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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 
та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 
промисловості; правові, історичні та соціально-психологічні тенденції 
державотворення в Україні. Досліджуються передумови професійної самореалізації 
молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                    
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ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

КОМПАНІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ 

 

 

УДК 339.138:004:338 

Олександра Антонюк 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 

У статті досліджено визначення сутності категорії «бенчмаркінг», 

розглянуто цілі та особливості використання бенчмаркінгу як інструменту 

для пошуку та обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності.  

Ключові слова: бенчмаркінг, Інформаційне забезпечення, Євроінтеграція, 

Європейський ринок, еволюція розвитку, конкурентоспроможність, 

ефективність. 

У зв’язку з євроінтеграційними процесами в Україні усім підприємствам 

необхідно аналізувати  та прогнозувати розвиток  зарубіжних ринків та 

прийняти необхідні  управлінські рішення для підвищення  власної 

конкурентоспроможності  для подальшого розвитку підприємства на 

зарубіжних ринках.  Виходячи з цього, їм необхідно застосувати концепцію 

бенчмаркінгу як інструмент підвищення ефективної діяльності підприємства. 

В роботах багатьох учених розглядаються, актуальні питання  

застосування бенчмаркінгу як інструменту покращення на підприємствах 

різних галузей бізнесу. Важливий внесок зробіли такі дослідники, як :                

Кэмп С. Роберт.  , Spendolini M. J., Райтер Р. В, також слід відзначити 

закордонних авторів, роботи яких присвячені питанням розвитку полімерної 

промисловості загалом та виробництвом виробів з пластмаси Євтушенко Є.В. 

Брагінського О.Б. , Федоренко Н.П. та інших. 
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Метою статті є  визначення основних тенденцій розвитку бенчмаркінгу 

технології впровадження інформаційного бізнесу, галузі виробництва виробів з 

гуми та пластмаси та обґрунтування необхідності державного регулювання 

процесом інвестування в даному напрямку промисловості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В наш час існує велика кількість 

визначень бенчмаркінгу, що зумовлює необхідність їх аналізу. Найбільш 

поширеним є визначення концепції, яке належить Роберту Кемпу: 

«Бенчмаркінг – це пошук і застосування компанією практики, яка є еталонною 

для даної галузі і його результатом є удосконалення діяльності». Іншим, не 

менш відомим, є визначення, яке дав Майкл Спендоліні: «Бенчмаркінг – це 

безперервний систематичний процес оцінки продукції, послуг і виробничих 

процесів організацій, які визнані такими, що представляють «найкращу 

практику», з метою удосконалення власної організації». Відомий спеціаліст в 

області практики стратегічного управління Грегорі Р. Райтер вважає, що 

«бенчмаркінг – діяльність, за допомогою якої фірма вивчає «найкращу» 

продукцію і маркетинговий процес, що використовується прямими 

конкурентами і фірмами, які працюють в інших подібних галузях, для 

виявлення фірмою можливих способів удосконалення її власних методів» [2].  

Що до сучасних вітчизняних джерел, то думки їх авторів щодо поняття 

бенчмаркінгу дещо розходяться. Так, одні підтримують точку зору, згідно з 

якою бенчмаркінг – продукт еволюційного розвитку концепції 

конкурентоспроможності, що передбачає розробку програм покращення якості 

продукції. Інші стверджують, що бенчмаркінг – це альтернативний метод 

стратегічного планування і аналізу не від досягнутого, а відповідно до 

досягнень конкурентів, тобто орієнтиром у розробці стратегічних планів є не 

власні досягнення, а найкраща практика конкурентів. В той же час існує думка, 

що бенчмаркінг можна вважати дослідженням технологій, технологічних 

процесів і методів організації виробництва і збуту продукції на кращих 

підприємствах партнерів і конкурентів з метою підвищення ефективності 

власного підприємства [1, 2 ]. Пропоную розглядати бенчмаркінг як особливий 
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інструмент вивчення досвіду кращих гравців ринку, що позитивно впливає на 

ефективність маркетингової діяльності власного підприємства, за умови 

проведення якісного аналізу і правильного застосування отриманих результатів. 

У статті розглянемо бенчмаркінг на фоні підприємств полімерної 

продукції. На даний час полімери та пластмаси в більшій мірі імпортний 

продукт. За 2020 р. 32% , але цей показник з кожним роком зменшується. 

В Україні недостатньо власних запасів нафти, що відзначається на нестачі 

сировини для хімічної продукції товарів групи "полімери і пластмаси". 

При цьому попит на переробку пластмаси та полімерів зростає. В Україні 

сотні компаній цим займаються. У таблиці 1 вказана динаміка змін 

виробництва виробів пластмаси за 2017-2020 роки  [3].  

Таблиця 1 - Динаміка змін виробництва виробів з пластмаси,% 

Рік Індекс відносно попереднього року 

2016 108.2% 

2017 99.5% 

2018 100.6% 

2019 97.4% 

2020 96% 

 

Встановлено, що  найбільший індекс гумових та пластмасових виробів був  

на 2016 р і становив 108,2 %. Спад виробництв відбувся за 2017-2020 роки. 

Для ефективної діяльності та стабільного розвитку підприємства в наш час 

необхідно використовувати бенчмаркінг, для когось він схожий на 

конкурентний аналіз, але він іде більш деталізований, впорядковані і 

формалізовані, ніж підхід конкурентного аналізу. Сучасне поняття визначення 

бенчмаркінгу зводиться до "безупинного систематизованого пошуку, що може 

впливати на різні галузі та аспекти діяльності, проводитись як в середині 

підприємства, так і за його межами" [2].  

Для ефективнішої діяльності вітчизняних підприємств можна віднести 

сертифікацію системи якості відповідно до стандартів ISO, що підвищить 

конкурентоспроможність української продукції, яка поступово виходить на 
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міжнародний ринок. Також бенчмаркінговим процесом, по суті і є процес 

сертифікації. Але на сьогодні в Україні ISO використовуються для визначення 

"критичних місць", в яких впроваджують часткові вдосконалення, тому 

приклади повної сертифікації всієї організації бізнесу майже відсутні. 

