своєю сутністю витрати – це виражені в грошовій формі затрати різних видів 

економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів тощо) під час виробництва і реалізації 

продукції. Глибоке дослідження витрат передбачає оцінку впливу факторів, що здійснюють 

на них вплив. Варто зазначити, що факторний аналіз представляє собою статистичний метод 

аналізу впливу окремих факторів (чинників) на результативний показник.  

Глибина і ефективність аналізу визначається тим, які виявлені і кількісно виміряні 

чинники та оцінено розмір їх впливу. Можна виділити такі напрями аналізу впливу факторів 

на витрати підприємства: вплив загального об'єму товарообороту, вплив зміни товарної 

структури, вплив розміру товарних запасів і швидкості товарооборотності, вплив форм 

продажу товарів, вплив цін на товари, що реалізуються підприємством. 

Відповідно до зазначених напрямків аналізу впливу факторів на витрати підприємства 

нами було проаналізовано вплив об’ємного, структурного та цінового факторів на динаміку 

матеріальних витрат, що представлено в табл.1.  

 

Таблиця 1 - Факторний аналіз впливу об’ємного, структурного та цінового факторів на 

динаміку матеріальних витрат ТОВ «ТАВРІЯ-В» 

№ 

п\п 
Фактор Розмір впливу, +/- 

1. Кількість закуплених товарів  -15107,29 

3. Структурні зрушення у складі закуплених товарів -325,98 

3. Зміна цін на закуплені товари 6042,27 

Загальний вплив факторів -9391,00 
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Відповідно до результатів факторного аналізу зазначимо, що на сума матеріальних 

витрат в звітному році зменшилася на 9391,00 тис.грн. Зокрема за рахунок кількості 

закуплених товарів матеріальні витрати зменшилися на 15107,29 тис.грн., за структурних 

зрушень у складі закуплених товарів 325,98 тис.грн. Зміна цін на закуплені товари навпаки 

призвела до збільшення матеріальних витрат на 6042,27 тис.грн. 

В процесі факторного аналізу нами було досліджено вплив факторів на кожен з 

елементів витрат. Зведена таблиця впливу факторів на динаміку витрат за економічними 

елементами представлена в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Зведена таблиця впливу факторів на динаміку витрат ТОВ «ТАВРІЯ-В» за 

економічними елементами 

№ 

п/п 

Фактори за економічними елементами 

витрат 

Розмір впливу, +/-, тис.грн. 

позитивний, (+) негативний, (-) 

1. Матеріальні витрати  -9391,00 

1.1. вплив товарообороту   -7101,01 

1.2 вплив матеріаловіддачі  -2289,99 

2. 
Витрати на оплату праці та соціальні 

заходи 
12134,00  

2.1. вплив товарообороту  -3185,84 

2.2 вплив трудовіддачі 15319,84  

3. Амортизація  14633,00  

3.1 вплив товарообороту  -11439,51 

3.2 
вплив оборотності амортизаційних 

відрахувань 
26072,51  

 

Відповідно до результатів факторного аналізу зазначимо, що на сума матеріальних 

витрат в звітному році зменшилася на 9391,00 тис.грн. Так, за рахунок впливу товарообороту 

відбулося зменшення на 7101,01 тис.грн, а за рахунок матеріаловіддачі – на 2289,99 тис.грн. 

Витрати на оплату праці та соціальні заходи у звітному році збільшилися на 12134,00 

тис.грн., зокрема за рахунок впливу товарообороту відбулося зменшення на 3185,84 тис.грн, 

а за рахунок трудовіддачі збільшення на 15319,84 тис.грн. 

Амортизація у звітному році збільшилися на 14633,00 тис.грн., зокрема за рахунок 

впливу товарообороту відбулося зменшення на 11439,51 тис.грн., а за рахунок впливу 

оборотності амортизаційних відрахувань збільшення на 26072,51 тис.грн. 

Таким чином, за результатами дослідження можна зробити висновки, що оцінка 

впливу факторів на витрати посідає вагоме місце в системі ефективного функціонування 

підприємства, оскільки саме від оптимального управління витратами залежить успішність 

діяльності підприємства.  

 

Література: 

1. Управління витратами: конспект лекцій для студентів, які навчаються за напрямом 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг» для денної та заочної 

форм навчання / П.В. Смірнова. – Харків: ФО-П Шейніна О.В., 2016. – 96 с. 

2. Семерунь Л.В. конспект лекцій з дисципліни «Економіка торговельного бізнесу» / 

Л.В. Семерунь. – ОНПУ, 2019. – 200 с. 

2. Офіційний сайт підприємства ТОВ «ТАВРІЯ-В» [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.tavriav.ua/about/ 
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Доходи підприємства – одне з основних результуючих понять в теорії і практиці 

управління діяльність підприємницьких структур. Економічну сутність цього поняття 

досліджують протягом багатьох століть у тісному взаємозв’язку з такими термінами, як 

«економічна діяльність» та «прибуток». 

На основі аналізу визначення поняття «доходи підприємства» у сучасних наукових 

дослідженнях можна визначити його основні складові елементи: грошовий потік, виручка від 

реалізації, результати ефективного використання ресурсів, прояв конкурентоспроможності 

підприємства [1-2]. Узагальнюючі різні дефініції поняття «доходи підприємства» можна 

надати його наступне визначення: потік грошових коштів, що формується за результатами 

реалізації товарів або послуг підприємства, обсяг якого визначається ефективністю 

управління господарською діяльністю. 

Сучасна семантика поняття «доходи підприємства» формується в межах двох 

підходів: витратного та ринкового. В межах відповідних підходів сформовано чотири 

концепції механізму формування доходу та забезпечення його зростання.  

1. Факторна теорія доходу – розглядає дохід підприємства як результат ефективного 

використання певних видів економічних ресурсів або факторів виробництва. Відповідний 

механізм формування та збільшення доходів підприємства передбачає оптимізацію на основі 

нормування використання всіх видів ресурсів. Наприклад, інтенсифікацію праці, створення 

технологічних карт. 

2. Компенсаторна теорія доходу (або теорія підприємницького доходу) – розглядає 

дохід як плату (компенсацію) підприємцю за здійснення підприємницької діяльності та 

ризик. Відповідний механізм формування доходу передбачає, що грошовий потік формується 

завдяки спрямуванні інвестицій у ризиковані види економічної або спекулятивної 

активності.  

3. Інноваційна теорія доходу – розглядає певний вид додаткового доходу, 

сформованого підприємством (понад нормальний його рівень), коли воно впроваджує більш 

ефективні технологічні та організаційні інновації, що істотно підвищують продуктивність 

праці [3]. Відповідний механізм формування доходів підприємства заснований на 

використанні концепції технологічних циклів, за якої випуск нової технологічної продукції є 

запорукою високого рівня рентабельності. Тому сучасні компанії постійно продукують 

новітні технології та продукти.    

4. Теорія монопольного доходу – пояснює ті випадки, коли більш високий 

(додатковий) дохід є наслідком недостатньої конкуренції і навіть монопольного становища 

підприємства на певних сегментах ринку. Відповідні механізми часто застосовуються в 

умовах кланово-олігархічної економіки, що склалась в Україні. Завдяки лобіюванню та 

корупції приймаються закони та регуляторні акти, що забезпечують надприбутки 

монополіям. Останній приклад, ситуація в енергетичній сфері, коли в угоду економічним 

інтересам власників теплових електростанції та підприємств альтернативної енергетики, 

було зменшено частку дешевої енергії, що виробляється атомними електростанціями на 

внутрішньому ринку, що збільшило її вартість для підприємств та населення. 
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Зазначені теорії доходу не тільки не заперечують одна одну, а навіть частково 

збігаються. Кожна з них розкриває якийсь однин бік складного процесу визначення сутності 

доходу підприємства і несе інформацію про об'єктивні механізми його формування.  

Необхідно погодитись з тим, що універсальними методами забезпечення зростання 

обсягів доходів підприємств виступають їх технологічна модернізація та створення систем 

управління якістю [4-5]. 

Важливим при розробці заходів щодо збільшення обсягів доходів підприємства є 

проведення порівняльного аналізу життєвого циклу. Згідно з моделлю І. Адізеса 

досліджуване підприємство знаходиться на етапі зрілості. З погляду виникнення конфліктів 

цей етап є найбільш спокійним, ніж попередні. Підприємство орієнтовано на результат, 

добре організоване та кероване. 

До моменту розквіту тут була створена чітка організаційна структура і система 

службових обов’язків. Безперервно на підприємстві здійснюються процеси планування і 

проходження розробленим планам. 

Основною метою підприємства у даній позиції, а саме на етапі зрілості, є захист 

доходів. Головна проблема для реалізації цієї мети – відсутність достатньої кількості 

споживачів, що збільшують витрати підприємства. 

За моделлю Л. Грейнера позиція підприємства відповідає положенню №4 – «Стадія 

розвитку, заснованого на координації».  
У цей період в структурі організації виділилися стратегічні підрозділи, що мають 

достатньо високий ступінь оперативної самостійності, але, разом з тим, жорстко 

контролюються з центру з погляду використання стратегічних ресурсів організації: 

фінансових, технологій, трудових і т.п. Це дає імпульс до розвитку, але поступово приводить 

до виникнення своєрідних меж між центром управління і функціональними підрозділами 

організації. Тому за Л. Грейнером позиція підприємства супроводжується «кризою меж». 

За кодом І. Адізеса наявне положення, етап зрілості, відповідає коду «АЕРІ». Тобто 

всі літери коду великі, що говорить про важливість та пріорітетність всіх напрямків 

менеджменту. Такими напрямками є: виробництво, адміністрування, підприємництво (або 

генерування нових ідей). Задачі управління підприємством на стадії «зрілість»: 

- систематично і в першочерговому порядку стежити за поведінкою конкурентів і в 

необхідних випадках вносити зміни в перспективні плани організації; 

- проаналізувати необхідність і можливості технічного переозброєння операційного 

процесу, підвищення рівня технологічної та інформаційної складової; 

- сумісно із споживачами визначати асортиментну та цінову політику; 

- створити необхідні умови для підтримки і зміцнення інтелектуального  потенціалу 

організації, ефективної роботи цільових команд 
Згідно з вище наведеними позиціями підприємства по моделях життєвого циклу, 

визначеною метою, чинниками, задачами управління та основними перетвореннями 

(змінами) мають стати – на-пів радикальні технологічні інновації, які передбачають 

модернізацію технічної бази та оновлення асортименту продукції у відповідності з 

уподобаннями клієнтів. 
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Фінансовий результат діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є важливим 

показником як для власника, так і для працівника, і для держави загалом, адже отриманий 

позитивний показник результатів діяльності підприємства дає йому можливості для 

оновлення матеріально-технічної бази, розширення видів діяльності підприємства, змогу 

вкладення свого капіталу в інвестиційні проекти. Тому, саме позитивний фінансовий 

результат – це запорука стабільності, а головне – фінансової незалежності підприємства.  

Основною оцінкою фінансового результату підприємства є його прибутковість.  

Прибутковість підприємства ґрунтується на ефективності його господарювання, виді 

діяльності, галузі економіки та законодавчо-нормативної бази [1]. Саме, виходячи з цього, 

A.В. Череп трактує сутність даного поняття як: «Прибуток – це частина чистого доходу, 

створеного в процесі виробництва і реалізованого у сфері обертання, що безпосередньо 

одержує підприємство» [2, c. 113].  

У загальному розумінні прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 

ними витрати, а збиток, відповідно, – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для 

отримання якого були здійснені ці витрати. 

Отже, проаналізувавши дане поняття можемо зробити висновок, що прибуток є 

якісним показником, який показує всі сторони функціонування підприємства та ефективність 

господарювання його загалом, а сума отриманого прибутку залежить від динаміки його 

доходів та витрат. 

Згідно з даними Державної служби статистики [3] у 2018 році сума чистого прибутку  

всіх підприємств України становила 288 305,4 млн. грн., коли у 2017 році лише 168 752,7 

млн. грн. (табл. 1), що може говорити як про збільшення вкладень власників у своє 

підприємства для покращення якості чи збільшення асортименту відповідно і попиту, так і 

про покращення ефективності реалізації продукції, послуги. Сума прибутку, отримана всією 

сукупністю підприємств у 2018 році склала 584 358 млн. грн., що на 13,4% більше ніж у 2017 

році, що може також нам говорити про ефективність господарювання. Загальна сума збитків 

підприємств у 2018 році становила 50 655,3 млн. грн., що аж у двічі менше ніж у 2017 році, 

саме звідси і виходить зменшення частки збиткових підприємств у 2018 р на 1,5% та 

становить 26,1%. Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств 

України за 2019 рік склав 422,2 млрд грн прибутку, що на 26% більше ніж у 2018 році (335,1 

млрд грн). За даними статистичного відомства, річний прибуток склав 596,3 млрд грн, що на 

10,3% більше в порівнянні з 2018 роком, допущено збитків на суму 174,1 млрд грн, що на 

15,3% менше. Частка збиткових підприємств, як і в 2018 році, становила 22,1 %. 
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Позитивна динаміка збільшення прибутковості вітчизняних підприємств за період 

2013-2019 рр. затьмарюється економічною кризою, посиленою пандемією COVID-19, тому 

прогноз на отримання прибутку вітчизняними підприємствами у першому півріччі 2020 

року, нажаль, буде невтішним. Перед багатьма підприємствами у зв’язку з карантином, 

тимчасовим припиненням їх діяльності та зменшенням споживання взагалі наразі 

першочерговою задачею є виживання, а потім вже подальший розвиток діяльності й вихід на 

попередні показники прибутковості. У першу чергу ситуація, що склалася, вплине на 

діяльність малих та середніх підприємств, їм вже зараз необхідно впроваджувати 

антикризове фінансове регулювання. 

 

Таблиця 1 - Чистий прибуток (збиток) підприємств у 2013–2018 рр. (розроблено авторами на 

основі [3]) 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чистий прибуток 

(збиток) підприємств 
-22839,7 -590067 -373516 29705 168752,7 288305,4 

абсолютний приріст, 

зниження 
-57907 -567227 216550,9 403221 139047,7 119552,7 

у % до попереднього 

року 
-65,1 2583,5 63,3 -8,0 568,1 170,8 

Підприємства, які одержали прибуток 

у % до загальної 

кількості підприємств 
65 65,5 73,3 73 72,4 73,9 

фінансовий результат 179259,6 202704,5 352980,4 396745,4 515460,6 584358 

абсолютний приріст, 

зниження 
-31348 23444,9 150275,9 43765 118715,2 68897,4 

у % до попереднього 

року 
85,1 113,1 174,1 112,4 129,9 113,4 

Підприємства, які одержали збиток 

у % до загальної 

кількості підприємств 
35 34,5 26,7 27 27,6 26,1 

фінансовий результат 202099,3 792771,4 726496,4 367040,4 346707,8 296052,5 

абсолютний приріст, 

зниження 
26559 590672,1 -66275 -359456 -20332,6 -50655,3 

у % до попереднього 

року 
115,1 392,3 91,6 50,5 94,5 85,4 

 

Тому, за таких умов потрібно вирішувати питання підвищення ефективності 

господарювання, а саме управління процесом, завдяки якому підприємство зможе збільшити 

свою прибутковість.  

В процесі управління прибутком його формування і розподіл повинні відповідати 

вимогам розвитку підприємства, що є запорукою його успіху в майбутньому. При чому 

основною метою залишається отримання його максимального рівня [3]. 

 Виходячи з вище переліченого можемо зробити висновок, що система управління 

прибутком буде ефективною лише за умов забезпеченості її відповідними даними, які 

нададуть можливість здійснювати постійний моніторинг процесу формування фінансового 

результату підприємства, проводити оцінку рівня валового та операційного прибутку, 

аналізувати впливи окремих факторів на обсяг прибутку.  
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На фінансовий результат діяльності будь-якого підприємства в умовах ринку впливає 

обраний механізм ціноутворення. Удосконалення механізмів ціноутворення – один із засобів 

вплинути на вибір споживачів та привернути їх увагу до продукції фірми. Обсяги реалізації 

продукції залежать від цінової політики підприємства. Залежно від умов на ринку фірма 

визначає рівень цін, за якого вдасться реалізувати плановий обсяг продукції та отримати 

очікуваний прибуток [1].  

Сьогодні зміна рівня доходності підприємств пов’язана з економічною кризою та 

погіршенням становища потенційних споживачів. Для підтримки ефективної діяльності 

підприємства необхідна розробка заходів щодо модернізації політики ціноутворення з метою 

покращення продажів.  

На ціноутворення можуть впливати декілька факторів: обсяг попиту на товар та 

очікування споживачів, витрати на виробництво та запланований прибуток [2]. 

Рівень цін на продукцію впливає на ключові параметри діяльності підприємства, а 

саме на розмір прибутку, долю ринку, конкурентне становище. Ціноутворення як засіб 

покращення продажів підприємства сприяє досягненню певних цілей підприємства. Цілі 

підприємства та стратегія ціноутворення наведені у таблиці 1: 

 

Таблиця 1 – Цілі підприємства та стратегії ціноутворення, необхідні для їх досягнення [2]. 

Ціль підприємства Характер цінової політики 

Забезпечення стабільного функціонування 

фірми 

У разі виникнення на ринку ситуації, коли 

пропозиція перевищує попит, а 

конкуренція є надмірно високою, доцільне 

зниження цін до рівня забезпечення витрат 

на виробництво. Такий варіант цінової 

політки слід розглядати у 

короткостроковій перспективі. 

 

http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V163-16.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Отримання максимального прибутку у 

короткі терміни 

Підприємство у короткостроковому періоді 

намагається отримати максимальний 

прибуток за рахунок вигідної ситуації 

ринку.  

Утримання позицій на ринку Для утримання позицій підприємству 

необхідно відстежувати появу  на ринку 

товарів та послуг аналогічних своїм. Ціна 

регулюється залежно від кон'юнктури 

ринку, але основна мета підприємства – 

утримати ціни на сталому рівні, не 

допустити значного їх зростання або 

падіння. 

Збільшення обороту продукції Для збільшення обороту продукції 

підприємство включає в ціну товару або 

послуги певний відсоток комісійних за 

реалізацію.  

 

Для забезпечення ефективної роботи підприємства слід постійно працювати над 

зменшенням витрат виробництва [3].  

Сьогодні виділяють дві групи методів ціноутворення на підприємстві: маркетингові 

методи, метод витрат. Формування ціни за витратами передбачає розрахунок собівартості 

виробництва певної продукції та інших витрат. Маркетинговий метод є зворотнім, тобто на 

основі середніх ринкових цін розраховується собівартість продукції.  

Найчастіше на сучасних підприємствах використовується метод розрахунку 

собівартості за витратами. Для ефективного використання даного методу на фірмі має 

відбуватися планування прибутку та витрат.  

На прибутковість фірми та обсяги продажу може вплинути державна політика. 

Контроль з боку держави та засоби, що сприяють запобіганню встановлення надмірного 

відсотку прибутку, можуть негативно вплинути на стан підприємства. Тому під час 

розрахунку планових показників варто враховувати цей фактор [4]. 

Для країн з розвинутою ринковою економікою є характерним регулювання цін з боку 

держави шляхом використання неадміністративних ринкових методів. Наприклад, держава 

може впроваджувати норми квотування та ліцензування, а також вводити обмеження щодо 

обороту товарів на внутрішньому чи зовнішньому ринках. Державна політика щодо 

ціноутворення є одним із засобів стабілізації економічної ситуації в країні під час кризи [3].  

Механізми впливу держави на рівень цін відображено на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Методи державного регулювання цін [3] 
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Отже, ефективна цінова політика є одним з елементів маркетингу, що впливає на 

результати діяльності підприємства. Особливості ціноутворення тісно пов’язані з ситуацією 

на ринку та конкурентним положенням фірми. Для покращення продажів та підвищення 

рівня конкурентоспроможності фірми варто вживати заходи щодо вдосконалення цінової 

політики. Вибір вдалої стратегії ціноутворення дозволить підприємству зайняти вигідну 

позицію на ринку.  
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ 

 

Крупа В.Р., к.е.н., доцент 

Львівський національний аграрний університет,  

м. Львів 

 

Діяльність фермерських господарств розглядається як важлива складова 

продовольчого забезпечення країни та вирішення соціально-економічних проблем 

українського села. З ними також пов’язуються перспективи реалізації проєктів органічного 

виробництва, розвитку агротуристичних кластерів, раціонального природокористування 

тощо.  

Водночас, динамічний розвиток фермерських господарств сьогодні неможливий без 

активного впровадження інновацій, які в умовах жорсткої конкурентної боротьби з 

агрохолдингами стають вирішальним чинником економії ресурсів, зменшення витрат і 

підвищення на цій основі конкурентоспроможності продукції та ефективності діяльності загалом. 

Це очевидно і з тих міркувань, що невеликий розмір більшості господарств (60% обробляють 

до 1000 га угідь) не дає можливості досягати економії витрат за рахунок ефекту масштабу. 

Ключовою проблемою інноваційного розвитку фермерських господарств є фінансове 

забезпечення цього процесу. Адже впровадження інновацій потребує комплексного підходу, 

що включає технічну (сучасна техніка та обладнання), виробничо-технологічну (новітні 

технології, матеріали, сорти рослин і породи тварин), організаційно-управлінську 

(автоматизовані системи управління бізнес-процесами, моніторингу, обліку та контролю, 

аналізу великого масиву даних). Лише їх поєднання здатне забезпечити максимальний 

економічний ефект. А ринкова вартість інноваційних продуктів є досить високою. 
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Закон України “Про інноваційну діяльність” визначає, що джерелами фінансової 

підтримки інноваційної діяльності є 1) кошти державного та місцевих бюджетів; 2) власні 

кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; 

3) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності; 4) кошти (інвестиції) будь-

яких фізичних і юридичних осіб; 5) інші джерела, не заборонені законодавством [2]. 

Відповідно до норм закону, результатів деяких наукових досліджень [1; 3] та існуючої 

практики інвестування агропромислового виробництва, джерела фінансування інноваційного 

розвитку фермерських господарств можна класифікувати наступним чином:  

1) власні кошти – доходи від діяльності (нерозподілений прибуток, доходи від оренди 

частини майна), погашення довготермінових фінансових вкладень, іммобілізований в 

інвестиції зайвий оборотний капітал, додатковий капітал, резервний капітал [1]; 

2) позикові кошти – отримані у рамках банківських та бюджетних кредитних програм, 

або у вигляді комерційних та інвестиційних кредитів інших суб’єктів господарювання; 

3) залучені кошти – отримані у рамках безповоротних бюджетних та донорських програм; 

4) лізинг. 

Основні банківські, бюджетні та донорські програми для фінансування інноваційної 

діяльності малих і середніх сільськогосподарських підприємств наведені у таблиці 1. 

Відзначимо, що банківські програми та бюджетна програма 5-7-9% реалізуються на 

всій території України і є безстроковими. Донорські програми є безповоротними і 

передбачають надання грантів на реалізацію окремих інноваційних бізнес-проєктів.  

Одним із ключових форм залучення основного капіталу для фермерських господарств є 

лізинг. Він є вагомою альтернативою дорогим кредитам і забезпечує швидке та масштабне 

впровадження інновацій у виробництво. Основними перевагами лізингу над кредитом є: 

відсутність потреби у заставі, стовідсоткове фінансування угоди купівлі об’єкта, адаптація 

лізингових платежів до особливостей діяльності лізингоодержувача, комплексне 

обслуговування лізинговою компанією, відносно незначний вплив на фінансовий стан тощо. 

Завдяки лізингу фермери отримали можливість купувати сучасну техніку, яка забезпечує не 

лише високу продуктивність, економічність і якість робіт, але й дозволяє впроваджувати 

автоматизовані програми управління бізнес-процесами.  