У світовій та вітчизняній науці сформувалося багато підходів до 

визначення сутності бенчмаркінгу, його розглядають  як: процес аналізу і 

порівняльної оцінки об’єктів бенчмаркінгу – способів, методів, інструментів, 

практик, продуктів, технологій, процесів тощо, які використовує фірма при 

здійсненні своїх функцій;  метод, інструмент і спосіб порівняльного аналізу 

об’єктів бенчмаркінгу; технологію пошуку найкращого досвіду щодо об’єктів 

бенчмаркінгу [4]. Основний зміст бенчмаркінгу зводиться до проведення 

порівняльного аналізу конкурентів-лідерів, з метою визначення стану компанії 

порівняно із конкурентами, виявлення кращого досвіду та визначення на цій 

основі поетапних пріоритетів власного удосконалення. Виходячи із того, що 

результатом бенчмаркінгу є управлінські рішення, спрямовані на пошук нових 

ідей відносно об’єктів бенчмаркінгу та їх покращення, виробляється інновація, 

яка запроваджується на підприємстві. Тому особливу роль відіграє бенчмаркінг 

у забезпечені інноваційного розвитку підприємства. 

Дійсною причиною використання бенчмаркінгу і проведення досліджень у 

цій сфері завжди було прагнення підприємств до досягнення 

конкурентоздатності. Бенчмаркінг довів свою ефективність як діючий процес, 

що дозволяє перетворити неефективне виробництво на виробництво успішне та 

прибуткове. 

Розглянемо на прикладі полімерної продукції тенденції розвитку 

виробників в Україні. Лише за 2019-2020 роки збільшився випуск продукції з 

74% до 89%, при цьому в умовах  карантину експорт цієї продукції зменшився 

лише на 1% від попереднього року. Вже дедалі більше наші вітчизняні 

виробники орієнтуються на Європейський ринок адже євроінтеграція чіпляє і 

їх. Якщо брати в приклад  Вінницький ТОВ " Полімер" по фінансовій звітності 

продажів , розглянемо на рис. 1. 
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Рисунок  1 – Обсяги продажів ТОВ «Полімер» за 2018-2020 рр. 

 

Судячи з наданих даних, за 2019 р було реалізовано більше товару, але 

через падіння ціни менша сума продажу. За 2020 р кількість продажу ще 

збільшилась, але ціна за товар в умовах карантину впала, при цьому вартість 

сировини для продукції теж зменшилась. Тому все ж таки для підприємства це 

позитивна динаміка, особливо для карантинних умов в 2020 році. 

Розглянемо перелік факторів, які впливають на аналіз можливостей у зміні 

концепції бенчмаркінгу на ТОВ "Полімер"  (табл.2). 
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Таблиця 2 - Фактори, які впливають на аналіз можливостей у зміні 

концепції бенчмаркінгу 

Імовірність 
використання 
можливості 

Сильний Помірний Незначний 

Висока – підтримка галузі 
органами державної 
влади та місцевого 
самоврядування; 
– відношення 
споживачів до 
товарів чи 
послуг; 
– стан та тенденції 
попиту на товар чи 
послуги 

– стан та тенденції 
розвитку цільового 
ринку 

–  
 

Середня  
 – рівень 
впровадження 
науково-дослідних 
розробок; 
– наявність бар’єрів 
входу та виходів 

– рівень 
організаційної 
культури; 
– ступінь 
привабливості 
постачальників 

 
 
 – 
науковотехнологічні 
інновації у сфері 
менеджменту 

Низька – наявність товарів-
замінників 

– стан природних 
ресурсів 

– соціальні 
умови життя 

 

Проведений аналіз дає змогу оцінити ефективність діяльності на ТОВ 

"Полімер" та зробити висновок, що пошук факторів надає можливість 

дослідити за специфікою об'єкта, і наявною концепцією бенчмаркінгу. 

Перегляд на факторів внутрішнього та зовнішнього середовища дає можливість 

SWOT-аналізу на підприємстві. 

В зарубіжних країнах практика бенчмаркінгу здійснюється за підтримки 

держави [5]. При тому в Україні незважаючи на євроінтеграційну політику, така 

практика не поширюється. 

Аналіз в порівнянні з підприємством-лідером, дивлячись на ключові 

фактори успіху не означають що усі необхідно застосовувати, адже на кожному 

підприємстві різні фінансові, організаційні та кадрові можливості. 

Підприємство ТОВ "Полімер" має бути гнучким, щоб поступово, інколи 

іншими шляхами, так як деякі ключові фактори можуть не прижитись, 

необхідно крок за кроком створювати відповідні умови для розвитку та 
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адекватної конкурентоспроможності на ринку, але тут необхідно бути досить 

обережними так як бездумне повторення шляху підприємства-лідера не можна  

вважати бенчмаркінгом. 

Отже, враховуючи світові тенденції розвитку  перспективна технологія 

бенчмаркінгу на вітчизняних підприємств досить скоро може стати провідним 

інструментом ведення бізнесу, який сприяє подоланню відставання 

підприємства від конкурентів на основі порівняння та аналізу його діяльності з 

діяльністю найбільш успішних підприємств. Залучення досвіду інших 

підприємств дає змогу активізувати організацію бізнес-процесів, мінімізувати 

витрати, збільшити прибуток, оптимізувати управлінську структуру і, як 

наслідок, підвищити ефективність діяльності підприємства. 
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Діяльність підприємств в сучасних економічних умовах характеризується 

необхідністю результативного використання всіх наявних ресурсів, що робить 

можливим досягнення прогресивного розвитку та покращувати показники його 

ефективності. Оцінка ефективності системи управління підприємством є 

важливим елементом розробки управлінських рішень, що дозволяє визначити 

рівень прогресивності діючої менеджменту або заходів, які розробляються в 

міжнародній компанії. Вона проводиться для створення сучасної системи 

управління або вдосконалення існуючої, яка б забезпечувала високу 

конкурентоспроможність міжнародної компанії на внутрішньому і зовнішніх 

ринках. 

Найбільш повно характеризують ефективність управління кінцеві 

результати господарської діяльності, тобто узагальнені показники прибутку і 

рентабельності. При цьому ці показники відображають результат господарської 

діяльності та управління в цілому, але вони не характеризують ефективність 

управління з точки зору його якості, яка залежить від ефективності управління 

за окремими елементами: персоналом, виробничими процесами, активами 

(оборотними та необоротними активами, фінансовими коштами) та пасивами 

(власними та запозиченими) підприємства. Тому методика оцінювання 

ефективності управління вимагає більш прискіпливого дослідження в частині 

визначення набору критеріїв та показників. 
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Проблематика ефективності управління в умовах нестабільного 

зовнішнього середовища розглянута в наукових працях таких авторів, як                

І. П. Булєєв, І. В. Ковріжних, М. Я. Лотоцький, І. Г. Павленко, О. М. Рац,                

Є. М. Савельєва та інші. Результати дослідження наукових розробок зазначених 

авторів дає підстави стверджувати, що єдиної точки зору щодо трактування та 

оцінювання ефективності управління досі не сформовано. Разом з тим 

збільшилася неоднозначність визначення ефективності управління та 

урізноманітнилися показники її оцінки. 

Метою статті є дослідження управління ефективністю організації 

міжнародної компанії в сучасних умовах. 

Визначаючи сутність ефективності управління міжнародної компанії 

доцільно проаналізувати підходи щодо її оцінки. Савельєва Е.Н. виділяє 

цільовий, системний, внутрішньоорганізаційний і конкурентний підходи. За 

цільовим підходом ефективність управління визначається її здатністю досягати 

поставленої мети. Цей підхід чітко орієнтований на перспективу, вимагає 

формування мети розвитку, визначення необхідних шляхів і ресурсів їх 

досягнення. Сутність системного підходу полягає в тому, що об'єкт оцінки 

розглядається як цілісна система. Управління об'єктом тим ефективніше, чим 

якісніше підібрані елементи системи і скоординовані дії. В основі 

внутрішньоорганізаційного підходу лежить тип системи контролю і 

координації, ступінь централізації і регламентації, прийнятий на підприємстві. 

Підхід дає точне визначення пріоритетів у підвищенні кваліфікації кадрів та 

корпоративного розвитку. Конкурентний підхід передбачає задоволення інтер-

есів зацікавлених сторін: власників, персоналу, клієнтів, партнерів, держави, 

суспільства та ін [1]. Такий підхід практично означає прийняття за основу 

стратегії обмеженої оптимізації, при якій досягнення якої-небудь однієї мети 

обмежується вимогами іншої мети. Але цей підхід не визначає єдиного погляду 

на склад показників, які входять до оцінка ефективності управління 

підприємством. 

Управління ефективністю це складний багатоетапний та багатоаспектний 
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процес, який передбачає цілеспрямовану діяльність адміністрації підприємства, 

що орієнтована на досягнення поставлених цілей, які визначаються 

показниками результативності та ефективності. Тому методика оцінювання 

процесу управління ефективністю діяльності промислового підприємства тісно 

пов’язана з методами, критеріями та показниками оцінки ефективності й 

результативності як управління, так і виробничої діяльності цього 

підприємства. 

Загалом, узагальнюючи різні наукові погляди щодо розуміння понять 

«управління ефективністю», «ефективність управління» й «результативність 

управління» ми дійшли висновку, що дані поняття є системними і 

взаємопов’язаними [1], де управління ефективністю розглядається як процес, 

що вказує на якість управління, а «ефективність управління» та 

«результативність управління» як кінцевий продукт (результат) такого процесу, 

що вимірюється різними показниками. Тому представляється логічним, що 

такий взаємозв’язок обумовлює системність методичних підходів до 

оцінювання і самого процесу - управління ефективністю, і його результативних 

показників - ефективності й результативності управління, що матиме такий 

вигляд (рис.1). 

  
Рисунок 1 - Структурно-логічна схема оцінювання процесу управління 

ефективністю діяльності міжнародної компанії 

У межах дослідження систем показників заслуговує на увагу розгляд 

концепції піраміди ефективності (рис. 2.), яка передбачає взаємозв’язок 

клієнтоорієнтованої корпоративної стратегії з фінансовими показниками, 

доповненими окремими якісними показниками.  
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Рисунок 2 - Піраміда ефективності 

 

Піраміда ефективності базується на глобальному управлінні якістю, 

промисловому інжинірингу та обліку, що ґрунтується на діях. Ця піраміда 

відображає рівневу структуру підприємства, за якою цілі передаються згори 

донизу, а показники визначаються за зворотною схемою. На першому 

найвищому рівні піраміди керівники інституційного рівня управління 

формують бачення (місію) організації. На другому рівні цілі підрозділів 

конкретизуються стосовно конкретного ринку та фінансових показників, тобто 

клієнти та акціонери визначають критерії оцінювання діяльності організації. 

Третій рівень відображає необхідні умови для забезпечення успішної діяльності 

підприємства, які лежать в основі позитивних фінансових показників. 

Найнижчий рівень відображає безпосередні бізнес-процеси та операції, тобто 

виробничо-господарську діяльність [3]. 

Піраміда ефективності не набула такого значного поширення у практиці 

функціонування підприємств, як попередні системи, через необхідність її 

адаптації за визначеними показниками для кожного підприємства, зокрема 

залежно від специфіки діяльності, побудови організаційної структури 

управління тощо.  
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Варто зауважити, що зацікавлені у оцінюванні ефективності діяльності 

підприємства не лише його керівники та власники, але й конкуренти, 

потенційні кредитори, інвестори, державні органи влади тощо. 

Використовуються також системи показників, склад та структура яких істотно 

залежить від доступу до інформації та цілей оцінювання.  