 

Таблиця 1 – Банківські, бюджетні та донорські програми фінансування діяльності малих і 

середніх підприємств у сфері сільськогосподарського виробництва* 

Назва програми Зміст програми 

Банківські програми 

Спільний із Європейським банком 

проєкт участі у Гарантійному 

механізмі 

Кредити під гарантійне забезпечення (до 70%) для 

інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи 

розміром до 5 млн. євро. терміном до 5 р. Виконавець: АТ 

“Укргазбанк” 

Програми розвитку бізнесу у 

рамках співпраці з Німецько-

Українським фондом 

Кредити на інвестиційні цілі (придбання, ремонт, 

реконструкція основних засобів) розміром до 

250 тис. євро (або у гривні в еквіваленті) терміном до 5 р. 

Ставка: від 7,7% у євро; 18,1% у гривні 

Підтримка малого та середнього 

бізнесу (МСБ) за співпраці з 

Німецько-Українським фондом  

Фінансування інвестиційних проєктів МСБ, які 

виробляють імпортозамінну продукцію та планують 

розширити її збут на національному і світовому ринках. 

Сума: до 250 тис. євро терміном до 6 років. Виконавець 

АТ “Кредитвестбанк” 

Спільний з Європейським 

інвестиційним банком (ЄІБ) 

проєкт кредитування МСП та 

Кредити на придбання, модернізацію або розширення 

бази матеріальних активів; інвестиції у нематеріальні 

активи; 
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компаній з середнім рівнем 

капіталізації 

середньострокові і довгострокові потреби в оборотному 

капіталі. Фінансування до 100% вартості проєкту (екв. до 

25 млн. євро) 

Програма з підтримки 

фінансування інвестиційних 

проєктів МСП за пріоритетними 

напрямами за рахунок коштів, 

отриманих від Німецько-

Українського фонду  

Фінансування інвестиційних проєктів позичальників, які 

виробляють імпортозамінну продукцію та планують 

розширити її збут на національному і світовому ринках. 

Розмір кредиту до 80% загальної вартості проєкту (до 

5 р.). Термін дії програми: до 09.10.2023. Виконавець АТ 

“Кредобанк”  

Бюджетні програми 

Державна програма “Доступні 

кредити 5-7-9%” 

Кредит в розмірі до 3 млн. грн терміном до 5 років під 5-

7-9% (залежно від річного доходу) на інвестиційні цілі. 

Програма є безстроковою, поворотною. Реалізують 

банки-партнери програми. 

Регіональні програми часткового 

відшкодування відсотків за 

кредитами для фінансування 

інвестиційних проєктів   

Часткове відшкодування відсотків за кредитами банків на 

придбання основних засобів, модернізацію технологічного 

процесу тощо. Термін дії: до 30.12.2020.  Вид допомоги: 

поворотна 

Донорські програми 

Проєкт USAID “Підтримка 

аграрного і сільського розвитку” 

Фінансова підтримка МСП, створення СОКів. Термін дії: 

до 03.07.2020р. 

Проєкт “Розвиток молочного 

бізнесу в Україні” (за підтримки 

уряду Канади) 

Фінансування створення та посилення існуючих 

кооперативів із розвитку молочного тваринництва 

(технічна підтримка та консультації). Термін дії: до 

2021 р. 

Український проєкт бізнес-

розвитку плодоовочівництва 

(UHBDP) 

Фінансування розвитку бізнесу у сфері виробництва і 

переробки плодоовочевої продукції. Термін дії: до 

31.03.2021 р.  

* Складено за даними джерел [4;5]. 

 

Особливо гостро проблема фінансування інноваційного розвитку постала для 

фермерів в умовах пандемії вірусу COVID-19. Адже закриття продовольчих ринків в рамках 

карантинних заходів істотно обмежило збут продукції та доходи фермерських господарств. 

За цих умов основними джерелами коштів для фінансування інновацій повинні стати 

державна програма 5-7-9% та гранти від міжнародних донорів та організацій. 
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Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  

м. Київ 

 

Домінуючим методологічним підходом до оцінювання капіталізації бізнесу є 

вартісно-орієнтований, відповідно до якого вартість капіталу підприємства визначається за 

словами А. Сміта на основі «природної ціни», а у сучасній термінології описується у 

категоріях внутрішньої або фундаментальної вартості підприємства. На основі узагальнення 

існуючого наукового доробку у даному предметному полі було зроблено висновок, що з 

точки зору методології у даному підході умовно можна виділити два змістовні напрямки – 

інвестиційний та управлінський, розвиток яких не є суперечливими між собою, а скоріше 

можуть  характеризуватися як різні погляди на проблематику оцінювання капіталізації.  

Відправною точкою для аргументації авторського упорядкування інвестиційних 

аспектів оцінювання капіталізації буде прийнято  неокласичну теорію Дж. Б. Кларка, А. Мар-

шалла, Дж. Хікса та ін. у відповідності з якою  ринкова вартість проявляється лише у процесі 

обміну на ринку під впливом дії факторів попиту та пропонування. Ринкова вартість 

розглядається як інвестиція, де продавці та покупці є цілеорієнтованими на забезпеченні 

зростання сукупної акціонерної віддачі (TSR,TotalShareholderReturn) (формула 1).  

 

TSR = (P t + 1 – P t + D)/ P t (1) 

 

де Pt+ 1 – майбутня ціна акції; 

Pt– поточна ціна акції; 

D– дивіденди за період з t до t + 1. 

 

Ключовим фактором поведінки попиту і пропонування на ринку акцій є віддача 

інвестицій, на яку очікують інвестори (попит на дохідність), і яку має забезпечити 

менеджмент підприємства (пропонування віддачі). О. Мендрул у своїх дослідженнях 

наголошує «…ринкова капіталізація підприємства формується, з одного боку, як грошова 

сума, що визначить віддачу інвестицій покупців (попит), а з іншого, як грошова сума, 

інвестована в компанію продавцями і скоригована відповідно до можливостей менеджменту 

забезпечити TSR покупцям (пропонування)» [1, с. 21 – 22]. Інвестори (покупці акцій) 

пов’язують вартість акцій підприємств з доходністю, ліквідністю та безпечністю своїх 

інвестицій, продавці – з ціновими вимогами, які залежать від корисності.  

Інвестиційна природа ринкової вартості підприємства в аспекті неокласичної 

концепції факторів виробництва зумовлюється їх граничною продуктивністю, тобто 

величиною віддачі, яка створюється завдяки збільшенню одного фактора виробництва при 

незмінній величині інших. Зростання величини факторів виробництва, тобто інвестування, 

вважається доцільним лише у тому випадку, коли воно спричиняє зростання TSR і вартості 

підприємства. Фактори виробництва, є важливим вартість формуючим чинником для 

пропонування, так як продавці намагаються, щонайменш повернути за результатом 

трансакцій свої раніше здійсненні інвестиції. Але фактори виробництва іноді представляють 

інтерес і для покупців, наприклад,за умови стратегічного інвестування або намірах здійснити 

реструктуризацію та використати активи підприємства у інший спосіб. Таким чином, 

орієнтація на фактори виробництва забезпечує покупцям інформацію, щодо можливості 
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отримати очікувану TSR, продавцям –  певну цінову межу, нижче якої вони не готові 

продавати підприємство.  

Розвиток неокласичного напрямку щодо оцінювання капіталізації підприємства на 

основі ринкової вартості набув у сучасних дослідженнях українського вченого О. Мендрула 

[1; 2]. Він дотримувався точки зору, що говорити про управління вартістю має сенс лише за 

умови ринкової трансакції, що підприємство є інвестицією, яка має бути повернута і якщо 

інвестиція здійснюється без мети, то концепція управління вартістю є не актуальною. 

Ринкову вартість підприємства вчений визначав як «грошову суму, що формується лише в 

процесі трансакції на ринку підприємств за результатом взаємодії попиту і пропонування на 

корисність (дохід, ліквідність, ризикованість) та факторів виробництва (праці, капіталу, 

землі, підприємництва)» [1, с. 18]. Відповідно даної логіки дослідження капіталізації при 

оцінюванні вартості підприємства науковець пропонує використовувати методологію, що 

ґрунтується на ринковій вартості активів, порівнянні з цінами продажу подібних 

підприємств, на дисконтуванні майбутніх фінансових вигід від здійснення бізнес-діяльності. 

Така методологія широко застосовується професіоналами ринку (незалежними оцінювачами, 

які в окремих установлених законодавством випадках залучаються до оцінювання 

підприємств (їх активів)). У внутрішньому вартісному менеджменті на думку вченого 

доцільно використовувати метод акціонерної вартості що дозволяє встановити наслідки 

управлінських дій через дивіденди акціонерів і власний капітал підприємства. 

Окрім концепції загальної доходності акціонерного капіталу (сукупної акціонерної 

віддачі) (TSR) методологія оцінювання капіталізації на основі доходності акцій набула 

розвитку в інших концепціях. Спільною змістовною особливістю, що об’єднує дані концепції  

є те, що усі вони базуються на визначенні доходності акцій, які відображають величину, 

рівень і темпи зростання доходів, що є доступними власникам підприємства, а також 

оцінювання цієї доходності учасниками ринку. Із змістовної точки зору звертає на себе увагу 

концепція накопиченого багатства, авторство якої пов’язують із розробками фахівців  

компанії SternStewart& Со.  Розрахунок індексу накопичення багатства (WAI, 

WealthAddedIndex) базується на курсовій вартості акцій, так як основною метою власників є 

отримання доходів в інвестицій. Основна ідея розробників концепції накопичення багатства 

полягає у співставленні ринкової капіталізації та акціонерної вартості, а  показник WAI 

характеризується порівняно більш високим рівнем інформативності ніж TSR, так як враховує 

прибутковість та структуру функціонуючого капіталу, перспективи розвитку підприємства та 

його позиції на фондовому ринку (формула 2) [3, с. 361]. 

 

  ROICICPRPPWAI
r

  (2) 

 

де ΔРР – зміна ціни прибутковості; 

ΔРF – зміна ціни перспективи; 

ІС – обсяг фінансування (інвестування); 

ROIC – необхідний рівень прибутковості. 

 

У 2009 р компанія Stern Stewart & Со вдосконалює методику розрахунку індексу 

накопиченого стану WAI і модифікує її у показник відносного накопиченого багатства  (RWA,  

RelativeWealthAdded). Якщо методологічно  накопичуване багатство – це періодична оцінка 

вартості перевищення віддачі над вартістю капіталу у грошовому вимірюванні, то відносно 

накопичуване багатство – це оцінка «перевищення віддачі» над середньою нормою 

доходності. На даний момент даний підхід не знайшов широкого практичного використання, 

так як відсутні чіткі практичні механізми його реалізації. 
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Серед країн ЄС, які демонструють стабільно високі темпи зростання національної 

економіки за останні десять років, лідером залишається Польща, яка, окрім того, в 2009 р. 

була єдиною країною регіону, що не мала спаду економіки завдяки високій діловій 

активності саме малих та середніх підприємств. На них працює близько 70% зайнятого 

населення та вони забезпечують понад 55% загальної виручки від реалізації [1].  

Важливими чинниками успішного функціонування малих і середніх підприємств в 

Польщі варто вважати їх фінансово-кредитну, інвестиційну, податкову підтримку з боку 

держави. У 2013 р. Doing Business визнав Польщу країною, яка забезпечила найкращі умови 

для розвитку малого підприємництва за останні роки. Особливо відзначають успіхи в таких 

сферах, як реєстрація прав власності, оформлення кредиту, захист інвестицій, торгова 

політика, забезпечення контрактів, проведення процедури банкрутства. З 2010 р. Польща 

змогла піднятися в рейтингу Doing Business з 72 місця на 40 місце в 2020 р. Україна посіла в 

2020 р. за загальними результатами 64 місце, перемістившись з 142 місця у 2010 р., що також 

э істотним прогресом. Однак більшість вітчизняних фахівців визнає, що такі результати не є 

задовільними, а розвиток підприємництва в Україні потребує подальшої підтримки [2] 

У Польщі на державному рівні існує стратегії підтримки розвитку малого та 

середнього бізнесу, основними завданнями якої визначено: зростання рівня інноваційності 

підприємств; вдосконалення системи підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації; 

сприяння пошуку зовнішніх фінансових джерел для розвитку бізнесу; дерегулювання 

економіки та спрощення бюрократичних процедур; сприяння реалізації експортного 

потенціалу підприємств. 

Серед інструментів, що використовуються в рамках реалізації державної стратегії 

підтримки підприємництва Урядом Польщі створені:  

– особливі економічні зони. Їх основне призначення - прискорення та рівномірний 

розвиток регіонів через залучення нових інвесторів та створення нових робочих місць. 

Умовами започаткування у цих зонах передбачено мінімальний обсяг інвестицій у розмірі 

100 тис. євро (власний капітал не менше 25%). Для підприємств, які працюють у цих зонах, 

передбаченіподаткові пільги, зокрема звільняються від оподаткування витрати на нові 

інвестиції, створення нових робочих місць; звільняються від сплати прибуткового податку 

юридичні особи до 31.12.2020 у межах ліміту, що визначає місцева влада, та на три роки від 

податку на нерухомість. Держава також може відшкодувати нерезидентам до 50% витрат на 
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купівлю/користування продуктів інтелектуальної власності, результатів наукових 

досліджень, якщо вони використовуються для виробництва якісно нової продукції або 

послуг; 

– технологічні парки, яких налічується близько 40 та планується створення ще 14; 

– бізнес-інкубатори - призначені для забезпечення малих та середніх 

підприємствконсалтинговими послугами з розвитку бізнесу; 

– центри трансферу технологій. Є спеціалізованими структурами при вищих закладах 

освіти або не пов’язані з ними та займаються комерціалізацією результатів наукових 

досліджень, забезпечуючи доступ підприємств до сучасних технологій, інформаційної та 

консультаційної підтримки; 

– кластери. Створюються як платформи для реалізації галузевих і міжгалузевих 

виробничих бізнес-проектів та орієнтовані переважно на інноваційні види діяльності 

(авіаційна, мультимедійні та інформаційні системи, автоматизація й ін.). 

Також важливу роль у розвитку бізнес-структур у Польщі займає безпосередньо 

фінансова підтримка, яка реалізується через:  

– бони (субсидії) на інновації – субсидії на купівлю виключно малим підприємствам 

результатів НДДКР у науково-дослідних інститутів (до 15 тис. злотих);  

– субсидії інвестицій інноваційної направленості – субсидії на купівлю результатів 

НДДКР вітчизняних та зарубіжних ліцензій, консалтинг інноваційних послуг тощо 

(компенсують до 75% витрат); 

– технологічний кредит – кредит малим та середнім підприємствам на реалізацію 

інвестицій в нові технологіії, частину («технологічна премія») цих витрат погашає Фонд 

технологічних кредитів (до 50%); максимальний розмір кредиту – 4 млн. злотих, 

самофінансування – не менше ј;  

- дотації на розробку та впровадження НДДКР –на розробку НДДКР до 7,5 млн. євро і 

на впровадження до 20 млн. злотих на проекти вартістю до 50 млн. євро, а також дотації на 

перетворення підприємств в дослідно-впроваджувальні центри, розробку та впровадження 

виробничих зразків;  

– «Паспорт для експорта» – щорічна фінансова підтримка підприємств щодо покриття 

50% витрат (200 тис. злотих) на фінансування експортного проекту (консалтинг, підготовка 

фахівців у галузі промоції експорту, маркетингу, зовнішньоторговельних стратегій). 

Суттєве сприяння розвитку та фінансовій підтримці підприємництва у Польщі 

досигнуто завдяки коштам фондів ЄС. Із серпня 2014 р. у країнах ЄС діє програма 

«Конкурентоспроможність малих і середніх підприємств» (COSME), яка запроваджує для 

підтримки та розвитку МСП два фінансових інструменти. Перший з них – це гарантування 

кредитів. Фінансові установи-учасники програми можуть отримати гарантію з боку ЄС під 

час видачі кредиту малому або новоствореному підприємству, у якого ще немає кредитної 

історії або майна для застави. Другий інструмент – це схема «Капітал заради зростання»: ЄС 

інвестує кошти у фонди, які готові ризикувати та вкладати гроші в невеликі фірми 

(пріоритетно ті, що займаються експортно-імпортною діяльністю), які, на їх думку, є 

перспективними. Крім того, у 2016 р. компанія «Raiffeisen Leasing» підписала угоду з 

Європейським інвестиційним фондом про пріоритетне фінансування польських фірм. У 

цілому на дві програми – COSME і Horyzont 2020 пердбачено 670 млн. злотих (близько 150 

млн євро). У результаті польські фірми можуть розраховувати на лізинг або кредит на суму 

520 млн злотих та фінансування на підтримку інновацій в обсязі 120 млн злотих (Horyzont 

2020)[1].  

Для управління коштами, які спрямовуютьсяна підтримку підприємництва в сферах 

інноваційної економіки, людського капіталу, розвитку Східної Польщі створена спеціальна 

урядова установа – Польське агентство з розвитку підприємництва, основною метою 

діяльності якого є реалізація програм розвитку економіки шляхом стимулювання експорту; 
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заохочення використання нових технологій; протидії безробіттю через створення нових 

робочих місць та всебічного розвитку людських ресурсів.  

Системна підтримка підприємництва у Польщі забезпечується функціонуванням 

близько трьох тисяч різноманітних некомерційних організацій: професійних і галузевих 

об’єднань,торгово-промислових палат, організацій ремісників, самоврядних організацій 

підприємців тощо. 
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Прибуток – одна з основних категорій економічної діяльності в умовах ринкової 

економіки. Зовнішня простота поняття розкривається багатоаспектністю складових 

елементів та факторів, що визначають успішність його формування. Традиційно прибуток 

розглядається як основна ціль підприємницької діяльності, що полягає в отриманні 

додаткового порівняно з видатками доходу.  

Узагальнюючи визначення прибутку, що надаються різними дослідниками, можна 

визначити його основні складові елементи: чистий дохід, різниця між доходами та 

видатками, грошовий еквівалент ефективності функціонування підприємства [1-2]. 

Традиційне бачення прибутку в економічній науці можна сформулювати наступним 

чином: це грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, основна форма грошових 

накопичень господарюючих суб'єктів, він характеризує доходність підприємства від 

проведення відповідних заходів, окупність вкладених витрат і використаного майна в 

результаті проведення заходів [3].  

В умовах постійного ускладнення соціально-економічних відносин, прогресивних 

змін у суспільства та його інформаційної трансформації, необхідно зазначити на семантичній 

трансформації поняття «прибуток». За сучасних умов під прибутком розуміється недільки 

фінансовий зиск, що отримує організація успішно організувавши виробництво товарів або 

надання послуг. За сучасних умов підвищеної турбулентності прибуток розглядається як 

важіль, що може забезпечити стабільне функціонування та дохід. Під складовими прибутку, 

успішні компанії розглядають не тільки грошові потоки, а й суспільний бекграунд, який 

супроводжує функціонування організації та визначає її реноме в широких колах споживачів 

та контрагентів [4-7]. 

Сучасною методичною основою збільшення прибутковості підприємницьких 

структур є стратегічне управління.  Під стратегією прийнято розуміти комплексну програму 

дій (заходів), яка забезпечує здійснення місії (генеральної мети) підприємства і досягнення її 

множинних цілей. Тобто це логічна побудована програма перспективних заходів, 

спираючись на які підприємницька структура очікує успішного досягнення поставлених 
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цілей. Стратегічний набір, у свою чергу, являє собою сукупність функціональних та 

альтернативних стратегій, спрямованих на досягнення однієї мети. Для досліджуваного 

підприємства такою метою буде збільшення прибутку. Ця мета може бути досягнута за 

допомогою реалізації технічних, організаційних, матеріальних, економічних і соціально-

психологічних рішень.  

Після сформованої місії та цілей підприємства переходять до аналізу зовнішнього 

середовища з метою виявлення можливостей та загроз, а також аналізу внутрішнього 

середовища з метою виявлення сильних та слабких сторін, тобто проведення SWOT -

аналізу.  

Формування матриці SWOT-аналізу необхідно для розробки стратегії підвищення 

прибутковості, так як завдяки їй можна визначити резерви підвищення прибутковості 

(сильні сторони та можливості) та, навпаки, уникнути тих аспектів, що негативно 

впливають на діяльність підприємства (слабкі сторони та загрози). 

Внутрішні сильні сторони (переваги):  

- багаторічний досвід у своєму сегменті ринку; 

- сформований імідж на ринку;  

- широкий асортимент товарів і послуг; 

- відповідність кадрового складу організаційній структурі підприємства; 

- достатня конкурентоспроможність товарів та послуг; 

- наявність конкурентних переваг (гнучка цінова політика); 

- сформований асортимент товарів; 

- ефективне використання усіх видів ресурсів 

Внутрішні слабкі сторони (недоліки):  

- відсутність стратегічного напрямку розвитку підприємства; 

- неоптимальна закупівельна ціна; 

- великі витрати у фінансовій та іншій діяльності; 

- незадовільна організація маркетингових досліджень; 

- невідповідний мотиваційний механізм; 

- низька зацікавленість працівників у результатах діяльності підприємства. 

Зовнішні можливості:  

- зростання ринку; 

- покращення демографічної ситуації; 

- покращення іміджу підприємства; 

- розширення бази споживачів та асортименту продукції. 

Зовнішні загрози: високі темпи інфляції; 

- посилення дій конкурентів; 

- політична нестабільність; 

- зміни податкового законодавства; 

- зниження доходів населення. 

Безумовно, підставою для вибору стратегії діяльності підприємства повинні бути його 

конкурентні переваги, виявлені в ході реалізації етапів стратегічного планування діяльності 

підприємства. Однак стратегія його розвитку повинна зводити до мінімуму негативний вплив 

слабких сторін підприємства на його діяльність. Тому більш обґрунтовано, на наш погляд, 

визначити стратегію діяльності підприємства й стратегічні альтернатив його розвитку 

можливо при одночасному вивченні зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства. 

Враховуючи життєвий цикл дослідженого підприємства загальною корпоративною 

стратегією підприємства обрана стратегія зростання, причому стратегія концентрованого 

зростаня. За цією стратегією підприємство намагається поліпшити свій продукт (послугу) 

або виробляє новий, не змінюючи при цьому галузі. 
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В умовах постійного підвищення ступеня конкурентної боротьби та турбулентності 

соціально-економічних відносин, управління прибутком підприємницьких структур постійно 

ускладнюється.  

Узагальнюючи семантику поняття «прибуток» можна надати наступне визначення: 

результат господарської діяльності, частина доданої вартості, що була вироблена 

підприємством та залишилась після реалізації всіх його зобов’язань. Більшість економістів 

розглядають прибуток, як основний сенс підприємництва. Дійсно, підприємства 

створюються для отримання прибутку. Але сучасні умови господарювання є набагато 

складнішими ніж то було у минулих періодах. Саме це вимагає від керівництва проводити 

довготермінову політику управління прибутком, визначати стратегічні завдання, розробляти 

плани та методи їх досягнення. 

Звичайно основним стратегічним завданням є збільшення обсягів прибутку 

підприємства. Якими саме шляхами можна досягти відповідної мети. Велика кількість 

науковців вважає, що запорукою економічної ефективності, а отже прибутковості виступає 

постійна модернізація виробництва [1], випуск якісної продукції [2], використання сучасних 

технологій маркетингу [3;4]. 

В процесі діяльності підприємство повинно проводити політику максимізації 

прибутку, що включає: управління формуванням та розподілом прибутку. 

Політика управління формуванням прибутку включає в себе наступні елементи: 

розробка політики управління прибутком в процесі операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності. 