С. Хамініч зазначає, що при оцінюванні конкурентоспроможності 

підприємства, під якою розуміють комплексну порівняльну характеристику 

підприємства, яка відображає ступінь переваги сукупності оціночних 

показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на певному 

ринку за певний проміжок часу стосовно сукупності показників конкурентів, 

ключовою проблемою є визначення системи показників, які слугуватимуть 

критеріями порівняння. Автор для отримання узагальнювальної оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства пропонує розрахувати чи оцінити 

експертно за визначеною шкалою з урахуванням рівня вагомості такі 

показники:  

1. Показники ефективності виробничої діяльності (відносний показник 

витрат на одиницю продукції, коефіцієнт оборотності основних засобів, 

коефіцієнт рентабельності діяльності, коефіцієнт рентабельності продукції, 

відносний показник продуктивності праці). 

2. Показники фінансового становища організації (коефіцієнт покриття, 

коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт 

незалежності (автономії), коефіцієнт оборотності оборотних засобів, коефіцієнт 

оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості, коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, коефіцієнт 

оборотності активів).  

3. Показники ефективності організації збуту та просування товару 

(рентабельність продажу, комерційна активність підприємства, коефіцієнт 

завантаження виробничих потужностей, ефективність реклами та засобів 

стимулювання збуту).  

4. Показники конкурентоспроможності товару (функціональність, 
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естетичність, ергономічність, екологічність, надійність, довговічність, рівень 

стандартизації та уніфікації, якість виготовлення, якість матеріалів, імідж 

системи, органолептичні якості, гарантійне обслуговування, ефективність 

методів продажу, ступінь інформування покупців, ступінь надання послуг, 

ступінь доступності підприємства, рівень ціни) [3]. 

Таким чином методичні підходи до оцінювання діяльності керівництва у 

напрямі управління ефективністю необхідно формувати відповідно до основних 

етапів управлінського циклу з урахуванням основних елементів та функцій 

управління спрямованих на отримання конкретних результатів і підвищення 

ефективності як використання ресурсного потенціалу підприємства так 

відповідних управлінських рішень. 

Так, для оцінки підвищення ефективності використання трудових ресурсів 

застосовуються показники з аналізу продуктивності праці, підвищення 

ефективності використання матеріальних ресурсів характеризується 

показниками матеріаломісткості продукції, а ефективність використання 

основних фондів - показниками фондовіддачі й фондоємності. При оцінці 

ефективності управління доцільним є комплексне застосування всієї системи 

узагальнюючих і приватних показників. Ефективність управлінської діяльності 

за рахунок ефективності управлінських рішень стосовно до суб’єкта управління 

може характеризуватися зростанням як кількісних (прирощення фінансово-

економічних ефектів), так і якісних (зростання соціальних стандартів та 

ефектів) показників. Якщо перші розраховуються за традиційною методикою 

економічного й фінансового аналізу, то другі передбачають використання 

методики системного аналізу з використанням методів моделювання, ABC-, 

PEST- та SWOT- аналізу тощо. 

Таким чином, методика оцінювання управління ефективністю міжнародної 

компанії передбачає комплексний системний підхід, що агрегує методичні 

підходи до оцінювання ефективності й результативності управління з 

використанням системи монетарних і немонетарних показників і має гнучкий і 

динамічний (змінний у часі й просторі) характер. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ 

На сьогоднішній день економічний стан різних підприємств, супроводжується 

низкою проблем та бар’єрів, серед яких однією з основних є проблема 

досягнення та збереження певного рівня конкурентоспроможності 

підприємства, а саме підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу. Тому 

зараз, у період трансформації економіки України, підвищення 
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конкурентоспроможності стало одним з основних завдань. Загострення 

конкурентної боротьби за збут продукції, місце на ринку, актуальність того 

чи іншого товару, змушує шукати нові засоби впливу на рішення покупців. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, фактори, середовище, 

підприємство. 

Функціонування підприємств неможливе саме по собі без урахування 

діяльності конкурентів, які є ланками одного ланцюга – економіки. Життя в 

умовах конкурентної боротьби – неодмінний фактор, що визначає саме право 

на існування тієї чи іншої організації. Сама конкурентна боротьба дозволяє 

виокремити з безлічі організацій неодмінних лідерів, здатних виробляти по-

справжньому якісні та актуальні для сучасного життя товари і послуги, які 

будуть затребувані населенням. Саме тому так важливо вивчати конкурентів і, 

виходячи з цього, приймати обґрунтовані рішення на користь підвищення 

конкурентоспроможності окремо взятої організації. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів сутності рівня 

конкурентоспроможності та визначення заходів для підвищення  рівня 

конкурентоспроможності підприємства. 

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених даній проблемі, 

існують деякі відмінності в розумінні категорії «конкурентоспроможність», що 

призводить до багатоваріантності визначень, відносності, а також відмінності 

підходів до оцінки та аналізу конкурентоспроможності на різних її рівнях. 

Згідно із Законом України «Про захист економічної конкуренції», 

економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб'єктами 

господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над 

іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти 

господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, 

покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови 

обороту товарів на ринку [2]. 

Конкуренція одночасно має і позитивні і негативні сторони: 

1) вона сприяє розвитку науково-технічного прогресу, постійно 
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примушуючи товаровиробника застосовувати кращі технології, раціонально 

використовувати ресурси. В ході її вимиваються економічно неефективні 

виробництва, застаріла техніка, неякісні товари; 

2) вона чуйно реагує на зміну попиту, веде до здешевлення витрат 

виробництва, гальмує зростання цін, а в ряді випадків до їх зниження; 

3) певною мірою вирівнює норму прибутку на капітал і рівень заробітної 

плати в усіх галузях національної економіки. 

До числа негативних сторін можна віднести: 

1) надає бізнесу певну нестабільність, створює умови для безробіття, 

інфляції та банкрутства; 

2) веде до диференціації доходів і створює умови для їх несправедливого 

розподілу; 

3) її наслідком може бути надвиробництво товарів і не довантаження 

потужностей в періоди виробничих спадів [3 ]. 

Поняття «конкуренція» тісно пов'язане з поняттям 

конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах 

конкуренції і через конкуренцію.  

 

Таблиця 1 – Трактування терміну  «конкурентоспроможність» [3] 

Автор Визначення 
Е.А. Горбашко це здатність (потенційна і/або реальна) певного предмета 

витримати конкуренцію. 
І.З. Должанський  це зумовлене економічними, соціальними та політичними 

чинниками становище окремого товаровиробника на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. 