Політика управління формуванням прибутку повинна бути спрямована на 

максимізацію розміру позитивного фінансового результату через виконання комплексу 

завдань щодо забезпечення зростання обсягів діяльності, ефективного управління витратами, 
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підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та 

структури обігових коштів, підвищення продуктивності праці та системи управління 

суб’єктом господарювання. 

При розподілі прибутку важливим є оптимальне поєднання таких завдань його 

ефективного використання: здійснення розподілу прибутку відповідно до стратегії розвитку 

підприємства; підвищення рівня добробуту власників підприємства, шляхом реалізації 

дивідендної політики; забезпечення приросту ринкової вартості суб'єкта господарювання у 

коротко- та довготерміновій перспективі; підвищення інвестиційної привабливості 

підприємства; забезпечення ефективного впливу на трудову активність працівників, що 

здійснюється шляхом участі працівників у розподілі прибутку; поповнення фінансових 

ресурсів підприємства; підвищення рівня платоспроможності підприємства за рахунок 

скерування капіталізованого прибутку в обіговий капітал; зменшення ризиків діяльності 

внаслідок формування та поповнення резервного фонду, фонду резерву виплат дивідендів, 

інших фондів спеціального призначення. 

Управління використанням прибутку охоплює формування дивідендної політики, яка 

відіграє значну роль у реалізації фінансової стратегії підприємства. Вона впливає на рівень 

добробуту інвесторів у поточному періоді; визначає розміри формування власних 

фінансових ресурсів, а відповідно і темпи виробничого розвитку підприємства на основі 

самофінансування; впливає на фінансову стійкість підприємства, на вартість 

використовуваного капіталу і ринкову вартість підприємства [4]. 

Вагоме значення прибутку для розвитку підприємницьких структур обумовлює 

необхідність ефективного і безперервного управління ним.  

Управління прибутком є процесом вироблення і  прийняття управлінських рішень по 

всіх основних аспектах її формування, розподілу і використання на підприємстві. 

Для того, щоб ефективного управляти прибутком підприємства необхідно виконувати 

ряд вимог до цього процесу, основними з яких є: 

1. Управління прибутком має бути складовою частиною системи управління 

підприємницькою структурою, що інтегрує в собі стратегічні, функціональні та операційні 

цілі і ресурси.  

2. Управління прибуткам має комплексний характер, що передбачає врахування всіх 

аспектів діяльності підприємницької структуру, а також впливу зовнішнього середовища.    

3. Динамізм управління прибутком підприємницьких структур обумовлений 

плинністю соціально-економічних відносин та вимагає постійного моніторингу відповідності 

використовуваних методик управління. 

4. Багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських рішень. Підготовка 

кожного управлінського рішення у сфері формування, розподіли і використання прибутку 

повинна враховувати альтернативні можливості дій.  

5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства, що передбачає 

визначення цілей  та використання методів які відповідають обраній стратегії розвитку. 

До числа методів збільшення прибутку необхідно віднести наступні. Виробничі, що 

передбачають оптимізацію завантаження виробничих потужностей. Технологічні, які 

втілюються у технологічному оновленні основних засобів виробництва. Інноваційні методи 

використовуються за умов випуску нової продукції та використання нових технологій 

(наприклад, електронної торгівлі). Фінансові методи використовуються для оптимізації 

структури та джерел капіталу підприємства. Методи управління кадровим потенціалом, 

передбачають підвищення кваліфікації та ретельний добір співробітників. Організаційні 

методи, що вкладаються в заходи та політику оптимізації організаційної структури у 

відповідності до вимог стану соціально-економічних відносин. 

 

 



165 

 

Література: 

1. Бавико О.Є. Інваріантність модернізаційного вектору розвитку національної 

економіки / О.Є. Бавико // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 5-9. 

2. Бавико О.Є. Семантична ґенеза поняття якість у підприємницькій діяльності та 

стандартах з управління якістю / О.Є. Бавико // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. 

– С. 6-9. 

3. Natorina A. Online retailers’ management system of marketing commodity policy / 

Natorina A. // Економічнийчасопис XXI. – 2018. – № 174(9-10). – С. 69-72. 

4. NatorinaA. Congruentmarketingproductstrategiesoftheenterprises / А. Natorina // 

Економічний часопис XXI. – 2017. – № 163(1-2(1)). – С. 75-78. 

5. Блонська В.І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства / 

В.І. Блонська, О.І. Вужинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.1. – С. 122-

128. 

 

 

УДК: 33.339.5 

 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Савіцький А.В., к.е.н., доцент 

Хмельницький національний університет, 

 м.Хмельницький 

 

На сьогодні, за умов бурхливого розвитку інтеграційних процесів та посиленої уваги 

до становлення експортоорієнтованого виробництва вітчизняної продукції існує ряд 

вартісних аспектів, які здатні обмежувати діяльність промислових виробників та водночас 

стимулювати їх до прийняття належних управлінських рішень у напрямі адаптації до 

сучасних тенденцій глобалізованих закордонних ринків, співробітництва із торговельними 

партнерами Європейського Союзу та дотримання Україною правил поглибленої Зони вільної 

торгівлі. 

Через те, вагомими елементами у компонуванні системи експортоорієнтованого 

управління та її впливу на підвищення прибутковості мають бути ті, які пов’язані із 

достовірною оцінкою показників, що характеризують ефективність здійснених витрат та 

отриманої собівартості від здійснення ЗЕД. На сьогодні, для будь-якого суб’єкта 

господарювання зазначені поняття є суперечливим та багатозначним, оскільки не всі 

підприємства можуть бути фінансово незалежні та не піддаватись впливу кризових явищ зі 

сторони зовнішнього середовища, результатів коливання курсу валют, інтеграційних 

процесів та трансформаційних перетворень економіки. 

З позицій, слід вважати, що найбільш прийнятними показниками для оцінки 

ефективності загальновиробничих витрат на продукування експортної продукції є ті, які 

стосуються планування та відповідно до своїх значень здатні спонукати до активізації 

окремих управлінських рішень, уточнення і удосконалення завдань у розрізі операційного 

циклу та прогнозування подальшої діяльності, а саме [1, c.286-287, 293; 2, с.72]: 

1. Витрати на 1 грн. товарної експортної продукції у поточному періоді (В1 грн.тп екс баз). 

В1 грн.тп екс баз показує поточні витрати на 1 грн. експортної товарної продукції та уразі їх 

планового перевищення спонукає до прийняття заходів щодо деталізованого аналізу усіх 

елементів виробничого процесу, розподілу сировини і матеріалів, якості праці та стадій їх 

обробки. Згідно постулатів економічної теорії та підходів економії на масштабах, у 
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майбутньому періоді, доцільніше вийти на незначне відхилення загальновиробничих витрат, 

ніж зафіксувати збільшення собівартості одиниці продукції. 

2. Вихідна собівартість товарної експортної продукції у плановому періоді 

(Свих. тп екс пл). Якщо Свих. тп екс пл є прийнятним для отримання планового доходу від реалізації 

експортної продукції, його значення закладається у загальний кошторис витрат, а менеджмент 

підприємства акцентує увагу на реалізації завдань прийнятої виробничої програми і здійсненні 

контролю над її виконанням. В іншому випадку, для керівників виробничих цехів доцільно 

здійснити аналіз В1 грн.тп екс баз та скоригувати значення Свих. тп екс пл до їх величини. 

3. Економія витрат за рахунок зниження норм витрат матеріалів на виробництво 

експортної продукції (Ем екс). Ем експоказує співвідношення норми витрат до і після здійснення 

виробництва, ціни одиниці ресурсу та вихідних обсягів випуску. Для отримання економії 

витрат за рахунок зниження норм затрат матеріалів (Ем екс зростає, %), керівники виробничих 

цехів повинні здійснити часткову або повну модернізацію техніки і обладнання, яке 

використовується для продукування продукції на експорт. 

4. Зростання продуктивності праці у процесі виробництва продукції на експорт (Ет екс). 

Ет експоказує величину зростання продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості 

виготовленої продукції, включає співвідношення норм-годин на початок і кінець виробничого 

циклу, а також відповідні тарифні і відсоткові надбавки за виконану роботу.  Для отримання 

економії витрат за рахунок зростання продуктивності праці, керівникам виробничих цехів у 

тісній взаємодії із адміністрацією підприємства необхідно забезпечити усі нормативні 

технологічні, соціальні, мотиваційні та освітні умови персоналу. 

5. Економія витрат за рахунок поглиблення спеціалізації і розширення кооперування 

виробництва продукції на експорт (Еск екс). Еск експоказує величину зменшення витрат 

виробництва експортної спеціалізованої продукції за рахунок зосередження уваги на гуртовій 

ціні та транспортно-заготівельних затратах на одиницю виробу у співвідношенні до кількості 

замовлення, яку максимально може отримати підприємство внаслідок кооперування із 

спеціалізованими контрагентами. Згідно постулатів економічної теорії та підходів економії на 

масштабах, у майбутньому періоді підприємство зможе скоротити загальновиробничі витрати 

на основі продажу більшої кількості продукції. 

6. Економія витрат за рахунок зниження умовно-постійних витрат виробництва 

продукції на експорт (Еу.-п. екс). Еу.-п. експоказує величину зменшення умовно-постійних витрат 

виробництва експортної продукції за рахунок зміни структури асортименту і обсягу 

постачання. В даному випадку, керівники підприємств повинні активізувати маркетингові 

дослідження у напрямі розширення асортименту пропонування тих товарів, які є дешевшими у 

виробництві, а їх матеріально-сировинна складова є альтернативною. Крім того, вагомим є 

модифікація наявних моделей продукції та їх субституційність. 

7. Планова собівартість продукції (Стп екс пл). Стп екс плпоказує величину планової 

собівартості отриманої на основі суми економії витрат за усіма техніко-економічними 

факторами. Для планування нижчого рівня Стп екс пл та отримання більшого прибутку, 

керівникам підприємств необхідно переглянути вхідні показники Ем екс, Ет екс, Еск екс, Еу.-п. екс, які 

були розраховані для визначення Стп екс пл, у розрізі виробничих цехів. 

Якщо звернути увагу на коло користувачів інформації про такі показників, зазначимо, 

що ланцюг кругообігу даних про формування витратних статей та собівартості на 

експортоорієнтованому підприємстві повинен базуватись на чіткій ієрархії управління 

окремими етапами виробництва. Ключовим у даних процесах має стати своєчасність, 

повнота та достовірно обґрунтований результат аналізу поточної роботи щодо планування, 

розробки, впровадження та виконання логічно-послідовних операцій під час циклу 

продукування. На думку автора, у розрізі виробничих цехів, необхідно закріпити 

відповідальних аналітиків, які б тісно змогли співпрацювати із їх керівниками щодо 

отримання інформації для оцінки, діагностики та контролю планових показників різних 
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видів витрат, які є обов’язковими для виконання фактичної експортної програми 

підприємства. В подальшому, зведені дані доцільно представити на адміністративній нараді 

вищого керівництва для затвердження існуючих або прийняття коригуючих управлінських 

рішень щодо виявлених тенденцій. 

Отже, згідно вищевикладеного, підсумуємо те, що всі із обґрунтованих показників 

тісно переплітаються із багатьма проблемами розвитку ЗЕД та формування 

експортоорієнтованого управління прибутковістю підприємств. Перш за все, це стосується 

здійснення деталізованого аналізу у розрізі етапів виробничого циклу експортної продукції, 

налагодження закордонних коопераційних зв’язків в рамках окремої спеціалізації, 

впровадження інновацій та забезпечення умов для їх становлення, зниження собівартості 

виробів, підвищення продуктивності праці та адаптації до цінових бар’єрів ринку. На 

сьогодні, усі із зазначених понять є не від’ємними елементами для виявлення ризиків і 

вирішення проблемних питань організації експортної діяльності промислових підприємств 

на мікрорівні, отримання вищого прибутку та прискорення їх інтегрованості до 

глобалізованих структур ЄС. 
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Фінансова стабільність та економічна забезпеченість будь-якого підприємства є 

важливою передумовою ведення успішної господарської діяльності. Для створення 

ефективної системи управління фінансовими ресурсами необхідна наявність на підприємстві 

відповідної технології, що дозволить складати обгрунтовані фінансові прогнози, розробляти і 

реалізовувати не тільки стратегічні, але й оперативні плани фінансової діяльності. 

Статистичні дані свідчать, що бурхливий  розвиток торгівлі супроводжується цілою 

низкою фінансових проблем. На торговельних підприємствах України спостерігається 

суттєвє зниження рівня фінансової стійкості та платоспроможності, що обумовлює 

необхідність вдосконалення теорії і практики фінансового планування на підприємствах 

торгівлі. 

Недооцінка значення планування і прогнозування у ринковій економіці приводить до 

невиправданих економічних втрат, а інколи – і до банкрутства. Необхідність самостійного 

формування і використання фінансових ресурсів підприємством, відповідальність перед 

інвесторами, кредиторами, державою посилює значення і роль фінансового планування та 

прогнозування, завдяки яким забезпечується ефективне функціонування суб’єктів 

господарювання [1].  



168 

 

Наразі відсутнє єдине тлумачення сутності поняття «фінансового планування» на 

торговельному підприємстві. Відомий фахівець з фінансового управління Бланк І.О., під 

фінансовим плануванням розуміє «процес розроблення системи фінансових планів і 

планових показників із забезпечення розвитку підприємства фінансовими ресурсами і 

підвищення ефективності його фінансової діяльності в плановому періоді» [2, с. 42]. 

Науковці Єрмоленко О. А., Григоренко К. О. підкреслюючи важливість фінансового 

планування, зазначають, що «це один із альтернативних фінансових інструментів, що 

використовується підприємствами для налагодження фінансової діяльності та підвищення 

власної рентабельності та платоспроможності» [3, с. 232]. 

Більш точне визначення, на наш погляд, надає Шелудько В.М., який відзначає, що 

«фінансове планування– це процес розробки системи фінансових планів, що полягає у 

визначенні фінансових цілей, встановлення рівня відповідності цих цілей фінансовому стану 

підприємства і формування послідовності дій, спрямованих на досягнення поставлених 

цілей» [4, c. 352]. 

Сутнісні складові частини фінансового планування розкриваються через систему, що 

включає поняття, об'єкт, предмет, мету, принципи, завдання та функції [5, с. 73]. Розглянемо 

кожну з перерахованих складових. Управлінський підхід, у рамках якого фінансове 

планування розглядається як складова частина функції планування в управлінні не розкриває 

всі завдання і його функції на підприємстві. Пов'язано це насамперед із тим, що сучасні 

умови викликають необхідність забезпечення адаптивності процесу фінансового планування 

до зміни навколишнього середовища, а саме: проведення моніторингу умов функціонування 

і результатів діяльності торговельного підприємства, коригування планів, контроль 

виконання і т.д. Тому сьогодні фінансове планування має розглядатися як одна з 

найважливіших складових частин фінансового менеджменту на підприємстві в рамках 

загальноекономічної підходу.  

Залежно від стадії життєвого циклу підприємства, кон'юнктури ринку, на якому воно 

функціонує, й інших чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, цілі підприємств 

варіюються від необхідності уникнення банкрутства до розвитку і освоєння нових ринків. 

Тому і процес фінансового планування може мати різні цільові установки залежно від 

завдань, визначених менеджментом підприємства на перспективу [6, с. 3]. 

Мета фінансового планування формується на підставі обраних критеріїв реалізації 

фінансових рішень, які, як правило, спрямовані на максимізацію продажів, прибутку, 

власності власників підприємства.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що мета фінансового планування може бути 

сформульована як:  

– забезпечення оптимальних можливостей господарської діяльності підприємства;  

– визначення можливих обсягів надходжень і витрачання грошових коштів у 

плановому періоді;  

– обґрунтування можливостей фінансування передбачуваних економічних, технічних і 

соціальних проектів та оцінка їх ефективності з урахуванням кінцевих фінансових 

результатів; 

 – підвищення ефективного використання короткострокових і довгострокових 

фінансових ресурсів [7, с. 145].  

Фінансове планування здійснюється відповідно до визначених принципів, які 

випливають із загальних принципів планування і фінансування діяльності, але мають свої 

особливості, зумовлені синтезом цих двох процесів. Специфічними принципами фінансового 

планування є:  

– принцип відповідності – полягає в тому, що придбання поточних активів слід 

планувати переважно за рахунок короткострокових джерел, а модернізацію і технічне 

розвиток – за рахунок довгострокових джерел;  
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– принцип надлишку грошових коштів, що припускає в процесі планування «не 

обнуляти» грошовий рахунок, а мати певний запас для забезпечення надійної платіжної 

дисципліни;  

– принцип альтернативності, який передбачає проведення різноманітних планових 

розрахунків і вибір найкращої альтернативи розвитку підприємства;  

– принцип адекватності, який полягає у виборі найбільш відповідних і адекватних 

моделей і методів фінансового планування, що враховують закономірності розвитку окремих 

економічних явищ і процесів;  

– принцип співвідношення термінів отримання та використання коштів – капітальні 

вкладення з тривалими термінами окупності доцільно фінансувати за рахунок 

довгострокових позикових коштів;  

– принцип платоспроможності, або постійної потреби в робочому капіталі, що 

зводиться до того, що в майбутньому балансі підприємства сума оборотних коштів 

підприємства повинна перевищувати суму його короткострокових заборгованостей, тобто не 

можна планувати «слабколіквідний» баланс підприємства;  

– принцип рентабельності капіталовкладень – передбачає вибір дешевих способів 

фінансування, залучення позикового капіталу лише в тому випадку, якщо він підвищує 

рентабельність власного і забезпечує ефект фінансового важеля;  

– принцип збалансованості ризиків – особливо ризикові довгострокові інвестиції 

доцільно фінансувати за рахунок власних коштів;  

– принцип пристосування до потреб ринку – необхідно враховувати кон'юнктуру 

ринку і місце підприємства на ньому [8, с. 74]. 

Фінансове планування торговельних підприємств розглядається відокремлено у 

контексті стратегічного управління чи видів короткострокового внутрішньогосподарського 

планування та моделей, які описують окремі складові системи управління фінансами. 

Фінансове планування на підприємстві базується на використанні нею трьох основних 

систем (або ще їх можна назвати видами фінансового планування): стратегічне 

прогнозування фінансової діяльності, поточне планування фінансовою діяльністю, 

оперативне планування фінансової діяльності. Кожній з цих систем фінансового планування 

притаманний певний період і свої форми реалізації його результатів  [1].  

 

Таблиця 1 - Системи фінансового планування і форми реалізації його результатів на 

підприємстві  

Системи фінансового 

планування 

Форми реалізації результатів фінансового 

планування 

Період 

планування 

Стратегічне 

прогнозування 

фінансової діяльності 

Розробка загальної фінансової стратегії і 

фінансової політики по основним напрямкам 

фінансової діяльності підприємства 

до 3-5-х років 

Поточне планування 

фінансової діяльності 

Розробка поточних фінансових планів по 

окремих аспектах фінансової діяльності 

до 1 року 

Оперативне планування 

фінансової діяльності 

Розробка і доведення до виконавців 

бюджетів, платіжних календарів і інших 

форм оперативних планових завдань по усім 

основним питаннях фінансової діяльності 

місяць, квартал 

 

Фінансове планування на вітчизняних торговельних підприємствах здійснюється за 

допомогою загально вживаних методів. У цілому, вчені виділяють наступні методи: 

нормативний, розрахунково-аналітичний, оптимізацію планових розрахунків, економіко-

математичне моделювання, кореляційного моделювання, економіко-статистичний, прогнозу 

обсягів реалізації, балансу грошових витрат і надходжень, бюджету готівки, бюджету 
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додаткових вкладень капіталу, визначення потреб у зовнішньому фінансування, регресійного 

аналізу, коефіцієнтний (метод відсотка від реалізації) та інші.  

Отже, фінансові та економічні проекти, угоди і операції, спрямовані на досягнення 

певних цілей торговельного підприємства вимагають попереднього осмислення і 

відображаються в складанні прогнозів, планів або програм дії як неодмінної умови 

обгрунтування задуму і надійності отримання бажаного результату.Знання наукових 

принципів і методів фінансового планування допомагає фахівцям, які займаються 

підприємницькою діяльністю, розуміти суть явищ, що відбуваються і приймати правильні 

рішення в різних ситуаціях. 
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Найважливішою економічною категорією, що характеризує ефективність 

господарської діяльності підприємницьких структур, обсяг і якість виробленої продукції, 

стан матеріально-технічної бази, є прибуток. Прибуток - головний стимул підприємницької 

діяльності. Однак прибуток – не лише символ успіху. Він виступає основним джерелом 

науково-технічного вдосконалення продукції підприємства, є матеріальною основою 

збільшення капіталу та розширення підприємницької справи. Величина прибутку  також 

впливає на економічний розвиток держави шляхом поповнення державного бюджету 

сплатою податків, зборів, обов’язкових платежів. Значна роль прибутку обумовлює 

необхідність дослідження проблем ефективного управління ним. 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/3.pdf
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В сучасній в економічній літературі існують різні концепції прибутку, немає єдиної 

думки щодо його визначення (табл. 1.1). Найчастіше прибуток пов'язують з капіталом, 

трактуючи його як винагороду за підприємництво, або як компенсацію за невизначеність і 

ризик у підприємницькій діяльності.  

 

Таблиця 1.1 – Розкриття терміну «прибуток» в літературних джерелах 

 Джерело Визначення 

ШевченкоЛ.С. [1] Прибуток – це частина доходу, яка залишається у підприємства після 

відшкодування всіх витрат, понесених під час формування цього 

доходу. 

Лойко В.В., 

Макаровська Т.П. 

[2] 

Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною 

реалізації та собівартістю продукції, між обсягом отриманої виручки 

та сумою витрат на виробництво і збут продукції. 

Рогач С. М.,[3] Однією з основних категорій товарного виробництва є прибуток, що 

характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного 

виробництва. 

РижманьД.І. [4] Прибуток – це частина виторгу, що залишається після відшкодування 

всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. 

Бойчик І.М [5] Прибуток - це частина доходу, яка залишається підприємству після 

відшкодування усіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією 

продукції та іншими видами діяльності 

Бланк І.О., Ситник 

Г.В. [6] 

 

Прибуток є вираженим у грошовій формі чистим доходом підприємця 

на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик 

здійснення підприємницької діяльності, і становить різницю між 

сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення цієї 

діяльності. 

КірейцевГ.Г.[7] 

 

Прибуток – позитивний, узагальнюючий результат діяльності 

підприємства, підприємця, галузі, народного господарства країни, що 

характеризує ефективність виробництва. 

Фролова Л.В. 

[8] 

Прибуток є таким показником, який характеризує не тільки міру 

ефективності діяльності підприємства, а й спроможність підприємства 

підтримувати ефективне відтворення та відновлення використаних у 

процесі економічної діяльності підприємства ресурсів.  

 

Не дивлячись на відміності тлумачення терміну «прибуток» у роботах вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, всі автори погоджуються з важливою роллю прибутку в умовах 

ринкової економіки і підкреслюють, що прибуток підприємства виступає не лише як основа 

функціонування окремого підприємства, але і як база економічного розвитку держави в 

цілому. 

Частково сутність прибутку розкривається через функції, які він виконує у 

господарський діяльності. Основні з них такі: оціночна, розподільча, стимулююча, 

відтворювальна [9].  