А. Смит здатність використовувати власний потенціал та ресурси, що 
надаються навколишнім маркетинговим середовищем для 
досягнення порівняно вищої міри задоволення потреб 
споживачів свого цільового ринку, а також суспільних потреб. 

Г.М. Скудар це потенційна змога досягати конкурентних переваг 
підприємством у суперництві з іншими суб'єктами 
господарювання. 

 

Під зовнішнім середовищем організації розуміються всі умови і чинники, 

що виникають у навколишньому середовищі, незалежно від діяльності 
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конкретної фірми, але які надають або можуть вплинути на її функціонування. 

Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якого 

можна контролювати зовнішні по відношенню до організації фактори, щоб 

визначити можливості і загрози для фірми. Він дає організації час для 

прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок 

непередбачених обставин, час для розробки системи раннього попередження на 

випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити 

колишні загрози в будь-які вигідні можливості. Загрози і можливості, з якими 

стикається організація, зазвичай можна назвати сім компонент [1]. 

Концепція розробки конкурентної стратегії базується на теорії 

стратегічного управління та відображає концептуальний апарат у визначенні 

понять, що характеризують стратегію.  

Розглянемо детальніше склад та структуру предметів і утворень:  

— принципи розробки стратегії;  

— визначення місця призначення на цільовому ринку;  

— положення на ринку;  

— конкурентні переваги;  

— критерії прийняття рішень;  

— досягнення стратегічних цілей.  

Розробка стратегій підвищення конкурентоспроможності підприємств у 

конкурентному середовищі — це процес прийняття управлінських рішень щодо 

пріоритетності фінансування функціональних стратегій для забезпечення 

конкурентних переваг на ринку.  

Використовуючи такий підхід, конкурентна стратегія розглядається з трьох 

перспектив:  

— як спосіб досягнення стратегічних цілей;  

— як характеристика мети та завдання діяльності підприємств на ринку;  

— як обраний напрям розвитку з необхідним ресурсним потенціалом [1].  

Це система послідовних дій підприємства для досягнення своїх 

стратегічних цілей. Складові стратегії включають альтернативи стратегічного 
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розвитку, пріоритети фінансування та відповідальних керівників. Реалізація 

такої стратегії потребує стратегічних альтернатив, які враховують особливості 

того, як підприємства працюють на ринку. Для обґрунтування ряду 

стратегічних альтернатив, реалізація яких спрямована на збільшення частки 

ринку за рахунок інших підприємств та розрахунку прогнозованого вектору 

ринкової структури, використовують ланцюги Маркова. Існує багато 

стратегічних областей, які може використати підприємство: зниження цін на 

продукцію, ведення товарних запасів, оновлення та диференціація асортименту 

продукції та поліпшення якості продукції [3]. 

Докладно розглянемо Приватне мале науково впроваджувальне  

підприємство «СКІД», абревіатура назви означає систему контролю та 

діагностики. З самого початку, підприємство планувало займатись діяльністю 

пов’язаною з технічним обслуговування та діагностикою електрообладнання, та 

з часом це виявилось не рентабельною та не прибутковою ідеєю.  

Представляючи це підприємство , на теренах Вінницької області, та 

загалом у Вінниці, підприємство «СКІД», за цей час , вивчило та охопило 

можливі ринки збуту – аптеки та лікарні. Таким чином підприємство «СКІД» 

стало самостійним підприємством з такою спеціалізацією – оптова торгівля 

товарами медичного призначення. 

ПМНВП «СКІД» спеціалізується на медичних товарах та послугах, оптова 

торгівля ними. Цілями підприємства, як і будь – якого іншого є одержання 

прибутку; задоволення суспільних потреб в його продукції ,роботах, послугах; 

реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних 

інтересів власника. 

Для оцінки ефективності господарської діяльності ПМНВП «СКІД», 

потрібно розглянути ряд економічних показників, які включають в себе головні 

з них, а саме: обсяг реалізованої продукції, прибуток (збиток), рентабельність 

підприємства. Дані про господарську діяльність, її результати представлені у 

фінансовій звітності зокрема в «Балансі» та «Звіт про фінансові результати». 

Основні цифрові показники, зміни в господарській діяльності даного 

підприємства за 2017 – 2020 роки, представлені у табл.2.  
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Таблиця 2 - Основні фінансово-економічні показники діяльності ПМНВП 

«СКІД», тис.грн. 

№ з/п Показники 2018 2019 2020 

Відхилення 
2019 р. 

порівняно із 
2018 р. 

Відхилення  
2020 р. 

порівняно із 2019 
р. 

абс., відн. % абс., відн. % 

1 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

2045,8 2260,4 2098,2 214,60 10,49 -162,20 -7,18 

2 Інші доходи 4,5 23,1 14,5 18,60 413,33 -8,60 -37,23 

3 Разом доходи 2050,3 2283,5 2112,7 233,20 11,37 -170,80 -7,48 

4 

Собівартість 
реалізованої 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

1568,2 1721,2 1626,8 153,00 9,76 -94,40 -5,48 

5 Інші операційні 
витрати 

610,5 651,7 
627 41,20 6,75 -24,70 -3,79 

6 

Фінансовий 
результат до 
оподаткування:  
збиток 

 
128,4 

 

 
89,4 

 
141,1 -39,00 -30,37 51,70 57,83 

 

Аналізуючи успішність основної діяльності. Дані з таблиці 2 свідчать, що 

чистий дохід у 2018 році – 2045,8 тис. грн., в порівнянні з 2019 роком 

збільшився до 2260,4 тис. грн., у 2020 році зменшився на 162,2 тис. грн. та 

дорівнює 2098,2 тис. грн.. Інші доходи збільшилися у 2019 році по відношенню 

до 2018 на 18,60 тис. грн., а у 2020 році зменшилася на 8,60 тис. грн. –                

14,5 тис. грн.. Разом доходи у 2018 році 2050,3 тис. грн., у 2019 році 

відбувається збільшення на 233,2 тис. грн., у 2020 році показник зменшується 

на 170,8 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції у 2018 році дорівнює 

1568,2 тис. грн., у 2019 році відбувається зростання показника на 153 тис. грн., 

що становіть 9,76%. У 2020 році собівартість реалізованої продукції –                

1626,8 тис. грн., що на 94,4 тис. грн. менше чим у 2019 році. Інші операційні 

витрати у 2019 році збільшуються на 6,75% в порівнянні з 2018 роком, та у 
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2020 році показник зменшується на 3,79% та дорівнює 627 тис. грн.. 