Визначення екстенсивних та інтенсивних факторів впливу на формування прибутку та 

постійний пошук невикористаних резервів забезпечить зростання прибутку в 

перспективному періоді. Основними резервами є: зростання обсягу виробництва продукції 

(виконання робіт, надання послуг); зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції; 

економії і раціонального використання грошових коштів на оплату праці, оплату сировини та 

матеріалів тощо; модернізації обладнання та устаткування; запровадження досягнень 

науково- технічного прогресу, тощо.  
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Якість роботи підприємства не можна оцінювати лише за масою прибутку. Для того 

щоб комплексно оцінити ефективність виконання господарських операцій, потрібно 

зіставити прибуток з сумою витрат, пов'язаних із його отриманням, тобто розраховують 

показники рентабельності. 

Для досягнення достатнього рівня рентабельності необхідно, щоб підприємство 

приділяло значно більше уваги таким сферам діяльності, як продаж і реалізація продукції, 

або збільшенню доходів, ніж управлінню виробництвом з метою зменшення витрат на це 

виробництво. Крім того, сучасний попит та потреби споживачів є нестабільним постійно 

змінюються в економічному середовищі, а насичення ринків масою продуктів все більше 

урізноманітнюється, отже зумовлює потребу пошуку джерел збільшення доходу, а не 

зосередження на процесі скорочення витрат суб’єкта господарювання [9].  

Отже, підприємницька діяльність господарюючих суб’єктів в ринковій економіці 

спрямована на одержання прибутку, який є головною метою і найважливішим критерієм 

ефективності господарської діяльності підприємницьких структур. Водночас прибуток є 

основним джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, 

формування дохідної бази бюджетних ресурсів різних рівнів, позабюджетних та благодійних 

фондів. Ефективне управління, формування та розподілу прибутку підприємства можливе 

при дієвій̆ та правильно сформованій̆ системі управління прибутком підприємства. 
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В сучасних умовах господарювання характерним є зростання ролі ризиків, з якими 

пов'язана будь-яка сфера діяльності суб'єктів господарювання. Разом з тим, незважаючи на 

значну кількість підходів щодо визначення та сутності цього поняття, практично усі теорії 

ризику передбачають, як правило, лише універсальні правила вибору рішень, не пов'язаних із 

певною визначеною ситуацією. В економічній діяльності ризик прийнято ототожнювати з 

можливістю втрати підприємством частини своїх ресурсів, із зниженням запланованих 

доходів чи появою додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової 

діяльності. Аналіз літературних джерел [1; 2] надав можливість виділити такі види основних 

ризиків властивих інвестиційній діяльності (рис. 1), які піддаються вимірюванню, 

прогнозуванню та становлять інтерес з точки зору можливості впливу на них. 

В процесі здійснення інвестиційної діяльності ризик можна розподіляти на 

початковий, тобто той, який виникає до початку здійснення інвестиційної діяльності; 

поточний, який виникає в процесі управління інвестиційною діяльністю, та кінцевий, 

пов'язаний із впровадженням результатів інвестиційної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ризики у процесі управляння інвестиційною діяльністю підприємств 

 

Зважаючи на фактори виникнення ризику, ризик може бути об'єктивним, тобто 

сукупністю факторів, які становлять реальну перешкоду інвестиційній діяльності, або 

суб'єктивним, що виникає в результаті ототожнення низки перешкод як таких особою, яка 

приймає рішення в процесі управління інвестиційною діяльністю. 
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які опосередковано пов'язані із діяльністю підприємства, проте суттєво можуть вплинути на 

процес управління інвестиційною діяльністю, та внутрішні – ті, які виникають безпосередньо 

на підприємстві.  
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інформаційний ризик, ціновий ризик, споживчий ризик, ризик зниження фінансової 

стійкості, ризик втрати платоспроможності, ризик отримання збитку, виробничий ризик, 

управлінський ризик, матеріальний ризик. 

Таким чином, інвестиційна діяльність пов'язана із різними видами ризику і важливим 

є визначення ступеня ризику, що може здійснюватись одним із розповсюджених методів 

кількісної оцінки ризику: статистичного методу, методу аналізу доцільності витрат, методу 

експертних оцінок, методу використання аналогів, аналітичного методу [1]. 

Зважаючи на те, що інвестиційна діяльність є частиною загальної стратегії діяльності 

підприємства, велику увагу варто приділяти концепції інтегрованого ризик-менеджменту. 

Про необхідність формування якого свідчить і той факт, що направлення зусиль на 

попередження або зменшення лише певного виду ризику, найбільшого серед інших, може 

призвести до зростання витрат або виникнення збитків за іншими видами ризиків. 

Практика інтегрування ризик-менеджменту в загальну стратегію розвитку 

підприємства дозволяє не тільки планувати напрями діяльності, але й прораховувати 

ймовірні варіанти розвитку середовища на етапі планування, що дозволяє утримувати 

стабільність навіть за справдження песимістичних сценаріїв розвитку. 

Одним з найскладніших моментів врахування ризику ще на етапі стратегічного 

планування є оцінювання ризику. Управління інвестиційною діяльністю в цілому та 

врахування інвестиційного ризику зокрема зумовлює необхідність контролінгу, основними 

завданнями якого є планування та організація, розробка системи заохочення учасників 

інвестиційної діяльності та контроль за реалізацією інвестицій. 

Одним із важливих напрямків управління інвестиційною діяльністю в системі 

інтегрованого ризик-менеджменту є комплексна оцінка фінансового стану підприємства, яка 

покликана: 

– оцінити реальний фінансовий стан підприємства; 

– виявити проблемні місця в фінансовій діяльності підприємства. які потребують 

покращення; 

– надати інформацію про фінансовий стан потенційним інвесторам; 

– надати інформацію про перебіг інвестиційної діяльності. 

Важливим питанням в управлінні інвестиційною діяльністю є формування системи 

інтегрованого ризик-менеджменту, який надає можливість поєднати і врахувати усі фактор 

ризику, що прямо чи опосередковано пов'язані із інвестиційною діяльністю. Необхідним є 

врахування усіх внутрішніх та зовнішніх факторів, які прямо чи опосередковано впливають 

на управління інвестиційною діяльністю. 
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Уцьомудослідженніобговорюютьсярозвитокмалихтасередніхпідприємств (МСП), 

регіональніособливостітажиттєвоважливіпитання, 

завданнятаперспективиузв'язкузреформоюдецентралізаціївУкраїні. Перш за все, МСП 

визначаються у Господарському кодексі України кількістю працівників та обігом.У 2014 

році законодавство України щодо визначення МСП було узгоджено із законодавством ЄС і 

тепер включає три категорії. 

 

Таблиця 1 –  Категорії МСП в Україні 

Категорія Обороти Працівники 

Мікропідприємства 2 млн 10 

Малі підприємства 10 млн 50 

Середні підприємства 50 млн 250 

Джерело: Розділ 3 Стаття 55 Господарського кодексу України                                                                                                                                                                  

 

МСП відіграють важливу роль у розвитку економіки України, оскільки це визначає 

масштаби середнього класу та економічної активності в країні. До суб'єктів господарської 

діяльності належать юридичні особи та приватний підприємець. У 2019 році загальна 

кількість суб'єктів господарської діяльності становила 1974,3 млн. Одиниць, що менше на 

209,6 тис. Одиниць, ніж у 2014 році. Однак у 2019 році частка малих та середніх корпорацій 

становила 17,3% від загальної кількості суб'єкти економічної діяльності, 86,7% з них 

становлять мікробізнес. Крім того, у 2014–2019 роках ці показники не помітно змінилися . 

Обсяг продукції, що випускається МСП, становив приблизно 58% від загального обсягу 

продукції. Крім того, МСП забезпечували майже 68% загальної зайнятості приватного 

сектору в Україні . Розвиток малого та середнього бізнесу в основному однаковий в регіонах 

України, оскільки в Україні дуже централізований уряд, а органи місцевого самоврядування 

не впливають сильно на ділове середовище, тому ділове середовище приблизно однакове у 

всіх регіонах. Разом з тим, існує деяка регіональна 43 відмінність: частка МСП у загальному 

обсязі продукції, що випускається, становить приблизно 60% для Західної та Центральної 

України, тоді як цей показник для Східної та Південної України становить близько 40-45%. 

Основна причина цього - структура економіки. У східних регіонах переважають великі 

підприємства, мова йде про вугільні шахти, заводи, фабрики. Це викликає більш високу 
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монополізацію. А також це впливає на мислення людей, їхні підприємницькі навички. 

Необхідно підкреслити, що реформи державного управління та децентралізації, які зараз 

проводяться в Україні, дещо змінюють зазначену ситуацію. Одним із найважливіших 

елементів реалізації нової державної регіональної політики є Державний фонд регіонального 

розвитку (ДФРР), створений у 2012 році. Функціонування ФСДР в Україні має важливе 

значення для регіонального та місцевого соціального та економічного розвитку. Завдяки 

функціонуванню ФНРР було розпочато фінансування проектів регіонального розвитку на 

конкурсній основі та відповідно до стратегій регіонального розвитку та планів дій щодо його 

реалізації. Слід підкреслити, що нині відбувається поступовий відхід від старої практики 

фінансування будівництва лише нових об'єктів, особливо в державному секторі. Такі так 

звані «важкі» проекти переважали у списках фінансування за рахунок державних субсидій. В 

даний час соціально-економічний розвиток регіонів та окремих територій фінансується за 

допомогою так званих «м'яких» проектів. Отже, реалізація нової державної регіональної 

політики створює різноманітні можливості для регіонального та місцевого саморозвитку. 

Здатність до регіонального та місцевого саморозвитку, серед іншого, означає: 1) місцева 

влада, бізнес та громади мають можливість мобілізації та ефективного використання 

внутрішніх ресурсів; 2) вони також демонструють можливість перетворення зовнішніх 

можливостей у фактори місцевого розвитку; 3) вони демонструють здатність перетворювати 

місцеві слабкі сторони у свої сильні сторони. Необхідно підкреслити, що регіональне та 

місцеве саморозвиток сприяє значному зміцненню стійкості місцевої економіки до 

негативних зовнішніх впливів. Крім того, це значно сприяє конкурентоспроможності 

місцевої економіки, формуванню конкурентних переваг та зміцненню конкурентних позицій. 

Одним із джерел саморозвитку є фінансовий ресурс, який формується в регіоні. В основному 

це джерело включає прибутки місцевих підприємств. Чим більше кількість прибуткових 

місцевих підприємств і більше прибутку вони отримують, тим краще розвивається місцева 

економіка. Тобто регіональний та місцевий саморозвиток передбачає економічний розвиток, 

який ґрунтується на самодостатності, самофінансуванні та рентабельності. Відповідно до 

європейської практики, частка прибуткових місцевих підприємств повинна бути вище 80%. 

Ще один показник - частка малих 44 підприємств у валовому регіональному продукті. У 

промислово розвинених країнах цей показник становить від 40 до 60%. Більше того, малий 

бізнес відіграє особливу роль у створенні нематеріального багатства, а саме у наданні 

інформації, зв’язку, освіти та інших соціальних послуг. Основні питання для малого та 

середнього бізнесу в основному однакові в регіонах України. По-перше, бракує 

підприємницької культури та навичок, викликаних пострадянським менталітетом. По-друге, 

обмежений доступ до фінансових ресурсів, спричинений слабкою та нестабільною 

банківською системою, дорогими кредитами, відсутністю інвесторів, вузьким фондовим 

ринком. По-третє, існує надмірне регулювання бізнесу. Стратегія сталого розвитку «Україна-

2020» підкреслює важливість покращення ділового середовища шляхом дерегуляції, але з 

особливим акцентом на МСП, включаючи мікропідприємства. Однак ряд правових положень 

носять декларативний характер, і незважаючи на всі зусилля, спрямовані на покращення 

ділового середовища, регуляторне навантаження на МСП неухильно зростає. Наступні 

питання містять значні перешкоди для прозорого ведення бізнесу в Україні; широко 

вкорінена корупція; монополізація ринків, відкрите лобіювання та державні преференції для 

великих компаній. Крім того, загальна вразливість бізнесу, непрофесійне управління та 

слабкі сторони організації також уповільнюють розвиток сектора МСП в Україні.  

Отже, децентралізація дає багато нових можливостей для регіонального та місцевого 

розвитку та означає високу відповідальність у прийнятті рішень щодо пріоритетів місцевого 

розвитку. У цьому випадку розвиток МСП залишається стратегічно важливою метою для 

влади, бізнесу та громади. Це дуже потребує формування підприємницького мислення та 
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поведінки, ділових знань та вмінь серед місцевих жителів з урахуванням професійних, 

гендерних та вікових особливостей. 
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В сучасному світі багато людей прагнуть відкрити власний бізнес для того, щоб 

працювати самим на себе та отримувати більший прибуток, ніж їх заробітна плата, коли вони 

працюють на когось. Але це не всім вдається: хтось не має хисту до цього, хтось відкриває 

бізнес у не правильному місці, хтось не вірно обирає напрямок бізнесу, а у когось одразу 

стають на дорозі конкуренти  А ті, кому це вдається, стають успішними людьми, що керують 

великими компаніями.  

Багато компаній, що відкриваються, закриваються у перші роки свого робочого життя. 

Наприклад, якщо у рік відкривається 100 компаній, то до кінця року з них залишиться лише 

40 найсильніших. Для того, щоб відкрити свою справу та отримувати від цього чималий 

прибуток, потрібно добре підготуватися. Спочатку треба знайти бізнес-ідею, яка буде 

цікавою та потрібною для людей, для цього варто провести аналіз ринку, на якому ви маєте 

намір працювати, щоб зрозуміти, чи є попит на дану діяльність. Варто на першому етапі 

визначитися з тим, хто буде споживачем вашого бізнесу, чи потрібен він взагалі та наскільки 

ця бізнес-ідея буде прибутковою. На другому етапі треба визначити, хто буде вашим 

конкурентом, варто визначити їх сильні та слабкі сторони. Третій крок передбачає створення 

бізнес-плану, він потрібен для того, щоб визначити, скільки коштів вам потрібно для 

започаткування власної справи, вивчити умови співпраці з продавцями, визначити фінансові 

потоки, а також терміни. На четвертому етапі варто свій бізнес оформити, можна почати з 

реєстрації як фізична особа-підприємець, а коли бізнес почне рости та приносити прибуток, 

то можна буде його оформити як товариство з обмеженою відповідальністю. П’ятим кроком 

буде початок роботи вашого підприємства, де потрібно орендувати офіс, найняти 

працівників на роботу, закупити обладнання та все необхідне для роботи. А далі працювати, 

щоб отримати позитивний результат від роботи, розвивати свій бізнес та отримувати 

прибуток. 

Над успішним бізнесом потрібно багато працювати, усі великі підприємці починали с 

малого, падали та підіймалися, але все ж таки досягли свого. Одним з таких сучасних 

бізнесменів є Джефф Безос, у 2017 році він став найбагатшоюлюдиною за версієюForbes, а у 

2018 році цей титул знову став його, але вже за версією агентства Bloomberg. Ще у 1994 році 

він заснував Amazon.com., інтернет-магазин, який зараз є найбільшим у світі інтернет-

сервісом, що продає послуги та товари. У 2000 році Безос заснував BlueOrigin -аерокосмічну 
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компанію. А у 2013 році він купив видавничий дім в Америці – TheWashington.У 2019 

роційого капітал склав 159, 5 млрд. доларів. 

Ще одним визначним бізнесменом 21 століття є Сюй Цзяїнь, він являється 

засновникомкитайської EvergrandeGroup , в 1996 році дана компанія почала своє існування, 

спочатку вони будували доступне життя, але вже з 2000 року вони перепрофілювалися на 

будівництво елітного житла. Зараз офіси цієї компанії є більше, ніж у 200 містах Китаю. 

Також Сюй Цзяїнь він є власником EvergrandeHealth, ціллю якої є поліпшення Китайської 

системи по охороні здоров’я. Статки Сюй Цзяїнь у 2017 році склали – 36,5 млрд. доларів. 

Бернан Арно – француз, є одним за найвпливовіших людей у світі з питань моди. Він 

являється найбагатшою людиною Європи у 2018 році за версією Forbes.  Бернан Арно – 

президент компаній LouisVuitton, Moët, Hennessy. Йому належить більше 70 брендів, а саме 

Bulgari, TagHeuer, DomPerignon і Sephora, а також близько 4000 магазинів . Його статки 

складають 107 млрд.доларів. 

У лютому 2004 році було створено соціальну мережу – FacebookМарком 

Цукербергом. В даній інтернетній мережі можна було викладати фото та інформацію про 

себе. У 2008 році цчасників на сайті було 80 млн. чоловік, а вже у 2014 – 1,7 млрд. 

зареєстрованих. Капітал Марка Цукерберга становить 70 млрд. доларів.  У 2015 році Марк 

продав від 35 до 75 млн. акцій Фейсбуку, вирішивши брати більше участі у благодійності. 

Ма Хуатен є головою технологічного китайського холдингу Tencent. Дана компанія з 

самого початку надавала місцевим телефонним операторам телекомунікаційні послуги.  У 

1999 році компанія випустила програму OICQ, в якій можна було миттєво передавати 

повідомлення, але потім її перейменували на QQ. Цій компанії належать онлайн-ігри, 

найпопулярніший портал у Китаї QQ.сom. соц. Мережа Qzone, а також система електронних 

платежів TenPay. Статки Ма Хуатена становлять 44,3 млрд. доларів. 

Мукеш Амбані – найбагатша людина в Індії. Він є основним власником 

компанії Reliance Industries. Він є сином засновника цієї компанії. У 2010 році він був на 4 

місці серед найбагатших людей у світі, але потім його успіх пішов на спад, але вже у 2017 

році він потрапив у 20-ку найбагатших людей. Reliance Industries почала свою роботу на 

ринку телекомунікацій в Індії. Вони створили компанію Jio, вона надає доступні послуги для 

зв’язку у бізнесі. У 2016 році ця компанія запустили Інтернет 4G, у 2017 цією послугою 

користувалися понад 146 млн. клієнтів.  Капітал Мукеша Амбані складає 41,1 млрд. доларів. 

Карлос Слім являється найбагатшим мексиканцем. Але останній раз у списку 

набагатших людей світу до 2017 року, він з’являвся у 2011 році. У 1990 році Карлос придбав 

телекомпанію TelefonosdeMexico (Telmex), під його керівництвом ця компанія стала 

провідним постачальником телекомунікаційних послуг, а також лідером індустрії 

комунікацій. Карлос Слім є власником 50% акцій компанії NewYorkTimes. Статки Карлос 

Сліма становлять 65,1 млрд. доларів.  

Ларрі Еллісон – американський підприємець, що є засновником корпорації Oracle, а 

також найбільшим акціонером компанії NetSuiteInc. Корпорація Oracle займається 

розробкою систем керування базами даних,ERP-систем, а також знарядь для розробки баз 

даних. За останній рік цінні папери цієї компанії подорожчали на 30%. Але після того, як 

власники компанії призналися, що їх реальний дохід дещо менший від очікуваного, їх акції 

впали в ціні на 4%. Статки Ларрі Еллісон становлять 61 млрд. доларів. 

Піно Франсуа – він не лише французький бізнесмен-мільярдер, а ще й одна з 

найвпливовіших людей у світі мистецтва сучасності. Піно Франсуа є засновником холдингу 

Artemis. Сім’ї Піно належить міжнародна група Kering, вона володіє такими брендами, як 

StellaMcCartney, AlexanderMcQueen і SaintLaurent. У 2017 році акції компанії зросли у ціні на 

80%, в першу чергу завдяки різкому зростанню продажів Gucci.Також Піно колекціонує різні 

витвори мистецтва, куди вкладає великі суми грошей. Його капітал складає 27,3 млрд. 

доларів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/QQ
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Reliance_Industries&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Reliance_Industries&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://uk.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://uk.wikipedia.org/wiki/ERP
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Білл Гейтс – відомий бізнесмен сучасності. Американський підприємець, один з 

засновниківMicrosoft. Є співзасновником благодійного фонду Білла та Мелінди Гейтс, член 

зборів директорів BerkshireHathaway та генеральний директор Cascadeinvestment. В період з 

1996 по 2007 рік, та з 2009 по 2016 рік – найбагатша людина планети за версєю журналу 

Forbes. У 2008 році Білл Гейтс заснував свою третю компанію, яка називаєтьсяbgC3. Ця 

компанія представлена дослідним центром, в його задачі входить представлення накових та 

технологічних послуг,робота в області аналітики та дослідів, а також розробка програмного 

та апаратного забезпечення. У 2015 році Гейтс разом з Цукербергом заснували фонд 

BreakthroughEnergyCoalition, який призваний закликати приватні інвестиції для пошуку та 

розробки чистої та альтернативної енергії.  

Можемо сказати, що у світі дуже багато людей, які колись не побоялися та почали 

свою діяльність, а зараз вони мільйонери або навіть мільярдери, які несуть своєю діяльністю 

користь для людей. Важливо правильно визначити напрямок, у якому потрібно працювати, 

щоб досягти успіху. 
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На сьогодні кожне підприємство характеризується відкритою складною динамічною 

системою,  яка функціонує визначеному зовнішньому середовищі.  Сучасне соціально-

економічне середовище характеризується високою швидкістю змін, в якому важко робити 

точні прогнози. Для того щоб тримати баланс, кожна організація має  підтримувати 

існуючий стан підприємства та максимально пристосуватися до змін в зовнішньому 

середовищі. Для ефективного розвитку та існування  підприємства необхідно впроваджувати 

низку заходів, спрямованих на підтримку життєдіяльності та забезпечення 

конкурентоспроможності, адже саме  конкурентоспроможність спонукає підприємство 

постійного самовдосконалення .  

Щодо розвитку підприємства, він характеризується незворотними, цілеспрямованими  

та закономірними змінами господарської системи, переходом від одного стану в більш 

якісний стан , від нового до старого. Його можна здійснити шляхом удосконалення техніки, 

технології чи організації  праці, впровадження новацій  в управлінні. Для розвитку 

підприємства потрібен поштовх, цим поштовхом можуть виступати  суперечності між 

обмеженими економічними ресурсами  та зростаючими потребами людства. Розвиток 

свідчить про вищий тип руху, зміну свідомості та матерії. Зміни є невід'ємною складовою 

для будь-якої організації, оскільки середовище, в якому вона існує, динамічне та мінливе.  

Розрізняють два види розвитку підприємства :  еволюційний та революційний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Berkshire_Hathaway
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cascade_investment&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/BgC3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Breakthrough_Energy_Coalition&action=edit&redlink=1
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/17/639697/
https://news.finance.ua/ua/news/-/417443/10-najuspishnishyh-biznesmeniv-2017-roku
https://news.finance.ua/ua/news/-/417443/10-najuspishnishyh-biznesmeniv-2017-roku
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Еволюційний розвиток  характеризується якісними змінами, які відбуваються 

повільно та поступово.  Еволюційні зміни зазвичай викликані нестабільністю організації та її 

швидкою реакцією на щоденні непередбачені обставини, такі маленькі, але постійні зміни  

пристосовуючись накопичуються  та посилюються. Еволюційний розвиток можна назвати 

сукупністю міні-епізодів змін, де важливе значення займає організаційна культура 

підприємства, вона сприяє пристосуванню та адаптації до невеликих, але постійних змін. 

Саме організаційна культура перетворює нові способи адаптації в норми та цінності. Головне 

завдання при еволюційному шляху розвитку полягає в наданні нового напрямку тим змінам, 

що вже відбуваються. Виділяють 3 етапи еволюційного розвитку: замороження, 

налаштування та розмороження. Суть замороження полягає в розробці певної послідовності 

подій та демонстрації моделі того, що відбувається на певному етапі. На етапі пере 

налаштування необхідно дати нове трактування, надати нові категорії , запровадити нову 

послідовність з метою мінімізації опору, головна задача припадає на самого керівника 

підприємства, саме він повинен не управляти змінами, а очолити їх. І на останньому етапі 

еволюційного розвитку, який описується як розмороження відбувається відновлення 

процесів трансляції, імпровізації, навчання, запровадження інновацій, але з більшою 

гнучкістю, опираючись на минулий досвід.  