Фінансовий прибуток та збиток до оподаткування  отримано у 2018 році в сумі 

128,4 тис. грн., у 2019 відбувається зменшення на 39 тис. грн., що становить -

39%. У 2020 році показник збільшується на 51,70 тис. грн., отримуємо                

141,1 тис. грн..  

Отже, спостерігається негативна динаміка у показниках за 2020 рік в 

порівнянні з 2019 роком. 

При оцінці рівня конкурентоспроможності ПМНВП «СКІД» , спершу 

розглянемо його внутрішнє середовище, що визначає процеси його 

життєдіяльності. Воно безпосередньо впливає на функціонування підприємства 

і складає систему ситуаційних факторів в середині підприємства, що є досить 

важливим для оцінки рівня його конкурентоспроможності.  

ПМНВП «СКІД» працює в черговому режимі, тобто виконує поставлені, 

поточні завдання: 

- Забезпечення постійних клієнтів товаром (збір замовлень на поставку 

товарів, доставка) 

- Відслідковування тенденцій до змін ринку товарів медичного 

призначення 

- Встановлення та підтримання цінової переваги перед основними 

конкурентами 

- Підведення підсумків діяльності підприємства 

- Сплата податків 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності ПМНВП «СКІД» були 

розроблені кілька рекомендацій. Дуже важливу роль відіграє імідж організації – 

це образ організації, що у свідомості людей. Можна навіть сказати, що у будь-

якій організації існує імідж поза залежністю від того, хто над ним працює, і чи 

працюють над ним узагалі. Внутрішній імідж, тобто персонал повинен бути 

кваліфікованим. Для цього бажано виділяти кошти на постійне підвищення 

освітнього рівня підлеглих. 

Отже, підвищення конкурентоспроможності передбачає розробку та вибір 
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відповідних стратегій, які майже постійно розробляються та адаптуються. 

Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства повинні бути 

сформульовані в основі парадигми інноваційного розвитку сучасного 

підприємства, орієнтованої на клієнтів. Вони не повинні бути тісно 

функціональними, але повинні бути узгоджені зі своїм власним стратегічним 

набором та основними логічними інструментами сучасного управління 

підприємством . 
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ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основне завдання підприємства на конкурентному ринку – створення стійких 

відмінних переваг, що допомагають завоювати споживачів, удосконалити 

режим роботи, постійно підвищувати якість та  асортимент продукції, що 

продається у торговельній мережі, розширювати та удосконалювати 

асортименту політику в цілому,  відповідно підвищення рівня задоволеності 

споживача, стимулювання покупця до здійснення наступних покупок продукції 

визначеного підприємств, за умови організації експортної діяльності сучасних 

підприємств. 
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Сучасний етап розвитку України характеризується суттєвими 

структурними змінами в економічних відносинах. З переходом до ринкових 

відносин ускладнюються проблеми реалізації товарів та надання послуг, 

внаслідок зміни структури ринкового попиту, його кон’юнктурних коливань і 

все більшого загострення конкуренції на ринку України. Тому і постає питання 

розробки та впровадження ефективної асортиментної політики на 

підприємствах. Формування оптимального асортименту, який сприяє 

оптимізації прибутку, збереження бажаного прибутку на тривалий період часу 

надзвичайно актуальні для підприємств, що прагнуть бути 

конкурентоспроможними. Для отримання найкращих результатів діяльності та 

оптимізації співвідношення системи «витрати–збут» необхідно систематично 

проводити дослідження, пов'язані з вивченням повноти асортименту, 

перспектив розвитку товарів у майбутньому та досягнення найвищих 

результатів економічної та експортної діяльності. 

Певні наукові розробки з питань формування асортиментної політики на 

виробничих підприємствах і роздрібної торгівлі досліджували такі вітчизняні і 

зарубіжні вчені, зокрема І. Ансоффом, А. В. Войчаком, Є. П. Голубковим,                

О. П. Градовим, О. В. Дубовик, Е. М. Забарною, Ф. Котлером, Л. О. Лігоненко, 

І. А. Маркіною, А. А Мазаракі, О. І. Марченко, М. А. Окландером та ін. В той 

же час, практика показує, що потрібні глибокі наукові дослідження з питань 

організації асортиментної політики підприємства, перш за все, її формування в 

нових умовах господарювання. 

Метою статті є дослідження особливостей асортиментної політики 

підприємства в системі експортної діяльності та пошук шляхів її 

вдосконалення. 

Перевага досягається завдяки наявності асортименту, який за своїми 

характеристиками або рівнем сервісного обслуговування перевершує 

пропозиції конкурентів, постійному контролю якості товарів, що продаються у 
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торговельній мережі (походження, термін зберігання та ін.), постійному 

підтриманню мінімального асортименту товарів для задоволення потреб 

споживача. Формування відмінних переваг дає змогу стабілізувати або 

збільшити частку ринку, отримати прибуток і випередити конкурентів або 

втримати свою позицію лідера. 

Концепція управління асортиментною політикою підприємства 

передбачає комплекс дій: аналіз ринку і брендів; аналіз комунікації; розподіл; 

юридичні відносини; відносини з конкурентами; пакування та транспортування; 

постачання товарів; продаж та післяпродажне обслуговування. Підвищення 

конкуренції між підприємствами потребує комплексного підходу до процесу 

управління асортиментною політикою, що у ринковій економіці гарантує 

стабільне місце на ринку та підвищення прихильності споживачів. 