Революційний розвиток характеризується стрибкоподібним переходом від одного 

стану підприємства до іншого, якіснішого та новішого.  Зазвичай цей розвиток спричинений  

кардинальними змінами функціонування підприємства, які досягаються в процесі його 

реструктуризації. Революційний розвиток вимагає організаційних змін , які зазвичай є 

нерегулярними, навмисними та стрибкоподібними. Ці зміни є сплановані, формальні, 

стратегічні по своєму змісту. «Революційна» модель розвитку, яка була запропонована 

американськими фахівцями у галузі менеджменту, передбачає принципове переосмислення 

та радикальне перепроектування підприємства і його найбільш важливих процесів з метою 

кардинального поліпшення найважливіших кількісно вимірюваних показників сучасної 

ефективності: вартості, якості, сервісу та оперативності. 

Розвиток підприємства завжди залежав і буде залежати від зовнішнього середовища, в 

якому може відбутися багато суттєвих зрушень:  індивідуальна поведінка споживача, від якої 

залежить диференціація попиту, розвиток нових технологій та глобалізація конкуренції. 

Щодо диференціації попиту, вона спричиняє : широкий вибір різноманітних товарів, 

суттєвий ріст інформованості , освітнього та культурного життя населення. В свою чергу 

змінюється сама система товарів, скорочується їх життєвий цикл, щодня на ринку 

появляються нові товари, людям цікаво придбати, оцінити щось нове  унікальне, тому 

сучасні виробники, для того щоб залишатися одними з кращих, бути 

конкурентоспроможними, вимушені постійно вдосконалюватися, створювати товари з 

особливими характеристиками. Великим прогресом високий рівень освітнього та 

культурного життя а також інформованість суспільства, це, в свою чергу, спрощує життя, 

зручно сидіти вдома і робити найрізноманітніші покупки чи ще щось, але це величезний 

виклик для ринку товарів і послуг і, і звісно ж, для кожного підприємця. Конкуренція- це 

чинник, який є своєрідним регулятором пропорцій суспільного виробництва, що стимулює 

його ефективність. Ефективний розвиток підприємства неможливий без існування великої 

кількості підприємців, наявність різних типів ринків товарів та послуг та інноваційності в їх 

діяльності. 

Сучасні тенденції розвитку передбачають зміни у структурних та кадрових аспектах. 

Для досягнення поставлених підприємством  цілей необхідно створити сприятливі умови 

шляхом організаційного регулювання. Проводяться заходи для підвищення кваліфікації 

працівників та стимулювання  їхньої готовності пристосування до змін. Основну роль в 

організаційному розвитку відіграють керівники. Вони повинні зробити керовану ними 

організацію схильною до навчання і самооновлення. Головне завдання такого розвитку 
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спрямоване на позитивні зміни на підприємстві, але не слід забувати про наслідки, які 

можуть бути як позитивні, та і негативні. Такий вид змін несе за собою плюси та мінуси. 

Організаційне регулювання вимагає великих витрат часу та додаткових матеріальних витрат, 

деякі витрати мають тривалий період окупності. Важливо, щоб кожен кадровий працівник 

був готовий до таких змін і плідно працювати разом з усіма, адже неготовність учасників 

програми до змін може гальмувати весь процес розвитку. Процеси сприйняття змін в 

підприємстві дуже неоднорідний. Адже організаційні зміни вимагають багато часу для 

реалізації, то і ставлення колективу змінюється в міру розгортання «змінних» подій. 

Важливо щоб кожен  володів повною і достовірною інформацією, адже непоінформованість 

може викликати  песимістичне ставлення до процесу розвитку. Суспільство схильне  

сподіватися на краще, тому будь-яка нова інформація викликає позитивні очікування.  

Отже, в умовах стрімких змін у світовій економіці, при посилених процесах 

глобалізації й конкурентності та на  високому рівні науково-технічного прогресу 

підприємство приречене планувати та забезпечувати свій розвиток та просування.Іноді 

важко визначити найоптимальніший шлях розвитку для підприємства, адже все залежить від 

економічної політики держави, загальних тенденцій розвитку та зрушень в межах світової 

економіки і, звісно ж, внутрішні фактори та потенціал підприємства. Більшість успішних 

підприємств, спираючись на потреби суспільства та високу конкуренцію, обирають 

інноваційно-інвестиційний шлях розвитку. 
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Розвиток сучасної економіки, заснованої на використанні новітніх цифрових 

технологій, створення нових матеріалів, аналізі великих масивів даних, розробці нових 

систем управління, призводить до зміни принципів конкурентних відносин. Конкурентна 

боротьба відбувається за формування нових ринків товарів, послуг, технологій та 

конкуренція систем управління на базі нових цифрових платформ. В таких умовах цифрова 

економіка змінює розуміння і сутність економічної безпеки держави, бізнесу, 

домогосподарства, приватних осіб, породжує нові загрози і ризики для учасників 

економічних процесів і зв'язків. 

Проблемами «цифровізації» економіки та застосування цифрових технологій в 

Україні сьогодні опікуються фахівці у різних галузях наукових досліджень. У Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки пріоритетними 

галузями для «першочергового застосування цифрових технологій», визнано такі сфери, як 

http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/schedConf/presentations
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/schedConf/presentations
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громадська безпека, освіта, охорона здоров’я, туризм, електронна демократія, екологія та 

охорона навколишнього природного середовища, життєдіяльність міст, безготівкові 

розрахунки, гармонізація з європейськими та світовими науковими ініціативами, державне 

управління [1]. При функціонуванні та розвитку цифрової економіки важливим моментом є 

забезпечення інформаційної та економічної безпеки держави і бізнесу, захисту персональних 

даних і недоторканності приватного життя у цифровому просторі . При цьому ІТ-технології, 

впровадження яких є можливим поштовхом для розвитку економіки країни, вносять певні 

ризики цифрової економіки (рис 1). В даний час як в світі, так і в Україні спостерігається 

стрімке зростання кіберзлочинів. Кіберзлочинність поряд з витоком комерційної інформації 

завдає величезної шкоди, що спонукає державу і бізнес нести витрати на інформаційну 

безпеку. За даними дослідження «Лабораторії Касперського», компанії в усьому світі все 

частіше інвестують в інформаційну безпеку. Так 63% опитаних мають намір вкладати у 

власну кібербезпеку незалежно від окупності цих вкладень (56%. В 2018 р). Частка витрат на 

інформаційну безпеку в IT-бюджетах складає 23%. [2]. 

Поряд з ризиками існують і певні загрози для національної інформаційної та 

економічної безпеки, пов'язані з цифровою економікою. У стратегії  розвитку країни 2030 

(«Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою») виділяють одну із загроз. Це 

трансформація ринку праці, що пов'язана з проблемою колосального вивільнення 

працівників і як наслідок – зростання рівня безробіття [3]. Повсюдна автоматизація 

виробничих процесів в сукупності зі стандартизацією базових операцій дозволяє успішно 

замінювати працю працівників робототехнікою, що призводить згодом до суттєвого 

вивільнення працівників ряду спеціальностей. 

В останні роки великі і малі організації піддаються частішим і серйозним загрозам в 

цифровому середовищі, що впливає на їх економічну безпеку. З економічної точки зору 

подібні загрози можуть впливати на репутацію підприємства, фінансову складову, завдаючи 

шкоди їх конкурентоспроможності, підриваючи їх зусилля з інновацій і позиції на ринку. 

Такі загрози можуть порушити доступність, цілісність або конфіденційність інформаційних 

систем, на яких ґрунтується економічна діяльність. Загрози цифрової економіки для 

суверенітету держави і підприємства представлені на рис. 1. 

Реалізація цифрової економіки вимагає нейтралізацію ризиків та загроз ,тому можна 

виділити такі напрямки зменшення ризиків: забезпечення розвитку національних 

конкурентоспроможних інформаційних технологій та їх використання в економіці; 

проведення ефективних наукових досліджень, спрямованих на створення перспективних 

інформаційних технологій, високий рівень впровадження вітчизняних розробок; 

забезпечення взаємодії національного сегмента електронної економіки, недопущення 

іноземного контролю за функціонуванням таких об’єктів, забезпечення безпеки інформації, 

що передається по всій інформаційній системі України; ліквідація залежності вітчизняної 

промисловості від зарубіжних інформаційних технологій і засобів забезпечення 

інформаційної безпеки за рахунок створення і широкого впровадження вітчизняних 

розробок. 
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Рисунок 1 – Ризики та загрози цифрової економіки 

 

Розвиток цифрової економіки - досить складний і неоднозначний процес, що вимагає 

пильної уваги державних органів влади, економічного співтовариства, вчених. Майбутні 

зміни торкнуться всіх сфер життя суспільства, принесуть величезні переваги, але в той же 

час приведуть до загострення існуючих і створять нові економічні ризики. Необхідно 

формування комплексної системи заходів щодо забезпечення безпеки інформаційної 

інфраструктури, включаючи її цілісність, доступність і стійке функціонування з 

використанням вітчизняних інформаційних технологій і вітчизняної продукції. Подальші 

дослідження необхідно присвятити детальному вивченню проблем ідентифікації та оцінки 

загроз «цифрової економіки» економічній безпеці підприємства.  
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Важливу роль в діяльності молокопереробних підприємств, відіграє ефективно 

побудована система управління трудовим потенціалом, оскільки вона направлена на 

забезпечення підприємства висококваліфікованими кадрами, створення всіх необхідних умов 

для розвитку працівників та самовдосконалення, стимулюванню працівників до ефективної 

роботи, створенню комфортних умов праці, які відповідатимуть всім вимогам та нормам. 

Система управління трудовим потенціалом сприятиме не лише розвитку трудового 

потенціалу працівників підприємства, а досягненню поставлених цілей та планів у діяльності 

та управлінні підприємством.  

Управління трудовим потенціалом – процес, спрямований на його вимір, розвиток, 

оптимізацію і реалізацію на підприємстві. Управління трудовим потенціалом підприємства 

являє собою одну з функціональних областей управління персоналом [4]. 

Під процесом управління в умовах молокопереробних підприємств розуміємо 

цілеспрямовану, послідовну реалізацію певних дій суб’єктів управління через реалізацію 

відповідних функцій з використанням та дотриманням методів та принципів управління, що 

призведе до досягнення поставленої мети.  

Управління трудовим потенціалом молокопереробних підприємств базується на 

дотриманні принципів. Принципи управління визначенні А. Файолем до сьогодні 

використовуються на молокопереробних підприємствах, та є базовими, і на основі них 

створюються нові принципи зважаючи на сучасні умови. Він виділяв такі принципи як [5]:  

– влада невіддільна від відповідальності;  

– розподіл праці при спеціалізації;  

– єдність розпоряджень;  

– дисципліна;  

– єдність керівництва;  

– підпорядкованість індивідуальних інтересів загальним;  

– винагорода;  

– централізація;  

– ієрархія;  

– порядок;  

– справедливість;  

– стабільність персоналу;  

– ініціатива;  

– корпоративний дух. 

Більшість авторів наводить різну класифікацію принципів. В ході нашого дослідження 

ми наведемо класифікацію принципів управління трудовим потенціалом надані науковцями 

Корольова Н.М.,  Полоус О.В., Балабанова Л.В., та Сардак О.В., які на нашу думку в повній 

https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-10
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-10
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мірі є найбільш відповідними та можуть використовуватись в управлінській діяльності 

молокопереробних підприємств.  

Науковець Корольова Н.М виділяє три групи принципів управління трудовим 

потенціалом [2]: 

–  формування (науковість; системність; комплексність; економічність; 

формалізованість; плановість; нормативність; прозорість; співвідношення централізації та 

децентралізації; індивідуалізація; організація зворотного зв’язку; урахування корпоративної 

специфіки); 

–  використання (ієрархічність; автономність; спеціалізація; інформатизація; 

оперативність прийняття рішень; дотримання управлінської вертикалі; фіксація об’єму 

управлінського контролю; забезпечення балансу між владою та відповідальністю; чітке 

дотримання трудової дисципліни; підпорядкування індивідуальних завдань та інтересів 

трудової діяльності персоналу завданням та інтересам підприємства; підпорядкування 

матеріальних та моральних стимулів; справедливість винагороди за результати трудової 

діяльності); 

–  розвиток (спадкоємність; еволюціонізм; перспективність; адаптивність; 

ситуативність; ефективність; соціальна відповідальність; демократизація; саморегулювання).  

Вітчизняний науковець Полоус О.В., наводить принципи управління формуванням 

трудового потенціалу формуючи їх у чотири підгрупи, а саме [3]:  

–  загальні (продуктивність, рівність, динамічність, широта інформації, 

універсальність, доступність і зіставність даних, науковість, комплексність); 

–  часткові (універсалізм людських прав, якісна визначеність трудового 

потенціалу, врахування соціальної сутності людини, єдність трудового потенціалу та 

потенціалу предметної діяльності); 

–  процесні (специфічні) (розширення можливостей, єдність самореалізації та 

розвитку, випередження міри розвитку трудового потенціалу по відношення до міри його 

використання, соціальне замовлення по відношенню до трудового потенціалу, детальне 

описання умов формування трудового потенціалу); 

–  функціональні (планування, організаційний, контролюючий, мотиваційний). 

Вчені Балабанова Л.В. та Сардак О.В. ділять принципи управління трудовим 

потенціалом на дві групи [1]: 

– загальні принципи: науковість, плановість, комплексність (системність), 

безперервність, нормативність, економічність, зацікавленість, відповідальність; 

– часткові принципи: відповідність функцій управління цілям виробництва; 

індивідуалізація роботи з кадрами; демократизація роботи з кадрами; інформатизація 

кадрової роботи, забезпечення її рівня, достатнього для прийняття обґрунтованих рішень; 

підбір кадрів для первинного виробничого колективу з урахуванням психологічної 

сумісності та ін. 

Отже, можемо відзначити, що виділяють велику кількість принципів управління 

трудовим потенціалом, які можна використовувати на молокопереробних підприємствах.  

Всі принципи управління трудовим потенціалом є важливими, унікальними і необхідними. 

Молокопереробні підприємства мають використовувати дані принципи в своїй діяльності, 

використання конкретного виду принципів залежить від сфери діяльності та певних 

управлінських ситуацій. Дотримання принципів управління трудовим потенціалом є 

запорукою успішної діяльності та управління підприємством в цілому.  
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Сільське господарство – провідна галузь економіки країни та є однією з основних 

статей наповнення бюджету. Також ця галузь є основою добробуту населення з ряду причин: 

по-перше, це робочі місця, а по-друге, країна забезпечена власними продуктами харчування. 

Але наразі ця галузь потрохи занепадає, дуже сильно впливають недостатня державна 

підтримка, природно-кліматичні зміни та ін. 

Валовий внутрішній продукт в аграрному секторі економіки на кінець 2016 р. 

становив 127,3 млрд. грн, або 20%. Але економічні можливості аграрного сектора України 

використовуються не повністю. Сільське господарство забезпечує більше 50% фонду 

споживання населення та є одним із лідерів серед секторів економіки в товарній структурі 

експорту (рис. 1.1) та займає друге місце, а також вже багато років має позитивне 

зовнішньоторговельне сальдо. [1 c. 89] 

На сьогодні Україна збільшує свої частки на сільськогосподарських ринках Індії, 

Китаю, Єгипту, Туреччини, Бангладеш, Кореї, Ірану, Іраку, Індонезії, Саудівської Аравії, 

Канади, США, а також активно розширюються торгівельні відносини з Європою. 
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Рисунок 1 - Основні ринки збуту сільськогосподарського українського експорту  

у 2017 р., % [1] 

 

Та все ж слід зауважити, що на сьогодні існує багато труднощів та бар’єрів, які 

заважають розвиватися аграрному сектору в цілому та розширяти ринки збуту зокрема. 

Значним бар’єром для успішного розвитку і функціонування аграрного сектору в 

Україні є недосконалість нормативно-правових актів щодо аграрної політики держави. Тому 

їх необхідно переглянути і сформувати правову базу, яка б захищала інтереси виробників 

сільськогосподарської продукції. Особливістю функціонування організаційно-правового 

механізму підтримки розвитку аграрного сектора сьогодні в Україні є те, що, з одного боку, 

відсутнє в повному обсязі фінансове забезпечення законів, що приймаються, а з іншого – 

невиконання вже прийнятих законів та інших нормативно правових актів, тобто низька 

виконавча дисципліна в державних органах влади. [2] 

Тому ключова роль відводиться саме державі: в першу чергу у комплексному 

стратегічному розвитку аграрного сектору, виділення ключових його напрямів, а також 

забезпеченні необхідних змін нормативного-правової бази. 19 лютого 2020 року Кабінет 

Міністрів України на своєму засіданні визначив 8 основних напрямків державної підтримки 

згідно програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».  

До цих напрямів відносяться такі аспекти: [3] 

 державна підтримка розвитку тваринництва та переробка 

сільськогосподарської продукції; 

 фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; 

 часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва; 

 фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів; 

 фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; 

 надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової 

підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного 

фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

Країни СНД
13%

Країни Африки
18%

Країни Азії
38%

ЄС
29%

Інші
2%

ЕКСПОРТ УКРАЇНИ У 2017 Р.,%
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Сільське господарства України є пріоритетною галуззю у розвитку економіки 

держави. Країна експортує сільськогосподарську продукцію і вона становить найбільшу 

частку в експорті країни.Спроможність українських підприємств надалі займати 

провідніпозиції на міжнародних ринках, експортувати продукцію визначається якістю 

розвитку цієї галузі у внутрішньому середовищі держави. А для результативної, 

збалансованої роботи сільського господарства та виходу на новий рівень, держава повинна 

впровадити економічну політику, яка передбачає удосконалення складових, наведених вище, 

тобто забезпечити умови для функціонування суб'єктів господарювання. Також повинна 

бути фінансова підтримка держави відповідно до пріоритетних напрямів. Без впровадження 

нових технологій та залучення фінансової підтримки, сільське господарство на новий рівень 

вивести досить складно.  
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Вивчення поведінки споживачів – один із найбільш пріоритетних напрямів 

дослідження підприємства, адже саме споживачі, що купують товари підприємства, 

приносять йому прибуток. Досліджуючи їх побажання та стимули до покупки, підприємство 

може запропонувати споживачам саме те, що вони потребують. При цьому робити це 

потрібно оперативніше за своїх конкурентів. Ось чому орієнтація на споживача, його 

потреби, бажання та запити, повинна бути серед пріоритетів підприємства. 

Цього можна досягти за допомогою методів дослідження поведінки споживачів, 

основна задача яких – виявити фактори, які впливають на поведінку споживача. Адже саме їх 

результати є основою для прийняття ефективних управлінських рішень. Для цього треба 

виявити: як, де і коли споживач купує товар та що стимулює його до покупки. 

Теоретики та практики, що займаються вивченням споживчої поведінки, виділяють 

дві групи методів: кількісні і якісні. 

Кількісні методи досліджень поведінки споживача спрямовані на збір та аналіз даних 

на основі наявної інформації та отриманих в процесі опитування даних, які підлягають 

статистичній обробці. Головним завданням кількісних досліджень є отримання чисельної 

оцінки досліджуваної теми. Такі дослідження проводяться в тих випадках, коли необхідні 

точні, статистично надійні дані. [1] 
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Кількісні методи на практиці найчастіше застосовують у випадку, коли потрібно 

відобразити та проаналізувати очікування споживачів, основні переваги підприємства серед 

конкурентів та ін.  

Характерними рисами таких досліджень є: [2] 

 високий рівень стандартизації, зумовлений тим, що всім респондентам задають ті 

самі питання з однаковими варіантами відповідей на них; 

 легкість реалізації полягає в тому, що респондентів відвідувати не обов’язково, 

передаючи їм запитальники поштою або телефоном; не треба використовувати технічні 

засоби і залучати висококваліфікованих професіоналів; 

 можливість проведення глибокого аналізу, формуючи послідовні уточнювальні 

питання.  

 можливість табелювання і проведення статистичного аналізу з використанням 

методів математичної статистики і відповідних пакетів прикладних програм для 

персональних комп’ютерів.  

До кількісних методів відносяться традиційний аналіз документів, контент-аналіз, 

методи кореляційного та регресивного аналізу, а також опитування, яке ґрунтується на 

використанні закритих питань. Кожен з даних методів має свої переваги та недоліки. 

Приймаючи рішення щодо того, який саме метод обрати, підприємство аналізує такі аспекти: 

мету та задачі дослідження, організаційні витрати, наявний час, який є у керівництва для 

прийняття управлінських рішень за отриманими результатами.   

Якісні методи дослідження застосовують у тому випадку, коли дослідник недостатньо 

розуміє проблему або не має достатньої інформації для проведення точних, формалізованих 

кількісних досліджень, або коли використання кількісних методів надто дороге і 

трудомістке. Люди можуть бути не здатні дати однозначні відповіді на поставлені питання, 

не бажати відповідати на питання, що стосуються їхнього особистого життя, або розкривати 

справжні передумови і мотиви своєї поведінки. [3] 

Серед якісних методів досліджень поведінки споживачів, що найчастіше 

використовуються на практиці, виділяють: спостереження, експеримент, персональні 

інтерв’ю та фокус-групи (групові опитування).  

Фокус-групою називається інтерв’ю, проведене спеціально навченим інтерв’юером-

модератором у формі природної і неформальної бесіди з групою людей, що відповідають 

заданим, на підставі цілей дослідження, критеріям. Основними напрямками застосування 

цього методу у вивченні поведінки споживачів є: генерація ідей; вивчення розмовного 

словника споживачів; ознайомлення із запитами споживачів, їхнім сприйняттям, мотивами та 

з їхнім ставленням до досліджуваного продукту, його марки, методів його просування тощо; 

пояснення й уточнення даних, зібраних під час проведення кількісних досліджень; вивчення 

емоційної і поведінкової реакцій [4].  

Кількісні і якісні методи не можна розглядати як окремі групи методів дослідження 

поведінки споживачів. Вони взаємодоповнюють один одного, що забезпечить більш високий 

рівень отриманого результату від їх застосування. Проведемо порівняльний аналіз та 

виявимо, які відмінності та спільні риси кількісних та якісних методів. 

 

Таблиця 1 – Порівняльні характеристика кількісних та якісних методів дослідження 

Характеристика Кількісні дослідження Якісні дослідження 

Мета 

отримати дані в кількісному 

вираженні, узагальнення 

яких забезпечить 

дослідження вибірки на всю 

сукупність споживачів; 

дослідити якісні зміни у 

мотивах та стимулах 

споживачів щодо придбання 

товарів; 

Завдання проведення аналізу ринку, тестування рекламних 
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споживачів, конкурентів, 

результативність 

інструментів просування; 

кампаній, товарів-новинок, 

удосконалених або 

модифікованих 

характеристик товару; 

Рівень інформативності 
рекомендації для прийняття 

управлінських рішень. 

початкове уявлення щодо 

об’єкту дослідження. 

 

Кількісні та якісні методи дослідження поведінки споживачів є досить 

розповсюдженим інструментом, що прямо впливає на рівень конкурентоспроможності 

підприємства, ефективності його діяльності, а також побудови бренду та іміджу в цілому. 

Адже від того, на скільки топ-менеджмент буде в змозі реагувати на випередження, а не 

лише на вирішення поточних та короткострокових завдань і буде залежати, яке місце на 

ринку буде займати підприємство.  
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В сучасних умовах діяльність підприємств визначається ефективним використанням 

фінансових ресурсів та постійно змінюючись, підхід до їх формування корегується в 

залежності від потреб ринку. І фінанси, як економічна категорія та система відносин 

підприємств та держави, передбачає організованість безлічі елементів з певними 

особливостями та супровідними процесами, показують що необхідно мати чіткі 

структуровані об’єкти, алгоритми руху та кінцеві пункти цих коштів.  

Економічне та господарське функціонування працює завдяки системі грошових 

відносин, інтерес до якої з кожним роком збільшується. Але, треба зазначити що не всі 

грошові кошти підприємства є фінансовими ресурсами. Про це визначив український вчений 

Василик О. Д., він говорить, що термін грошові кошти, значно ширший, ніж фінансові 

ресурсі. На нашу думку, після аналізу робіт Кривов’язюка І.В., Білик М.Д., Калінеску Т.В., 

Крамаренко Г.О., Стецюка П.А., Костирко Л.А., вони є фінансовими ресурсами тільки тоді, 

коли мають цільове призначення і є елементом фінансових відносин.  
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Якщо розглядати обґрунтування терміну фінансові ресурси, то погляди вчених 

відрізняється. Буряковський В. В. пише, що це грошові фонди цільового призначення. 

Колчина Н. В. стверджує, що фінансові ресурси - сукупність грошових доходів в готівковій 

та безготівковій формі, а капітал - частина фінансових ресурсів, вкладених у виробництво, 

що приносять дохід по завершенні обороту. І.І. Добросердова, І.Н. Самонова, Р.Г. Попова. 

визначають фінансові ресурси як джерела грошових коштів,акумульованих для певної мети з 

доходів, накопичень, капіталу та інших надходжень. 

З точки зору Тарасенко І. О., Любенко Н. М., грошовий капітал – це капітал, який 

використовується для формування активів підприємств та здійснення виробничо-фінансової 

діяльності. Капітал сам по собі не існує переважно у грошовій формі та фінансова діяльність 

підприємства, виходячи з значень термінів, не є сугубо для формування активів або 

виробничої діяльності.  

Велика кількість визначень говорить про неузгодженість точок зору, але, на нашу 

думку, фінансові ресурси– це грошові кошти, які були сформовані, розподілені та 

використанні у системі  фінансових відносин за цільовим призначенням. 

Аналіз ефективності формування та використання власних фінансових ресурсів 

державного підприємства «Інфоресурс» показав, що підприємство ефективно їх 

використовує, але існує ризик, пов’язаний з залученим капіталом та проблема невеликої 

рентабельності власних ресурсів (до чистого прибутку). Оцінка проводилася за допомогою 

таких коефіцієнтів: 

- оборотності власних фінансових ресурсів - 4,57; 

- рентабельності власних ресурсів (по відношенню к чистому прибутку) -11,4%; 

- коефіцієнт незалежності - 0,37; 

- коефіцієнт фінансового ризику - 1,86; 

- коефіцієнт фінансової стабільності - 0,54. 

- коефіцієнт фінансової стійкості - 0,47; 

- ефект фінансового важеля - 228,77%. 

Проведене дослідження на основі аналізу факторів впливу та з використанням 

інструментів фінансового аналізу, дозволило визначити такі проблеми:  

- фінансова нестійкість підприємства, в наслідок скорочення власних фінансових 

ресурсів;  

- незбалансованість власних та займаних фінансових ресурсів, про що свідчить 

ефект фінансового важеля.  

До рішення цих проблем, було зроблено розрахунки показника спільної потреби у 

фінансових ресурсах та визначено за допомогою коефіцієнтів левериджу і розрахунку 

ефективності фінансового важеля необхідну кількість позикових фінансових ресурсів, що 

дорівнює 5692 тис. грн при 6277,5 тис. грн. власних фінансових ресурсах. 

На основі існуючих стратегічних підходів була розроблена варіабельна стратегія, 

щодо використання власних фінансових ресурсів. Визначені проблеми дозволили 

запропонувати рішення, які виникають при формуванні і керуванні процесом формування 

фінансових ресурсів:  

- не врахування особливостей видів діяльності підприємства у процесу формування 

власних та позикових ресурсів; 

- недолік фінансових ресурсів, який виникає при фінансових відносинах між 

підприємствами, коли не можливо залучити кредит банку; 

- незбалансованість власних та позикових фінансових ресурсів – контроль 

показників ефективності фінансового важеля, показників ефективності 

використання власних та фінансових ресурсів; 

- негативний вплив використання позикових фінансових ресурсів. 
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Необхідно дотримуватись оптимальних показників стійкості підприємства, 

розрахувати показник спільної потреби, коефіцієнт левериджу, ефекту фінансового важеля, 

плановану прибутковість та інші показники, необхідно використати для ефективного 

планування.  

Таким чином, відсутність єдиної точки зору щодо термінології стосовно фінансових 

ресурсів підприємства, не позбавляє необхідності пошуку підходів до розробки стратегії 

формування та керування фінансовими ресурсами, пошуку шляхів ефективного 

використання фінансових ресурсів підприємства. 
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1. The problem statement 

Referring to the European statistics [1], the food product manufacturers are mostly the 

large companies however the small-middle enterprises (SME) (by employment size class) take an 

essential share of 43% on average in value added intra-EU in food production sector in 2016. 

Meanwhile, the trade export value by employment size and activity in agriculture, forestry, and 

fishing is 81% made by the small-middle enterprises. In Ukraine, the share of households and farms 

is more than 65% [2] in value added only agricultural production during 2016, including that the 

rest 35% of agricultural enterprises has some share of enterprises that might be considered also as 

small-middle enterprises according to European legislation, where SME has up to 250 persons 

employed by employment size class [3]. Hence, we suppose that SMEs take the vast majority in 

agricultural production in Ukraine what forces to pay the exclusive attention on this type of 

agricultural producers in forming the concept of developing trade on the food market of Ukraine. 

According to recent findings [4] small farmers and entrepreneurs are affected by unfair 

trading practices (UTP) [5] even operating inside the food market of Ukraine. In fact, it is 

significantly impedes the development of trade relations, reduces the transparency of the market as 

a whole, contradicts the principles of free contractual relations. Thereforethe stronger entities are 

mainly immersed in‘personal approaches’ but the weaker ones undergo a ‘fear factor’. In general, 

the most operators interact without any written contracts.In addition, there is reason to assume that 

the economic loss of business in Ukraine is much higher than EU’s 2.265% of annual turnover [6]. 

2. The objective 

The objective of the article is to formulate the complex of basic measures to facilitate the 

development of trading relations on the food market of Ukraine.  

3. The results and discussion 

Currently, there are proposed some actions for improving velocity and efficiency of trade in the 

agri-food market of Ukraine in the paper. Following, there are described in three basic approaches:  

3.1. Wide scale production parameterization 

Implementation:Laboratory analysis, measuring 

Assumed outcome: The quality of food production is a key factor in contract relationships 

in agri-food sector[7]. This will make it possible to evaluate the quality of products according to 
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complex criteria with high accuracy. It would increase a transparency upon the quality of 

productions among operators of the market. The testing measures should be held in a similar 

methods clearly stated in current EU legislations (90/642/EEC, 1993) and (2002/63/EC, 2002) for 

the determination of pesticides residues in products of plant and animal origin. 

3.2. Certification of production and farms 

Implementation:Certification entities, licensed agents 

Assumed outcome:Сertification will allow more efficient sorting of farms and 

manufacturers' products by purpose of use. This will lead on average to a general improvement of 

food quality. Also, this will be able to increase the profitability of certified manufacturers by 21% 

[8]. It is potential for simplifying and accelerating the export of food products to foreign markets. 

3.3.  Digitalization of contract relations 

Implementation:web trading platforms, smart-contract algorithms 

Assumed outcome:First of all, mass market proposals on web platforms provide high 

transparency of offers on the market and a relatively clean and competitive choice of them among 

variety of standardized food product operators with pre-agreed production scheme and not, with a 

storable production and not. As a side effect, unnecessary intermediaries will leave the supply chain 

what would contribute to price average reduction and level sustainability. Personal influence will 

weaken its effect in favor of balanced and logical decisions. As an option for international relations, 

in particular export activity, the language barrier will be practically eliminated, simplifying 

currency exchanges and legislation differences as well. Regarding the blockchain technologies and 

smart-contracts, a country will have an opportunity to take the market niche in the technology of 

trust in trading, as now this niche is free. Smart-contract transactions will allow improving 

international reputation in specific trading transaction but also in the country as a whole body what 

needs it now much than ever. Some pilot blockchain projects are already launched in the world such 

as AgriDigital nevertheless Ukraine is fully potential to lead this tendency in international scale and 

build a robust digital infrastructure that connects the physical commodity to the digital 

representation at every stage along the food supply chain. 

3.4.  Aggregated outcome  

There is no doubt that any comprehensive measures need to be scientifically discussed and 

politically accepted, however, the adoption of the above measures in combination will likely 

inevitably lead to the growth of key economic indicators with synergistic effect on the agricultural 

market of Ukraine. The submissions of these approaches separately will likely lead to positive 

effects in the economy also.  

Conclusions and prospects for further research 

Although, the potential realization depends on variety of other factors such as political 

situation, legislation, mentality and others, nevertheless there are assumed approaches for further 

discussing and potential developing what definitely will consume some time and the sooner the 

society realizes the problem and accepts the measures the sooner it might be practically 

implemented and solved. Thus, the issue has special importance for Ukraine as it is a key industry 

for the development of the entire economy. 
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Проблема конкуретноспроможності в умовах транзитивної економіки набуває 

особливої значущості. Багато підприємств вирішують єдину проблему – проблему 

виживання. Набагато менше підприємств вирішують проблему виживання з перспективою 

на розвиток і з розрахунком на власні сили, справедливо вважаючи, що держава просто не в 

змозі в даний період надати їм допомогу. Тому так актуальна у рамках сучасної парадигми 

менеджменту концепція антикризового управління, яка спрямована, в першу чергу, не тільки 

на виживання, але й на стійкий розвиток організації у цей складний і суперечливий період. 

Будь яке управління у визначеній мірі повинно бути антикризовим.  

Для антикризового управління особливе значення має перспективність, можливість 

вибрати і побудувати раціональну стратегію розвитку. Складовою стратегії успіху, фактором 

стійкого розвитку підприємства є культура організації. Ефективне управління у визначеній 

мірі повинно бути спрямовано на підвищення конкуретноспроможності підприємств. 

Особливе значення має перспективність, можливість вибрати і побудувати раціональну 

стратегію розвитку. Складовою стратегії успіху, фактором стійкого розвитку підприємства є 

культура організації. Французький дослідник Н.Деметр визначає культуру організації як 

систему уявлень, символів, цінностей і зразків поведінки, які поділяють усі члени колективу. 

Тобто, культура організації відображає певні колективні уявлення про мету і засоби 

діяльності [1,C.294]. Під культурою організації також розуміють ідеологію управління, 

світоглядні позиції відносно до внутрішнього та зовнішнього середовища – позиції, точки 

зору, манери поведінки, у яких втілюються головні цінності [2, C.283].  

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
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Культура організації – характер, особливості, стиль функціонування організації, які 

виявляються в поведінці і реакціях особистостей та соціальних груп її працівників, в їх 

судженнях, відносинах, у способах вирішення проблем організації праці і виробництва, в 

обладнанні і внутрішній естетиці, використаній техніці й технології тощо [4, C.497]. Іноді 

культуру організації ототожнюють з організаційною культурою. Поняття „організаційна 

культура” відображає ступінь організаційного упорядкування процесу виробництва і процесу 

менеджменту організації і є тільки одним з елементів культури організації. Невід’ємною 

складовою поняття „організаційна культура” є оцінні атрибути („висока”, „середня”, 

„низька”, „наявна”, „відсутня” тощо).  

Культура організації не може так атрибутуватися, оскільки існує за будь – якого рівня 

організаційної культури. Недоцільно також ототожнювати феномен культури організації з 

корпоративною культурою, носіями якої є корпорація – одна з організаційно – правових 

форм господарювання в ринковій економіці. Культура будь-якої організації формується під 

впливом зовнішнього середовища. Однак, дві організації , які працюють поруч, можуть мати 

(і мають) дуже різні культури. Це відбувається тому, що через свій колективний досвід члени 

організації по - різному вирішують дві важливіші задачі: зовнішня адаптація і внутрішня 

інтеграція. Протікання економічних процесів у часі носить динамічний характер, що 

зумовлює в умовах гострої конкуренції необхідність підприємства швидко адаптуватись до 

мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища. Саме культура організації 

допомагає підприємству вирішувати дві важливі задачі: зовнішня адаптація і внутрішня 

інтеграція.  

У процесі зовнішньої адаптації вирішуються наступні питання:  

— вибір методів , які обумовлять досягнення цілей;  

— досягнення злагоди відносно методів, які використовуються;  

— рішення відповідно організаційної структури, системи ієрархії, стимулювання;  

— з’ясування критеріїв виміру досягнутих результатів. 

У процесі внутрішньої інтеграції ( інтеграції внутрішніх ресурсів і зусиль) 

вирішуються такі проблеми, як:  

— створення загальної мови і єдиної , зрозумілої для всіх, термінології;  

— створення границь групи і принципів включення і виключення з групи;  

— створення механізму наділення владою і позбавлення прав, а також закріплення 

визначеного статусу за окремими членами організації;  

— встановлення норм, що регулюють неформальні відносини між особами різної 

статі; 

— вироблення оцінок, що стосуються того, що в поведінці співробітників бажано, а 

що ні.  

Формування і зміна культури організації відбувається під впливом багатьох факторів. 

Первинними факторами є: · 

— точки концентрації уваги вищого керівництва;  

— реакція керівництва на критичні ситуації, що виникають в організації;  

— відношення до роботи і стиль поведінки керівників;  

— критеріальна база заохочення працівників;  

— система передачі інформації й організаційних факторів.  

Кожен з перерахованих факторів формування культури організації вимагає 

використання визначених прийомів. На стадії реалізації стратегії значні зусилля 

направляються на те, щоб привести культуру організації відповідно до обраної стратегії, що 

являє собою дуже складне завдання, виконання якого дозволяє працювати організації цілком 

стійко в процесі реалізації планів (стандартів), встановлених на рік (поточне планування) і в 

межах року (оперативне планування).  



196 

 

Організаційна культура вчинків базується на потребах і інтересах людини і 

суспільства, на пріоритеті особистого „Я” над суспільним „ми”. Організаційна культура ролі 

працівника визначається набором службових інструкцій і положень. Різні організації 

тяжіють до визначення пріоритетів в організаційній культурі. Організаційна культура може 

мати особливості в залежності від роду діяльності, форми власності, займаного становища 

ринку чи в суспільстві.  

Однією з найважливіших проблем в умовах конкуренції, з якими зіштовхується будь – 

яка організаційна система, є те, що у визначений момент часу вона виявляється нездатною 

справитися зі зміною ринку і відповідно змушена відмовитись від застарілих структурних 

форм організації. Кожні кілька років міняються структура організації, процедури 

затвердження рішень і т.д. При цьому можливі негативні наслідки реорганізації 

послабляються, як правило, у результаті зміни окремих функцій не одночасно, а в різний час. 

Практика постійної реорганізації показує, що вигоди, пов’язані з цією системою, величезні. 

Система дозволяє перетасовувати структуру організації, підсилюючи її чи виділяючи з неї 

зайве, а також надаючи можливість безлічі людей розширити свій професійний досвід [3, 

C.8].  

Таким чином, культура організації (складової якої є організаційна культура) – це 

система прогресивно формальних і неформальних правил і норм діяльності, звичаїв і 

традицій, індивідуальних і групових інтересів, особливостей поведінки персоналу, стилю 

керівництва, показників задоволення працівників умовами праці, рівня взаємного 

співробітництва і сумісності працівників між собою і з організацією, а головне – це фактор 

конкуретних переваг підприємств, система перспектив підвищення конкуретноздатності 

підприємств.  
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Розвиток соціального підприємництва в Україні має значні можливості, найважливіші 

серед яких  - це широкий спектр організаційно-правових форм, які може обрати соціальне 

підприємство, спрощена процедура реєстрації підприємств, можливість розвивати соціальне 

підприємництво на базі громадських об’єднань та благодійних організацій, дієвий механізм 

підтримки підприємств, створених громадськими організаціями людей з інвалідністю.  Але 

існують і невирішені питання, а саме можливість пільгового оподаткування, ризик втрати 

ознак неприбутковості тощо [1, с. 17] 
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Соціальні підприємства поділяються за галузевою приналежністю, зазвичай вони не 

обмежуються лише однією галуззю, та працюють як багатопрофільні або комбіновані 

підприємства. Станом на 2017 р. найбільш поширеними сферами діяльності соціальних 

підприємств в Україні були трудова, медична та соціальна реабілітація вразливих груп 

населення, вирощування та збут сільськогосподарської продукції, виготовлення та продаж 

товарів хенд-мейд та ін. (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Типи соціальних підприємств в Україні за галузями, %* 

 

* Сума перевищує 100%, оскільки соціальні підприємства можуть належати одразу до 

кількох галузей 

Джерело:[2] 

 

Соціальне призначення відрізняє соціальні підприємства від звичайних прибуткових 

підприємств та бізнес-процесів. В Україні, соціальні підприємства спрямовують свої зусилля 

на досягнення декількох цілей одночасно.Але найбільш активно вони працюють над 

працевлаштуванням соціально вразливих груп населення (61%) та генеруванням прибутку 

для підтримки діяльності організації (53%) [2]. 

Але в Україні є низка факторів, що може прямо чи опосередковано впливати на 

зростання кількості соціальних підприємств, основні  них згруповані у вигляді можливостей 

(табл.1). 

 

Таблиця 1 – Характеристика можливостей для розвитку соціального підприємництва в 

Україні 

Можливість Характеристика 

Економічна 

ситуація 

Відсутність ресурсів у державному бюджеті і фінансування соціальної 

сфери за залишковим принципом спонукає людей і громади ставати більш 

активними і шукати інноваційні підходи до вирішення своїх проблем, 

тому соціальне підприємництво розвивається швидше як певна реакція на 

складну економічну ситуацію.  

Законодавство Відсутність законодавства, яке прямо регулює соціальне підприємництво 

має певні переваги, наприклад можливість вибрати для соціального 

підприємства найбільш оптимальну організаційно-правову форму, як з 

огляду бізнес-моделі, так і з огляду оподаткування.  

Наявність 

людських 

Люди з інвалідністю; внутрішньо-переміщені особи; постраждалі від 

збройних конфліктів; учасники військових дій; національні меншини; 

0 5 10 15 20

Інші

Охорона здоров'я

Освітні послуги

Харчова промисловість та заклади …

Сільськогосподарське виробництво та збут

17
3

4

4

7

8

12
14

15

18

%

Га
л

уз
ь



198 

 

ресурсів, які 

мало задіяні в 

традиційному 

бізнесі 

люди похилого віку; молодь з проблемами соціалізації; люди з важкими 

хронічними захворюваннями; люди, що вийшли з місць позбавлення волі; 

багатодітні родини. Часто ці категорії громадян мають прекрасні вміння і 

навички, однак їхні «особливості» відлякують традиційних підприємців 

брати їх на роботу через стереотипи. 

Споруди у 

власності 

громади 

В Україні багато будівель, які перебувають у власності громади і 

фактично не використовуються через їх жахливий стан. Закордоном такі 

споруди трансформують в офісні центри із працевлаштуванням 

представників уразливих груп населення і прибутками, що спрямовуються 

на вирішення місцевих проблем 

Великий бізнес 

зацікавлений в 

аутсорсингу 

Багато великих підприємств намагаються не утримувати на своєму балансі 

низку допоміжних служб та підрозділів, що дає змогу розвиватися малому 

бізнесу 

Лояльність 

споживачів до 

продукції СП 

Споживацька культура українців змінюється на краще, наразі соціальна 

складова товару дає відчуття причетності до корисної справи 

СП підтримують 

міжнародні 

фонди і 

організації 

Існують різні програми та пропозиції, які дотичні до соціального 

підприємництва. 

Джерело: [3, с. 13-16] 

 

В Україні на сучасному етапі її соціально-економічного розвитку спостерігається 

повільне становлення і розвиток соціального підприємництва. Дієвим інструментом для 

фінансової підтримки соціальних підприємств, на нашу думку є пільгове кредитування та 

навчання соціальних підприємців, адже це інвестиції у майбутнє. Соціальне підприємництво 

має перспективи розвитку в Україні, особливо в кризових умовах, так як дозволяє 

активізуати малий бізнес і допомогти соціально вразливим групам населення.  
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Роздрібна торгівля є одним з найбільш привабливих розділів економіки для 

просування бізнесу. Рух продажу і покупки стає все більш нормативним видом цієї галузі. Її 

просування відбувається дуже інтенсивно. 

Роздрібна торгівля - це товарообмінний процес, спрямований на використання товарів 

в особистих, сімейних, домашніх цілях, не призначених для підприємницької діяльності.  

Якість торговельного обслуговування – це показник заінтересованості підприємств у 

своїх потенційних клієнтах [1,2].    

Сервіс обслуговування покупців роздрібного продажу товарів повинен займати 

неабияке значення, якщо вашою метою є привернення їх уваги.   

Один з бізнес-геніїв XX століття, Пітер Друкер вважав батьківщиною маркетингу 

Японію. В кінці 17 століття був відкритий перший універсальний магазин в Токіо паном 

Міцуї, вперше в історії бізнесу власник магазину намагався задовольнити своїх покупців. 

Робив він це дуже просто: 

• закуповував товар, на який був попит, 

• розміщував товар на полицях систематично, і зручно для покупців, 

• стежив за якістю товару, 

• розширював асортимент в магазині [3] . 

Із точки зору письменника М. Леві, роздрібний продаж товарів - план дій, 

здійснюваний продавцем для підготовки покупця до придбання товару. Всі без винятку 

процеси купівлі та продажу взаємопов'язані стимулюванням персоналу підприємств з 

потенційними покупцями. Це означає, що при правильній побудові роздрібного продажу 

товарів, формуються зручні умови для покупця, в результаті чого можна добитися 

позитивного результату, як для покупця, так і для продавця [4] . 

Якість обслуговування міцно пов'язано з таким поняттям, як «культура торгівельного 

обслуговування», вона залежить від професійних навичок персоналу, способів спілкування з 

покупцями. Мається на увазі: 

 консультування споживачів у виборі того чи іншого товару;  

 чесні розрахунки з покупцями за вибрані ними товари; 

 ввічливе надання додаткових послуг; 

 здатність адекватно сприймати будь-яку поведінку відвідувачів. 

Разом з тим, цей процес включає створення зручних умов: оптимальний режим роботи 

торгового закладу, зручне розташування закладу, надання масштабного комплексу 

додаткових послуг, створення реклами та інші заходи [5] . 

Таким чином, варто відзначити, що роздрібний продаж товарів - об'єднуючий елемент 

між відносинами продавця і покупця, що починається із закупівлі товару і закінчується його 

збутом кінцевому споживачеві, із метою досягнення задоволення потреб покупця. 

На даний момент, спектр послуг, який надають роздрібні підприємства торгівлі 

покупцям, різноманітний.Торгові заклади самостійно встановлюють список пропонованих 

послуг, який залежить від типу магазину, його асортиментного тощо [6] . 

Проаналізувавши зібрану інформацію стосовно роздрібної торгівлі, можна доповнити 

деякі її складові. У продовольчих магазин з великим асортиментом товарів, додати до 

кожного торгового ряду консультанта, який би з радістю допомагав клієнтам у пошуку 

товарів та надавав поради стосовно їх споживання.  