На даному етапі українська економіка переживає стрибкоподібні, 

революційні зміни, які обумовлюють руйнівний вплив на стан підприємства і 

економки взагалі. Реформування української економки викликало перехід 

підприємств від діяльності в стабільному, регламентованому зверху середовищі 

до функціонування в умовах підвищеної нестабільності факторів зовнішнього 

середовища та їх невизначеності в часі.  

Керівництво підприємств змушене самостійно приймати довгострокові 

стратегічні рішення. Зовнішнє середовище зазнає природної еволюції, за якої 

посилюється нестабільність економічного розвитку: оновлення продукції, зміни 

попиту, ділової активності, посилення чи послаблення позицій конкурентів 

тощо. Тому на кожному етапі стратегії підприємства повинна мати місце 

відповідна політика (певні методи, способи та засоби реалізації), адекватна 

рівню зовнішньої нестабільності. 

Добре продумана асортиментна політика не лише дозволяє оптимізувати 

процес оновлення товарного асортименту, але й слугує керівництву 

підприємства свого роду вказівником загальної спрямованості дій, дає змогу 

контролювати ситуації, які виникають в ході торговельної діяльності. За умови 

підвищення конкуренції серед учасників ринку, асортиментна політика 

торговельного підприємства відіграє роль каталізатора розвитку мережі та 

підвищення кількості задоволених споживачів. 
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Втілення програми розширення асортименту пов'язане з джерелами 

фінансування, які підприємство обирає залежно від об'єму, терміну, інших 

необхідних грошових засобів, за умови налагодження відповідної експортної 

діяльності. 

Також наявна невідповідність українського законодавства умовам ринку, 

що несе за собою обмеження розвитку підприємств, відіграє значну роль при 

проведенні асортиментної політики підприємством, яке прагне досягнути 

успіху та посісти вигідне місце на ринку товарів та послуг [2]. 

Першим кроком в експортній діяльності підприємства є розуміння того, 

які потреби зарубіжного споживача задовольняє Ваш товар які вигоди при 

цьому отримує споживач. Постійно вивчайте потреби Ваших зарубіжних 

споживачів, бо їх цікавлять не самі товари (послуги) як такі, а ті вигоди, що 

вони отримують внаслідок використання Вашого товару або послуги. 

Організація експорту продукції (послуг) потребує від підприємств і фірм 

знання особливостей сучасної системи торгівлі і специфіки роботи на 

зовнішньому ринку. До найбільш важливих з них належать:  

- інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети 

експортного маркетингу в зв’язку зі стрімким зростанням торгівлі;  

- становлення міжнародної фінансової системи, що забезпечую вільну 

конвертованість валют;  

- відкриття нових крупних ринків;  

- зростання кількості торгових бар’єрів, споруджуваних для захисту 

внутрішніх ринків від іноземної конкуренції та ін. 

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків сучасних підприємств потребує 

постійного розширення спектру знань вітчизняних виробників, вдосконалення 

маркетингу для успішного ведення справ та створення позитивного іміджу 

українських компаній на міжнародному ринку. В умовах жорсткої конкуренції 

та інтернаціоналізації економічних процесів міжнародний маркетинг 

передбачає систематичну, планомірну та активну обробку міжнародних ринків 

на різноманітних етапах просування товару до покупця.  
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Так, основою всієї системи маркетингу є товарна політика. На 

міжнародному ринку задоволення потреб покупців та вигоди, які вони 

отримують в результаті покупки товару, мають значні відмінності від країни до 

країни в залежності підрівня соціально-економічного розвитку, стану 

культурного середовища, психологічних особливостей населення.  

За цієї причини у товарній політиці за кордоном основною проблемою є 

експорт такого товару, який буде пристосований до різноманітних умов 

зовнішніх ринків. Експортна товарна політика передбачає певну схему дій чи 

наявність у підприємства обміркованих принципів діяльності, завдяки яким 15 

забезпечуватиметься послідовність та ціле направленість заходів із формування 

та управління експортним асортиментом товарів [3]. 

У разі потреби адаптації якості товару до зовнішнього ринку доцільно 

враховувати такі фактори, що впливають на політику якості підприємства: 

правові обмеження, тенденції, прийнятий рівень якості споживаних товарів, 

характеристики споживання товару, збутові канали, сервісні компанії, рівень 

інтеграції країни у світову економіку. 

Формуванню асортименту передує розробка підприємством 

асортиментної концепції. Вона являє собою спрямовану побудову оптимальної 

асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу 

приймаються, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а 

з іншого боку - необхідність забезпечити найбільш ефективне використання 

підприємством сировинних, технологічних, фінансових й інших ресурсів для 

того, щоб виробляти продукцію з витратами . 

Асортиментна концепція виражається у вигляді системи показників, що 

характеризують можливості оптимального розвитку виробничих асортиментів 

даного виду товару.  

До таких показників належать: розмаїтість видів і різновидів товарів                

(з урахуванням типології споживачів); рівень і співвідношення цін на товари 

даного виду й ін. Управління асортиментом припускає координацію 

взаємозалежної діяльності - науково-технічного й проектної, комплексного 

дослідження ринку, організації збуту, сеанси реклами, стимулювання попиту. 
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Завдання планування й формування асортиментів полягають у тому, щоб 

підготувати «споживчу» специфікацію на виріб, передати її проектному 

(конструкторському) відділу, а потім простежити, щоб зразок був 

випробуваний, при необхідності модифікований і доведений до рівня вимог 

споживачів.  

Один з важливий елементів асортименту й у цілому товарної політики - 

вилучення із програми неефективних товарів. Вилучатися можуть товари 

морально застарілі й економічно неефективні, хоча й, можливо, що 

користуються деяким попитом. 

При здійсненні маркетингової товарної політики в зовнішньоекономічній 

діяльності особливо вигідний товар «ринкової новизни», тобто такий, що 

відкриває перед споживачем можливість задоволення зовсім нової потреби 

(піонерний товар); або піднімає на якісно новий рівень задоволення звичайної, 

відомої потреби; або дозволяє ширшому колу покупців, ніж раніше, 

задовольняти на визначеному рівні відому потребу. Підприємства, що 

продають товари «ринкової новизни», мають можливість встановлювати 

монопольні ціни й отримувати вищий прибуток, за умови ефективної та дієвої 

асортиментної політики. 