Також дуже зручною умовою було б створення сторінки торговельного закладу у 

соціальних мережах, де клієнти могли б дізнаватися про наявність того чи іншого товару, 

ціну та іншу інформацію. 

Без грамотної організації інфраструктури обслуговування покупців не можна 

говорити про продуктивність роздрібного продажу товарів. Тому, для того щоб збут 

продукції приносив необхідні результати, потрібно усунути проблеми, які зупиняють підйом 

якості послуг, рекомендованих покупцям. 
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Отже,  найважливіша роль у роздрібній торгівлі належить організації обслуговування 

клієнтів. Вона займає одне з головних місць в комплексі маркетингу торгової організації. 

Тож чим краще ваше обслуговування та ставлення до клієнтів,  ти більше наростає 

товарообіг, прибуток підприємства та його подальший розвиток. 
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Режим доступу: https://studfiles.net . 

 

 

УДК 679.7 

 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 

КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Пучкова С.І., к.е.н., доцент 

Діма Н.І., студентка  

Одеський національний політехнічний університет,  

м. Одеса 

 

Кабельна промисловість – перспективна наукомістка галузь виробництва. Вона займає 

одне з провідних місць в промисловості України.  

Кабельна промисловість має вагомий вплив на економічне зростання країни, оскільки 

сьогодні важко уявити сферу діяльності, у якій не використовується кабельно-провідникова 

продукція. До того ж, без кабельної продукції неможливі автоматизація виробничих процесів 

і впровадження інновацій на підприємствах. Отже, питання пов’язані з розвитком кабельної 

промисловості набувають неабиякої актуальності[1]. 

Враховуючи особливості ведення національного бізнесу,багато виробників кабельно-

провідникової продукції, для того щоб втриматись на плаву в умовах ринку з його постійно 

змінною кон’юнктурою, відмовляються від вузької спеціалізації й намагаються освоїти 

випуск якомога більшої кількості продукції для різних секторів економіки. Це пов’язано з 

тим, що сьогодні підприємство-монополіст на ринку виробництва не є автоматично 

підприємством-монополістом на ринкові продажів, бо вільний доступ імпортної 

конкурентоспроможної продукції не сприяє цьому. 

Незалежно від своєї спеціалізації, практично всі підприємства кабельної 

промисловості стикаються з одними й тими самими проблемами, а саме:як зберегти 

https://referat.me/management/249245-organizaciya-processa-prodazhi-tovarov-i-obsluzhivaniya-pokupateley-na-roznichnom-torgovom-predpriyati
https://referat.me/management/249245-organizaciya-processa-prodazhi-tovarov-i-obsluzhivaniya-pokupateley-na-roznichnom-torgovom-predpriyati
http://www.econforward.ru/nofor-602.html
https://studfiles.net/
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конкурентоспроможність й свої позиції на ринкові в умовах конкурентної боротьби, яка 

вийшла тепер на міжнародний рівень. 

Сьогодні на внутрішньому ринку кабельної продукції України близько 70% ринку 

належить вітчизняним виробникам. Ринок характеризується високим рівнем конкуренції, 

проте вітчизняні виробники впевнено займають свою нішу. 

Аналіз зовнішньої торгівлі кабельною продукцією показав, що обсяги імпорту 

перевищують експорт за всіма видами кабельної продукції. Найбільші обсяги імпорту 

спостерігаються по електричним провідникам на напругу не більше 1 кВ 

(279566,9 тис. дол. США).Лідером імпорту ВОК в Україні є Китай з часткою в загальному 

обсязі 68,7%. Практично весь імпорт обмотувальних проводів в Україні покриває Європа 

(89,9%), у тому числі Польща - 13,2%. Провідники на напругу не більше 1 кВ в основному 

імпортуються з країн Європи - 91% всього обсягу продукції, що ввозиться в Україну. Значну 

частку імпорту провідників на напругу понад 1 кВ покриває Європа (49,6%) і Азія (28,1%), у 

тому числі Китай імпортує 23,5% (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Структура імпорту кабельної продукції в 2018 році, %  

Країни 

Кабелі 

волоконно-

оптичні (ВОК) 

Провід 

обмотувальний 

Провідники на 

напругу не 

більше 1 кВ 

Провідники на 

напругу більше 1 

кВ 

Країни СНД 10,6% 2,1% 2,4% 21,7% 

у т. ч. Росія 0,4% 0,05% 1,3% 15,0% 

Білорусь 10,2% 0,5% 1,0% 6,7% 

Європа 19,5% 89,9% 91,0% 49,6% 

у т. ч. Польща 11,0% 13,2% 20,5% 11,8% 

Азія 69,0% 6,8% 4,7% 28,1% 

у т. ч. Китай 68,7% 6,6% 3,3% 23,5% 

Джерело: [1] 

 

До основних факторів розвитку виробництва кабелів належать[2, с. 25]:  

1) Виробництво кабелів енергетичного призначення: розширення використання 

поновлюваних джерел  енергії; підвищення урбанізації; розширення застосування підземних 

кабелів в розподільних електричних мережах тощо.  

2) Виробництво кабелів високої та надвисокої напруги:  збільшення інвестицій в 

передачу енергії та офшорний бум в області вітроенергетики.  

3) Виробництво кабелів телекомунікаційного призначення: розвиток економіки і 

телекомунікаційних мереж в Китаї;  мережі 4G і 5G; нові технології («розумні» будинки, 4-а 

промислова революція - Industry 4.0, безпілотні автомобілі).  

У теперішній час, виходячи з інформації УА  «Укрелектрокабель», розглядати 

український ринок у відриві від світових тенденцій кабельної галузі в сучасних  умовах не 

можна. 

Сьогодні основними світовими трендами стали наступні напрямки: розвиток систем 

передачі постійного струму; кабельні лінії для підводного прокладання та кабелі для 

підключення  поновлюваних джерел енергії; зниження витрат на передачу енергії за рахунок 

збільшення пропускної здатності діючих ліній електропередач, підвищення класів напруги в 

мережах і новаторських проектних рішень і методів монтажу. Тон в даних трендах задають 

такі світові лідери електротехнічного ринку, як Prysmian, Nexans, ABB, General Cable, LS 

Cable, NKT, ZTT і ін., чиї витрати на НДДКР становлять 3,5-5% від прибутку (понад 60 млн 

доларів в рік) [3]. 

Таки чином, виробництво кабельно-провідникової продукції має розвиватися за 

такими напрямками[4, с. 56]: 
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 скорочення споживання енергоресурсів та застосування енергозберігаючих 

технологій; 

  розробка нових сучасних конструкцiй кабельно-провiдникової продукцiї; 

  активізація інноваційної діяльності щодо створення  високотехнологічної 

продукції; 

  розробка спільних інноваційних проектів з вітчизняними підприємствами на 

партнерських засадах; 

  скорочення використання металів у виробництві на основі застосування 

альтернативних матеріалів; 

   впровадження на підприємствах системи менеджменту якостi мiжнародних 

стандартiв; 

  консолідація зусиль з захисту інтересів вітчизняних виробників. 

 

Література: 

1. Липська А.С. Стан та перспективи економіки розвитку кабельної промисловості. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis02-35.html 

2. Астафьєва В.А. Сучасні тенденції структури та динаміки світового ринку товарів 

кабельної промисловості // Розвиток  міжнародної  торгівлі  в  умовах  глобальних 

економічних  дисбалансів:  матеріали  виступів  Всеукраїнського форуму  з  проблем  

міжнародних  економічних  відносин  (11  квітня 2019 року). – Житомир: ЖДТУ, 2019. – С. 

23-26. 

3. Wires And Cables Market Size, Share & Trends Analysis Report By Voltage (Low, High, 

Extra High), By Installation (Overhead, Underground), By End Use (Automotive, Energy & 

Power), And Segment Forecasts, 2018-2025. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/wire-and-cable-market-analysis-market 

4. Семенова В.Г. Напрямки ефективного розвитку підприємств кабельної 

промисловості / В.Г. Семенова // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – 

№ 2(6). – С.54-57. 

 

 

УДК 339.13.027.2:339.178.4 

 

УКРАЇНА – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОЧАТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ ВЕЛИКИОГО ПОЧАТКОВОГО КАПІТАЛУ 

 

Рубцова А.І.,студентка 

Університет митної справи та фінансів,  

м.Дніпро 

 

Залучення додаткового підприємницького потенціалу в економіку регіону – необхідна 

умова розвитку як для соціальної, так й економічної сфер народного господарства. У звʼязку 

з цим стратегія створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища повинна 

розглядатися як стрижневий елемент соціально-економічної політики країни в цілому. 

Причому виявлена чітка пряма залежність між інвестиціями у високотехнологічні 

комплекси, активізацією підприємницької діяльності та економічним зростанням регіону[1]. 

В епоху доступності інформації, кожний прагне спробувати себе реалізувати в сфері, 

яка йому подобається. Сучасна людина мало зацікавлена працювати повний робочий день за 

заробітну плату, яку надають працедавці. 

Тому результати опитування наступні: 

https://cdn.hneu.edu.ua/
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Мотиви вибору самозайнятості за даними тематичного соціологічного опитування: 

прагнення до незалежності (35,3%) та вищого рівня доходу (27,8%) респондентів [20, с. 77]. 

Найбільшими перешкодами на шляху самозайнятості молоді стає конкуренція на ринку 

(43,8%) і недостатній обсяг фінансових ресурсів (18,8%). Для започаткування власного 

бізнесу 30,5% молоді використали власні заощадження, 42,3% зверталися за фінансовою 

допомогою до родини або друзів, 25,8% відкрили власну справу без фінансових вкладень [2]. 

Так як фінанси для початку свого бізнесу, молодий підприємець найчастіше бере у 

себе або у родичів, державою було розроблено низку заходів для підтримки ініціативи. 

Український фонд підтримки підприємництва було створено відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про Український фонд підтримки підприємництва» від 27.08.1995 № 

687. Відповідно до статуту, це структура, яка за державні кошти впроваджує затверджені урядом 

заходи та програми, спрямовані на забезпечення для суб’єктів малого і середнього бізнесу 

можливості отримати освітню, консультаційну, гарантійну і, зокрема, пільгову фінансово-

кредитну підтримку. Проте дана організація діє тільки номінально та враховується як елемент 

державної підтримки підприємництва у звітах, моніторингах та рейтингах міжнародних 

організацій. Фактично ж ця організація призупинила свою діяльність у 2015 р. і не виконує 

своїх функцій через виявлення Держфінінспекцією недостатнього рівня фінансової 

дисципліни, що призвело до фінансових порушень на загальну суму 1,8 млн. грн. [3].  

Грантове фінансування є важливим джерелом зарубіжних країн для започаткування та 

ведення малого бізнесу, що включає у себе ресурси різноманітних фондів та організацій. 

Проте важливою умовою надання коштів є виконання низки вимог до цільового 

використання та чіткої спрямованості отриманих коштів. Найкорисніші програми для молоді 

наведені у таблиці 1: 

 

Таблиця 1 – Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги для малого бізнесу[3]. 

Назва проекту 
Бюджет 

проекту 
Валюта Термін дії 

Програма лідерства, сприяння експорту, 

залучення інвестицій та розвитку 

35 000000 дол. США 21.09.1994 -

31.12.2023 

Соціальне підприємство: досягнення соціальних 

змін за ініціативою «знизу» 

462 741 євро 01.03.2018 – 

31.08.2020 

 

Поширеним, але водночас і помилковим вважається, що зростання числа нових 

підприємств еквівалентне розширенню і поліпшенню підприємницької діяльності. Насправді 

такий підхід змішує результати і процес: велика кількість нових підприємств не призводить 

автоматично до швидкого зростання підприємництва, хоча би тому, що поява нових 

підприємств може різною мірою супроводжуватися закриттям діючих суб`єктів 

підприємництва[4]. 

Хоча збільшується різноманіття та кількості бізнесу, молодь найчастіше реалізує себе 

в інтернет платформах. Найпопулярніші інтернет платформи наведені на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Частка найбільших інтернет-магазинів України в 2016 р. на ринку 

електронної комерції 

 

Отже, молоді підприємці вподобали собі ринок p2p та p2c. Цей ринок потребує малих 

вкладень та вже існуючу онлайн платформу. Такий бізнес є найбільш популярним в Києві, 

Харкові та в Дніпрі. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Руснак О.В.,студентка 

Одеський національний політехнічний університет, 

м. Одеса 

 

Важко переоцінити значення ефективності використання основних засобів й 

виробничих потужностей підприємства. Рішення даної задачі означає збільшення 

виробництва продукції, підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу, покращення 

балансу устаткування, зниження собівартості продукції та зростання рентабельності 

виробництва. Успішне функціонування основних виробничих засобів залежить від того, 

наскільки повно реалізуються екстенсивні й інтенсивні фактори поліпшення їхнього 

використання. 

Велика кількість вітчизняних і зарубіжних вчених присвятили свою діяльність 

вивченню питань, пов’язаних з використанням основних засобів. З приводу цього виникло 

багато думок, щодо поняття «основні засоби» та виділилися різні тлумачення. В таблиці 1.1 

наведені тлумачення вчених та основні розбіжності у формуванні терміну «основні засоби». 

 

Таблиця 1.1 - Основні засоби – сутність поняття з трактування вчених  

Вчений Визначення 

С.М. Гречко[1] Основний засіб – необоротний актив, що призначений для 

господарської діяльності, тобто планується використовувати в 

господарській діяльності 

Ю.В. Неміш [2] Основні засоби – це вартісно виражені ресурси, які утримуються 

суб’єктом господарювання з метою використання в процесі 

виробництва, постачання товарів і послуг, надання в аренду іншим 

особам або для здійснення чи соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк експлуатації яких становить не менше одного року, 

чи визначається межами операційного циклу понад один рік, вартість 

яких зменшується в процесі використання 

А.М. Коваленко [3] Основні засоби – це матеріальні активи з очікуваним терміном 

корисного використання більш ніж один рік (або на протязі 

операційного циклу, якщо він більше ніж рік), які підприємство 

утримує в цілях: використання під час виробництва або поставки 

товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам; виконання 

адміністративних та соціальних функцій 

Н.Д. Бабяк [4] Основні засоби – це активи з терміном корисного використання більше 

одного року, які використовуються на підприємствах у декількох 

операційних циклах з метою отримання економічної вигоди, не 

втрачаючи при цьому матеріально-речової форми, та переносять свою 

вартість на знов створену продукцію частинами у вигляді нара- 

хованих амортизаційних відрахувань 

 

На основі вищенаведених визначень можна зробити висновок, що для цілей 

пов’язаних з податковим обліком застосовується лише термін «основні фонди», поняття 

«основні засоби» - відсутнє, у бухгалтерському обліку ситуація складається навпаки з 

визначеннями.  
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Слід зазначити, що основні засоби - це активи, що потребують особливого підходу до 

їх оцінки. Оцінка основних засобів - вельми динамічна облікова категорія. Прийняття об'єкта 

на баланс за історичною собівартістю - на цьому не закінчується «оціночна» робота, а радше 

лише починається.  

Ефективність використання основних засобів чи не основне питання, що розглядають 

сучасні науковці. С.Ф. Покропивнийпропонує систему показників, що характеризує 

ефективність основних засобів, яка поділяється на дві складові: перша – показники 

ефективності і відтворення окремих видів та всієї сукупності засобів праці; друга складова – 

окремі види показників рівня використання основних засобів [5]. 

Для створення умов повноцінного функціонування виробничих процесів та 

підвищення ефективності основних засобів, вони мають відповідати гарному технічному 

стану, який можна оцінити шляхом визначення коефіцієнту зносу та придатності. 

Важливо зазначити, що існує дві форми оновлення основних засобів – інтенсивна і 

екстенсивна. Екстенсивна форма в свою чергу показує темп збільшення обсягів 

експлуатаційних основних засобів. Інтенсивне оновлення включає в себе заміну новими та 

більш ефективними основними засобами діючі. 

Одним з важливих показників підвищення рівня ефективності використання основних 

засобів є підвищення обсягів виробленої продукції (надання послуг, виконаних робіт 

тощо).Основні засоби в процесі виробництва втрачають своє місце і роль в системі 

розширеного виробництва, іншими словами піддаються фізичному і моральному зносу. 

На економічний розвиток підприємства з боку ринкових відносин впливає вартість 

амортизації. Під дією збільшення платежів зростає й кількість витрат та знижується 

конкурентоспроможність продукту, прибуток відповідно зменшується, також істотно 

зменшується рівень сил економічного розвитку. Інша сторона – оборотність коштів, 

вкладених в купівлю оборотних засобів, що призводить до старіння і відповідно зниження 

конкурентоспроможності, втрати позицій на ринку. Отже, амортизаційні витрати утворюють 

складну економічну категорію. 

Процес амортизації включає в себе ряд складових: 

- Амортизація списання, тобто зниження вартості інвестованого капіталу;  

- Включення в повному обсязі зносу в ціну товару, який проводиться з використанням 

даних основних засобів і спрямованих на реалізацію;  

- Кредитування ступінь зносу включені в ціну товарів на рахунок амортизації за 

збереження капіталу на тому ж рівні. 

Таким чином, будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання 

виробничих потужностей й основних засобів повинен передбачати забезпечення збільшення 

обсягів виробництва продукції, насамперед за рахунок ефективного використання 

внутрішньогосподарських резервів, повного використання машин й устаткування, 

скорочення термінів освоєння знов введених у дію потужностей. 
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Глобалізація світової економіки призводить до масштабної промислово-фінансової 

інтеграції країн. Однією з умов входження України до світового економічного простору як 

рівноправного партнера та приєднання до європейських інтеграційних процесів є розвиток 

підприємницької діяльності, яка забезпечує зростання національної економіки, підвищення 

зайнятості й доходів населення та розвиток конкурентного середовища в країні в цілому.  

Незважаючи на те що за кількісними показниками розвитку підприємницької 

діяльності Україна відповідає рівню країн ЄС, загальний стан підприємництва в країні 

характеризується значною кількістю системних проблем, серед яких можна назвати такі: 

відсутність цілеспрямованої державної політики розвитку підприємництва в Україні, 

обмеження фінансових ресурсів, значний рівень тіньової діяльності, недостатня інноваційна 

спрямованість підприємництва, відсутність повноцінно діючих інфраструктурних елементів 

підтримки розвитку підприємницького сектора економіки тощо. На сьогодні можна 

стверджувати, що в Україні вже завершено етап трансформації, метою якого було механічне 

нарощення суб'єктів підприємництва, й має розпочатися новий етап, який має сприяти 

зростанню експортних можливостей вітчизняного бізнесу, підвищити його внутрішню та 

міжнародну конкурентоспроможність і забезпечити більшу віддачу від підприємницької 

діяльності у валовому внутрішньому продукті. Кожен із секторів підприємництва (суб'єкти 

малого бізнесу, середні підприємства та великий бізнес) має свої особливості, свої 

переваги,своє значення, а найголовніше, значний потенціал для відродження економіки 

країни та її продуктивних сил. Подальший розвиток підприємницької діяльності в Україні 

потребує як теоретичного осмислення ролі й значення підприємництва в структурі 

економічних процесів країни, так і формування нових підходів до організаційно-

економічного забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва в Україні, у тому числі, 

забезпечення їхньої конкурентоспроможності.   

Ринок праці, як один з головних елементів розвитку підприємницьких відносин, а 

отже і національної економіки, також зазнає як зовнішніх, так і внутрішніх змін. 

Впровадження інновацій на ринку праці України дає можливість створення конкурентного 

середовища на ньому та якісної трансформації національної економіки [3]. 

Сьогодні на молодь припадає майже 40% світового безробіття. За статистикою Україна 

посідає друге місце в Європі з падіння рівня зайнятості серед молоді.  

Зазначені трансформації спонукають до здійснення реформаційних освітніх процесів, 

модернізації професійної підготовки у вищій школі. На перший план висувається проблема 

управління процесом формування конкурентоздатних фахівців певної галузі, затребуваних 

на ринку праці, здатних до самостійної професійної діяльності, гнучкої адаптації до 

мінливих умов професійного середовища, самооцінки й розвитку своєї конкурентоздатності, 

побудови професійної кар’єри та підвищення економічної культури.  
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Результатом спільної діяльності ЗВО з економічними партнерами, роботодавцями є 

надання можливості академічній спільноті відстежувати кар’єру випускників, здійснювати 

моніторинг професійно-особистісного зростання конкурентоздатності майбутніх фахівців і 

трудової діяльності випускників.  

Трансформаційні й глобалізаційні процеси в економіці України обумовили 

закономірний суспільний інтерес до проблеми розвитку й формування економічної культури 

суспільства. Дослідження проблем економічної культури розпочали ще класики політичної 

економії - А. Сміт, К. Маркс, А. Маршал. [1] 

Поняття «економічної культури» в теорії є недостатньо розробленим, хоча вкрай 

актуальним для трансформаційної економіки України, що визначається необхідністю 

нормальної організації життєдіяльності суспільства та процесами його культуризації, 

виходом на сучасний рівень цивілізаційного розвитку.  

Вплив економічної культури на різні сфери суспільного життя допомагає зрозуміти 

ефективність, прогресивний характер підприємництва, даючи змогу визначити специфіку 

національної економіки, сформувати справжні управлінські якості менеджерів, розширити та 

вдосконалити соціально-економічні фактори (якість умов праці, мотивація, компетентність, 

творча ініціатива, рівень знань, умінь, навичок працівників) підприємництва. Економічна 

культура бере безпосередню участь у формуванні професійних якостей особистості 

(працівника), у тому числі й у становленні її цінностей, знань, етичних норм тощо. 

Економічна культура передбачає формування у майбутніх фахівців певних моральних 

та ділових якостей, необхідних для їх трудової діяльності: суспільної активності, 

підприємливості, ініціативності, господарського ставлення до суспільного добра, 

раціоналізаторських здібностей, відповідальності, прагнення до рентабельності, оновлення 

технологічних процесів і обладнання, продуктивності праці, високої якості продукції, 

особистого успіху й добробуту. 

Таким чином, головними характеристиками виховання економічної культури є[2]:  

1. Виховання цілісної особистості: природних особливостей (здібності мислити і 

правильно діяти); соціальних властивостей (бути громадянином, працівником); властивостей 

суб’єкта економічної культури (гуманності, духовності, творчості); загальнолюдських 

цінностей (честь, совість, добро, свобода, справедливість).  

2. Реалізація потреб майбутніх фахівців в професійному самовизначенні.  

3. Розвиток мотиваційно-ціннісного відношення до своєї навчальної і професійної 

діяльності.  

4. Виховання ціннісних орієнтацій і моральних ідеалів, що притаманні кращим зразкам 

світового бізнесу.  

Система виховання економічної культури повинна підкріплюватися загальними 

умовами (соціальними, економічними, культурними) і специфічними (активний настрій, 

підвищений інтерес). Основи виховання економічної культури охоплюють: структуру 

педагогічних основ (особистісний і соціальний компоненти економічної культури); 

суб’єктивно-індивідуальні характеристики економічної культури; рівень цілісного 

педагогічного процесу (освіта, виховання, розвиток); рівень спеціалізації; види діяльності, 

через які виховується економічна культура[3].  

Високий рівень економічної культури дозволить сучасним фахівцям легко увійти в 

будь-яку організаційну культуру підприємництва, швидко визначити зміст і сутність 

культури в новій організації, правильно приймати рішення в будь-яких ситуаціях, 

самореалізуватися. Учорашній студент в умовах ринку може швидко стати першим 

керівником. Володіючи високою економічною культурою, він буде якісно вести бізнес, 

платити податки, достойно вести себе з партнерами, споживачами і постачальниками.  

Фактори економічної культури визначають шляхи практичного застосування 

теоретичних досліджень для вирішення суспільних проблем, що виникають у 
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трансформаційній економіці. Тенденції розвитку економічної культури забезпечують якісне 

використання всього потенціалу досягнень, напрацьованого попередніми поколіннями. У 

процесі розвитку культури створюються умови, які спонукають людину до творчої й 

наукової діяльності в усіх сферах суспільного життя. 
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Прибуток синтезує в собі найбільш важливі сторони діяльності підприємства. Він є 

єдиним джерелом грошових нагромаджень підприємства, а тому підприємство повинне 

постійно прагнути до його збільшення. 

Ефективність політики управління підприємства визначається не тільки результатами 

його формування, але і характером його розподілу. Розподіл прибутку - це процес 

формування напрямів його використання відповідно до  цілей і задач розвитку підприємства. 

Як показують дослідження, характер розподілу прибутку визначає багато істотних 

аспектів діяльності підприємства, роблячи вплив на його результативність. Цей вплив 

виявляється в різних формах зворотного зв'язку розподілу прибутку з його формуванням у 

майбутньому періоді. Важлива роль характеру розподілу прибутку в діяльності підприємства 

визначається такими основними положеннями: розподіл прибутку безпосередньо реалізує 

головну мету політики управління ним - підвищення рівня добробуту власників 

підприємства; розподіл прибутку є основним інструментом впливу на ріст ринкової вартості 

підприємства; пропорції розподілу прибутку визначають темпи реалізації розвитку 

підприємства; характер розподілу прибутку є найважливішим індикатором інвестиційної 

привабливості підприємства; розподіл прибутку є однією з діючих форм впливу на трудову 

активність персоналу підприємства; пропорції розподілу прибутку формують рівень 

забезпечення додаткової соціальної захищеності працівників; характер розподілу прибутку 

впливає на рівень поточної платоспроможності підприємства [1]. 

Розподіл прибутку здійснюється у відповідності зі спеціально розробленою 

політикою, формування якої являє собою одну з найбільш складних задач загальної політики 

управління прибутком підприємства. Ця політика покликана відбивати вимоги загальної 

стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової вартості, 

формувати необхідний обсяг інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси 

власників і персоналу. При цьому в процесі формування політики розподілу прибутку 

http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/3.2007/77-90.pdf
http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/3.2007/77-90.pdf
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необхідно враховувати протилежні мотивації власників підприємства (акціонерів, 

вкладників) отримання високих поточних  доходів чи значне збільшення їхніх розмірів у 

перспективному  періоді. 

Основною метою політики розподілу прибутку є оптимізація пропорцій між 

капіталізованою і споживаною його частинами з урахуванням забезпечення реалізації 

стратегії його розвитку і росту його ринкової вартості. Виходячи з цієї основної мети, у 

процесі формування політики розподілу прибутку підприємства вирішуються такі завдання 

[2]: 

а) забезпечення одержання власниками необхідної норми прибутку на інвестований 

капітал; 

б) забезпечення пріоритетних цілей стратегічного розвитку підприємства за рахунок 

капіталізованої частини прибутку; 

в) забезпечення стимулювання трудової активності і додаткового соціального  захисту 

персоналу; 

г) забезпечення формування в необхідних розмірах резервного й іншого фондів 

підприємства. 

З урахуванням реалізації цих основних завдань здійснюється безпосередній розподіл 

прибутку підприємства. Процес цього розподілу базується на  таких принципах: зв'язок 

політики розподілу з загальною політикою управління прибутком підприємства; врахування 

інтересів і менталітету власників підприємства; передбачуваність політики розподілу 

прибутку; оцінка ефективності розробленої політики розподілу прибутку. 

Специфіка завдань, що стоять перед кожним конкретним підприємством у процесі  

розвитку: розходження зовнішніх і внутрішніх умов їхньої господарської діяльності не 

дозволяють виробити єдину модель розподілу прибутку, котра носила б універсальний 

характер. Тому основу механізму розподілу прибутку конкретного підприємства складає 

аналіз і облік у процесі цього розподілу окремих факторів, що погоджують цей процес з 

поточною і майбутньою господарською діяльністю даного підприємства. 

Фактори, що впливають на ефективність розподілу прибутку, дуже різноманітні; 

різний і ступінь інтенсивності їхнього прояву. Одна група цих факторів визначає передумови 

до росту капіталізованої частини прибутку; друга група, навпаки, схиляє управлінські 

рішення на користь збільшення частки споживаної його частини. 

За характером виникнення усі фактори, що впливають на розподіл прибутку, можна 

розділити на дві основні групи [1]:  

а) зовнішні (формуються зовнішніми умовами діяльності підприємства), їх 

розглядають як свого роду обмежувальні умови, що визначають границі формування 

пропорцій розподілу прибутку. До числа найважливіших з цих факторів відносяться: правові 

обмеження; податкова система; середньо ринкова норма прибутку на інвестований капітал; 

зовнішні джерела формування фінансових ресурсів; темп інфляції; "прозорість" фондового 

ринку; 

б) внутрішні (формуються особливостями господарської діяльності даного 

підприємства), до них відносяться: менталітет власників підприємства; рівень рентабельності 

діяльності; інвестиційні можливості реалізації високоприбуткових проектів; внутрішні 

джерела формування фінансових ресурсів. Якщо потреба в інвестиційних ресурсах, що 

забезпечують приріст намічених обсягів; стадія життєвого циклу підприємства; рівень 

ризиків здійснюваних операцій і видів діяльності; чисельність персоналу і діючі програми 

його участі в прибутку; рівень поточної платоспроможності підприємства. 

Облік розглянутих факторів дозволяє істотно знизити діапазон параметрів можливих 

пропорцій розподілу прибутку за окремими напрямкам, у першу чергу - пропорцій 

капіталізованої і споживаної її частин, що формують головні умови майбутнього розвитку 

підприємства. Крім того, ряд розглянутих факторів можуть бути використані і при 
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формуванні внутрішніх пропорцій розподілу прибутку в рамках основних її елементів 

(прибутку, споживаного власниками і персоналом; прибутку, що направляється на  

інвестування й у резервний фонд і т.п.). 

Принципи розподілу прибутку і фактори, що обумовлюють його, дозволяють 

сформувати на підприємстві конкретний тип політики розподілу прибутку, яка найбільшою 

мірою  задовольняє меті і враховує можливості розвитку підприємства в майбутньому 

періоді [3, с.430-435]. 

Таким чином можна сказати, що в процесі управління прибутком на підприємстві 

головна роль повинна приділятися питанням його формування, від різних видів діяльності, а 

також питанням ефективного розподілу прибутку, яке б відповідало обраної стратегії, 

задовольняло інтереси держави, підприємства і трудового колективу, а також сприяло 

досягненню поставлених цілей. Адже вміле і правильне використання прибутку, на різні 

потреби, з урахуванням пріоритетів у розвитку підприємства, дозволить досягти позитивних 

результатів у майбутньому. 
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При прoвeдeннi мaркeтингoвих тa eкoнoмiчних aнaлiзiв дiяльнoстi пiдприємствa 

зaвжди пoтрiбнo oцiнювaти кoнкурeнцiю нa ринку. В зaлeжнoстi вiд кoнкурeнцiї мoжуть 

змiнитись бaгaтo фaктoрiв, якi бeзпoсeрeдньo впливaють нa oб’єм вирoбництвa, нa їх якiсть, 

мaтeрiaли тa гoлoвнe цiну. Тaк як нa ринoк нiхтo нe будe вихoдити з aнaлoгiчним тoвaрoм як 

у кoнкурeнтa, тiльки з вищoю цiнoю, aбo з тaкoю ж цiнoю, aлe гiршoю якiстю. Тaкi дiї 

призвeдуть дo прoблeм з рeaлiзaцiєю прoдукцiї, a врeштi i дo знaчнoгo змeншeння прибутку. 

Aнaлiз ринку - цe збiр, систeмaтизaцiя тa oбрoбкa дaних прo всi склaдoвi ринкoвoгo 

сeрeдoвищa, в якoму мaє функцioнувaти пiдприємствo. Вiн пoтрiбeн, пeрш зa всe, для 

пoшуку ринкoвoї нiшi, дe вaшi вклaдeння принeсуть нaйбiльший прибутoк. 

Кoли визнaчeнo кoнкрeтний прoдукт aбo пoслугa, чaс зaдумaтися прo йoгo прoсувaння 

дo пoкупця, iншими слoвaми - чaс зaйнятися мaркeтингoм. Нa цьoму eтaпi нeзaмiнним 

iнструмeнтoм стaє мaркeтингoвий aнaлiз ринку. 

Мaркeтингoвий aнaлiз ринку - цe тeж збiр i oбрoбкa iнфoрмaцiї, aлe вжe з мeтoю 

ствoрeння фундaмeнту для пoдaльшoгo мaркeтингoвoгo плaнувaння щoб дoмoгтися 

нaйкрaщoгo пoєднaння 4Р (product, price, promotion, place): 

 прoпoнoвaнoгo прoдукту aбo пoслуги; 

 цiни; 

 рeклaми тa iнших мeтoдiв стимулювaння збуту; 
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 мiсця рoзтaшувaння тoргoвoї тoчки, oргaнiзaцiї лoгiстики, пiдбoру пeрсoнaлу. 

Сaмe тoму пoтрiбнo викoристoвувaти якiсь мeтoди aнaлiзу кoнкурeнцiї. Нaйкрaщим 

рiшeнням цiєї прoблeми у нaшoму свiтi рoзвитку тeхнoлoгiй є iнтeрнeт. Мaйжe будь-який 

тoвaр прeдстaвлeний для прoдaжу в iнтeрнeтi, щo знaчнo спрoщує прoцeс oцiнювaння 

тoвaрiв. Рaнiшe прoцeс oцiнювaння тoвaрiв нa ринку був дoстaтньo тяжким, зaтрaтним пo 

чaсу, aiнкoли i пo кoштaм. Дoвoдилoсь гoдинaми хoдити пo мaгaзинaх, дoслiджувaти тoвaри 

нa пoлицях, зaписувaти цiни, склaд вaгу тaiншiaспeкти якi вхoдять дo нaшoгo дoслiджeння.  

Тeпeр, кoли ми сфoрмулювaли мeтoди дoслiджeння ринку, пoтрiбнo рoзписaти 

пoкрoкoвo, eтaпи прoвeдeння тaкoгo дoслiджeння. 

Eтaп пeрший - визнaчeння зaвдaнь прoвeдeння мaркeтингoвoгoaнaлiзу ринку. Пeрeлiк 

зaвдaнь зaлeжить вiд тoгo, якi прoблeми пeрeдбaчaється вирiшити в рeзультaтi дoслiджeння 

ринку. Нaприклaд, цe мoжe бути: 

 рoзрoбкa пoзицioнувaння тa унiкaльнoї тoргoвeльнoї прoпoзицiї кoмпaнiї; 

 збiльшeння ринкoвoї чaстки тoвaру aбo брeнду кoмпaнiї в сeгмeнтi прoдукцiї зi 

схoжими спoживчими влaстивoстями; 

 пiдгoтoвкa eфeктивнoї рeклaмнoї кaмпaнiї з oпрaцювaнням всiх мoжливих 

кaнaлiв впливу нa спoживaчiв; 

 рoзкриття тaктики дiяльнoстi кoнкурeнтiв i вирoблeння кoнтрзaхoдiв. 

Eтaп другий - склaдaння плaну aнaлiзу ринку, тoбтo визнaчeння пoслiдoвнoстi прoвeдeння 

рoбiт i тeрмiнiв викoнaння кoжнoгo пункту. Плaн склaдaється iндивiдуaльнo, вихoдячи з 

пoтрeб кoмпaнiї, пoстaвлeних нeю цiлeй. Типoвий плaн дoслiджeння ринку виглядaє 

нaступним чинoм: 

 Визнaчeння oбсягу ринку, динaмiки i пoтeнцiaлу йoгo рoзвитку. 

 Дoслiджeння структури ринку i рoзпoдiлу чaстoк oкрeмих йoгo сeгмeнтiв. 

 Aнaлiз цiнoвoї ситуaцiї нa ринку. 

 Збiр тa oбрoбкa iнфoрмaцiї прo кoнкурeнтiв. 

 Aнaлiз eфeктивнoстi рeклaмних aкцiй i iнших мeтoдiв прoсувaння тoвaрiв. 

 Дoслiджeння i рaнжувaння кaнaлiв рeaлiзaцiї тoвaрiв. 

Бiльшiсть з цих пунктiв, звичaйнo, мoжнa дoслiдити зa дoпoмoгoю iнтeрнeт-рeсурсiв, 

щo дaсть нaм мaйжe 100% дoстoвiрну iнфoрмaцiю тa зручнiсть викoнaння дaннoї рoбoти. 

Eтaп трeтiй - прoвeдeння мaркeтингoвoгoaнaлiзу ринку. Цe сaмий трудo- i 

рeсурснoмiсткий eтaп дoслiджeння ринку, i пoлягaє вiн у бeзпoсeрeдньoму збoрi тaoбрoбцi 

пoтрiбнoї iнфoрмaцiї. Прoвeсти мaркeтингoвe дoслiджeння ринку мoжнa рiзними спoсoбaми.  

Дaнi прo ринoк мoжуть бути двoх видiв: 

пeрвиннi - зiбрaнi бeзпoсeрeдньo дoслiдникoм при прямoму вивчeннi ринку; 

втoриннi - oтримaнii вжeoбрoблeнiiншими дoслiдникaми тoгo ж ринку (їх мoжнaoтримaти 

при oбгoвoрeннi цих дaнних нa фoрумaх, тaiнших рeсурсiв для oбгoвoрeнь) 

Мaркeтингoвий aнaлiз ринку дoцiльнo пoчинaти з вивчeння втoриннoї iнфoрмaцiї. 

Мoжливo, чинoвники служб стaтистики, кoмeрцiйнi тa нeкoмeрцiйнioргaнiзaцiї вжe прoвeли 

дoслiджeння iaнaлiз ринку в цiкaвiй для вaс чaстинi, зaoщaдивши вaм грoшii сили. В iншoму 

випaдку, дoвeдeться зaстoсoвувaти мeтoди дoслiджeння ринку в мaркeтингу. 

Eтaп чeтвeртий - oбрoбкaoтримaних в хoдi мaркeтингoвoгo дoслiджeння дaних. 

Мaркeтингoвий aнaлiз ринку в зaвeршeнiй фoрмi пoвинeн бути зрoзумiлий усiм зaцiкaвлeним 

фaхiвцям i зручний в рoбoтi. Для цьoгo зaстoсoвуються рiзнi фoрми пoдaння iнфoрмaцiї: 

тeкстoвa, тaбличнa, мaтричнa, грaфiчнa, динaмiчнi ряди тaiншi. 

Oтжe, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo мaркeтингoвe дoслiджeння ринку прoдукцiї вaртo 

прoвoдити будь-якoму пiдприємству, нe лишe при ввeдeннi нoвгo тoвaру нa ринoк, aлe й для 

oцiнки ситуaцiї з тoвaрoм, який вжe якийсь чaс знaхoдиться нa ринку, щoб зaпoбiгти 

зaстaрiнню тoвaрaaбo йoгo цiни вiднoснo кoнкурeнтiв. Вeсь цeй прoцeс, бeз сумнiвiв, мaє 
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прoвoдити фaхiвeць, aлe бeз викoристaння iнтeрнeт рeсурсiв як oснoвнoгoiнструмeнтa ця 

рoбoтa будe усклaднeнa в рaзи, якщo взaгaлi зaлишиться мoжливoю дo викoнaння. 
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Проблемі управління оборотним капіталом у сучасній вітчизняній і зарубіжній 

літературі  приділяється достатньо велика увага. Це пов'язано з тим, що ефективність 

управління оборотним капіталом багато в чому визначає ефективність поточної діяльності 

підприємства, а операції, пов'язані з управлінням ним складають найбільш велику частину 

фінансового менеджменту.  

Однак, незважаючи на популярність даної тематики, література, яка висвітлює її, 

характеризується відсутністю єдиного визначення категорії «оборотний капітал». Різні 

трактування відображають реально існуючу складність змісту даної категорії. 

Визначень оборотного капіталу сформульовано досить багато. Так, В.В. Ковальов 

визначає термін «оборотний капітал» як «мобільні активи підприємства, які є грошовими 

коштами чи можуть бути повернуті в них протягом року або одного виробничого циклу»  [2]. 

А.М. Бабич і Л.Н. Павлова визначають оборотний капітал як «вартісну оцінку 

сукупності матеріально-речових цінностей, що використовуються в якості предметів праці і 

діючих в натуральній формі, як правило, протягом одного виробничого циклу» [1]. 

Наведені визначення досить точно відображають сутність оборотного капіталу, однак, 

у них не розкривається економічна природа даної категорії. Схоже визначення оборотного 

капіталу дає Г.Б. Поляк. Він визначає оборотний капітал як «активи, які можуть бути 

протягом одного виробничого циклу або одного року перетворені в грошові кошти» [3]. 

Більш точні визначення оборотного капіталу дають у своїх книгах В.Е. Леонтьєв і Л.Т. 

Снітко. В.Е. Леонтьєв, В.В. Бочаров, Н.П. Радковська визначають оборотний капітал як 

«грошові кошти, авансовані в оборотні активи, які одноразово обертаються протягом року 

або одного виробничого циклу» [4]. Л.Т. Снитко дає таке визначення: «Під оборотним 

капіталом слід розуміти ресурси організації, які можуть бути перетворені в грошові кошти 

протягом одного року або одного виробничого циклу, авансовані на формування оборотних 

фондів і фондів обігу, з метою забезпечення безперервності процесу їх обігу та відтворення» 

[5]. Схожі визначення також дають В.М. Родіонова, М.Н. Крейніна, Є.Л. Путренок, М.И. 

Литвин, Р.Є. Коциб, А.Є. Дмитрієв, Н.В. Колчін. 

Останні два визначення точніше попередніх, оскільки підкреслюють акт авансування 

коштів. І це вірно, оскільки оборотний капітал, якщо виходити з його участі в кругообігу, не 

споживається, не витрачається, а авансує (після реалізації він знову повертається до 

вихідного пункту кругообігу). Крім того, вони відображають мету формування оборотного 

капіталу.  

Д.С. Моляков відзначає, що визначення оборотного капіталу як авансованих 

грошових коштів, які спрямовуються на створення запасів оборотних виробничих фондів і 
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фондів обігу, «не розкриває повного економічного змісту цієї категорії, оскільки воно не 

враховує, що поряд з авансуванням певної суми грошових витрат відбувається об'єктивний 

процес авансування в ці ж запаси вартості прибавочного продукту. Ці кошти підприємства 

використовують для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу)» [6]. 

Д.С. Моляков дає наступне визначення оборотного капіталу: «Оборотні кошти 

являють собою авансовану в грошовій формі вартість для створення та використання 

оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що 

забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків» 

[7]. Акцент на мінімальний необхідний розмір робить також у статті, опублікованій в 

журналі «Ризик: Ресурси. Інформація. Постачання. Конкуренція » [8]. 

На наш погляд, визначення Д.С. Молякова краще за всіх інших відображає сутність 

оборотного капіталу. Однак, з даного визначення випливає, що оборотним капіталом є лише 

мінімально необхідна для підтримання безперервності виробництва та здійснення 

розрахунків частина оборотних виробничих фондів і фондів обігу, а переважаюча цю 

мінімальну потребу частина оборотних виробничих фондів і фондів обігу до оборотного 

капіталу не відноситься. А це неправильно.  

Слід вважати, що для всебічного вивчення сутності оборотного капіталу і 

формулювання визначення цієї економічної категорії необхідно розглянути процес 

формування оборотного капіталу.  

Формування оборотного капіталу починається з визначення асортименту товарів 

підприємства. На цьому етапі визначається, які товари буде виробляти підприємство і в 

якому співвідношенні вони увійдуть в асортимент. Уже на цьому етапі починає виявлятися 

потреба в сировині і матеріалах, які підприємство буде споживати у виробництві своїх 

товарів, запаси готової продукції, необхідні для успішного просування продукції, запаси 

незавершеного виробництва, рівень дебіторської заборгованості.  

Далі йдуть безпосередньо процеси закупівлі сировини і матеріалів, виробництва 

товарів і їх просування на ринок. При цьому, основним фактором, що визначає склад і 

структуру оборотного капіталу залишається асортимент товарів підприємства. Далі цей 

процес повторюється.  

Дотримуючись вищевикладеного, оборотний капітал також може бути визначений як 

авансована в грошовій формі вартість з метою закупівлі сировини і матеріалів, виробництва 

та просування товарів. При цьому загальна величина оборотного капіталу складається з 

авансованих вартостей у виробництво і просування окремих товарів.  

У визначеннях оборотного капіталу акцент на процес виробництва і продажу 

продукції роблять П.Ю. Гальцов, Е.В. Тимченко, С.А. Половінкін, А. Оганесян. Вони 

визначають оборотний капітал як «сукупність грошових коштів, авансованих для створення 

використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу для забезпечення безперервного 

процесу виробництва і реалізації продукції». Хоча це визначення і включає цільову 

установку на забезпечення виробництва і реалізації продукції, на мій погляд, воно не досить 

повно відображає процес формування оборотного капіталу. 

Виходячи з усього вище сказаного, сформулюємо визначення оборотного капіталу 

таким чином: оборотний капітал – авансована в грошовій формі вартість для формування 

товарного асортименту в процесі його виробництва і просування з метою забезпечення 

безперервності процесу простого і розширеного відтворення відповідно до ринковим 

попитом і корпоративної стратегії управління прибутком . 
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Резолюція 

III Міжнародна науково-практична конференція 

Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку 

 

21-22 травня 2020 року 

 

Учасники конференції прийшли до загального висновку про те, що 

розвиток підприємництва в сучасному періоді визначається впливом 

глобальних (пандемія COVID 19, непрогнозованість соціально-економічних і 

політичних процесів) та національних (зміна політичної еліти, реформування 

інституційного середовища, уповільнення темпів економічного зростання) 

чинників.  

За відповідних умов, підприємницькі кола України проявили себе, як 

одна з найактивніших та соціально-відповідальних верств населення. 

Підприємці в різних регіонах країни приймають безпосередню участь у 

забезпеченні медичних закладів необхідним обладнанням та засобами захисту. 

Організовують доставку харчових продуктів та медикаментів людям, що 

вимушено перебувають в ізоляції. 

Як і завжди, кризова соціально-економічна ситуація містить не тільки 

загрози, але і можливості для прискорення розвитку національної економіки. 

Підприємці у черговий раз продемонстрували спроможність до швидкої 

реорганізації та диверсифікації діяльності в умовах непрогнозованих змін. В 

умовах карантину сформувалось підґрунтя для організаційної трансформації 

підприємницьких структур у бік збільшення частки робіт, що виконуються 

віддалено. Додатковий поштовх отримала електронна комерція та пов’язані з 

нею служби доставки і логістики. Достатній ступінь стійкості 

продемонструвала національна банківська система. Зростання світових цін на 

продовольство є підґрунтям високої економічної ефективності і подальшої 

інтенсифікації господарювання у сільському господарстві. Зменшення вартості 

енергоносіїв необхідно використати для зниження цін на всі види товарів, 

утримання інфляції та забезпечення досягнутого рівня соціального 

забезпечення населення.   

Безпрецедентна складність соціально-економічної ситуації вимагає 

поєднання ресурсних та організаційних потенціалів держави і бізнесу. 

Перезапуск економіки потребує реальної участі держави у процесі розширеного 

відтворення продуктивних сил. Необхідним є використання досвіду соціально-

економічної політики розвинених країн щодо подолання наслідків пандемії 

COVID 19.  

 

 

 

 

 