Для ефективного просування продукції та використання особливостей 

асортиментної політики за кордон слід активно використовувати засоби 

системи міжнародної маркетингової комунікації, а саме рекламу на 

телебаченні, в Інтернеті, у спеціалізованих виданнях, стимулювання збуту, 

участь у виставках, проведення дегустацій.  

Маркетингові комунікації спрямовані на інформування, переконання і 

нагадування цільовій аудиторії про свої товари, стимулювання їх збуту, 

створення позитивного іміджу фірми у суспільстві та налагоджування тісних 

взаємовигідних партнерських стосунків між підприємством і громадськістю, а 

також оцінювання ринкової ситуації через зворотний інформаційний потік з 

метою адаптації цілей фірми до ситуації, яка склалася. 

В основі формування асортиментної політики підприємства, що 

потенційно здійснює експортну діяльність лежить той факт, що кожен товар в 

асортименті в тому або іншому ступені впливає на імідж та фінансовий стан 

сучасного підприємства. 



32 

Отже, сутність та особливості управління асортиментом при здійсненні 

зовнішньоекономічної та експортної діяльності полягає в плануванні практично 

всіх видів діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутньої 

реалізації на закордонному ринку й на приведення характеристик цих продуктів 

у відповідність із вимогами споживачів. Труднощі рішення даного завдання 

полягають в складності об'єднання всіх цих елементів для досягнення кінцевої 

мети - оптимізації асортименту з обліком поставлених підприємством 

стратегічних ринкових цілей. Інакше кажучи, у формуванні асортименту 

вирішальне слово повинне належати керівникам служби маркетингу 

підприємства, які повинні вирішувати питання про те, яку продукцію та на які 

ринки поставляти. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто сутність та значення принципів формування системи 

управління персоналом підприємств. Визначено місце принципів формування 

системи управління серед загальних принципів менеджменту. Освітлено 
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аспекти управління персоналом підприємства в сучасних умовах. Обґрунтовано 

необхідність вдосконалення стимулювання праці персоналу, що сприятиме 

активізації інноваційної діяльності. 

Ключові  слова: міжнародна діяльність, експорт, імпорт, сальдо, 

зовнішньоторговельний оборот. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють 

потребу в розробленні принципово нових підходів до управління персоналом з 

усвідомленням того, що головним резервом підприємства є працівники, а за 

його межами – споживачі продукції, якість і конкурентоспроможність якої 

забезпечує персонал. Принципи, на яких базується система управління 

персоналом, потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки ринкове 

середовище функціонування національних підприємств постійно змінюється. З 

метою побудови високоефективної системи управління персоналом необхідно 

дослідити суть та значення принципів формування відповідної системи в нових 

умовах ринку.  

Aнaліз oстaнніх дoсліджень. Значний внесок у розвиток теорії управління 

міжнародною діяльністю зробили зарубіжні вчені І. Ансофф, Ф. Беккер,                 

П. Друкер, Г. Кунц, М. Мескон, Ф. Хедоурі, С. Оддонел, Т. Пітерс, Г. Саймон. 

Серед вітчизняних науковців ці питання досліджували С.І. Бандура,                

Д.П. Богиня, О.А. Грішнова, В.М. Данюк, А.М. Колот, І.Д. Крижко,                

О.В. Крушельницька, Н.Д. Лук’янченко, В.М. Нижник, І.Л. Петрова,                

М.В. Семикіна, О.М., Г.В. Щекін 

Пoстaнoвкa зaвдaння.  Відповідно до постановленої раніше загальної  

проблеми,  метою написання статті є розкриття наукових положень щодо 

процесів управління фінансовим потенціалом підприємства, на основі його 

оцінювання, визначення рівня і якості використання та врахування 

особливостей впливу ринкового потенціалу. 

Метoю роботи є Основною метою дослідження є виявлення актуальних 

принципів формування міжнародної діяльності підприємства. 

Oб’єктoм дoслідження є міжнародна діяльність  підприємства. 
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Oдержaні результaти дoслідження. В сфері міжнародної економічної 

діяльності стратегія означає уміння визначати мету як складову частини 

загальної системи внутрішнього планування. Основна мета міжнародної 

економічної діяльності не повинна розходитися із загальною метою 

підприємства, повинна бути спрямована на їх успішне здійснення за рахунок 

зовнішніх факторів економічного росту. 

Формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства 

передбачає ідентифікацію чотирьох складових [5]: 

1. ринкових можливостей, або, які зовнішні потреби підприємство може 

задовольняти в процесі своєї виробничо-господарської діяльності; 

2. потенціалу підприємства – загальних компетентностей і ресурсів; 

3. власних цінностей і прагнень, тобто що підприємство прагне  робити; 

4. підтверджених зобов’язань перед суспільством і його членами, тобто, 

що підприємство повинно робити. 

Таким чином стратегія повинна забезпечити відповідність внутрішніх сил і 

можливостей підприємства зовнішнім потребам. 

Характерними рисами стратегії, що відрізняють її від інших стратегічних 

компонентів, є наступні [3]: 

1. Процес розробки стратегії не завершується якою-небудь  терміновою 

конкретною дією. Зазвичай він завершується визначенням загальних напрямів, 

рух, по яких забезпечує розвиток і зміцнення позицій підприємства. 

2. Сформульована стратегія повинна використовуватися для розробки і 

відбору стратегічних проектів. 

3. Розроблена стратегія переглядається в разі досягнення підприємством 

поставлених цілей, або при умові суттєвих змін в оточуючому чи внутрішньому 

середовищі. як тільки реальний розвиток подій стає таким, що відповідає 

бажаному підприємством. 

4. При появі повнішої і точнішої інформації може виникнути сумнів 

відносно обґрунтованості прийнятої стратегії. Тому необхідним є зворотний 

зв’язок, який дозволяє своєчасно визначити нову стратегію. 
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Формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства – 

логічний і аналітичний процес обґрунтування майбутнього положення фірми 

залежно від зовнішніх умов. При цьому використовують наступні принципи: 

1. Динамічний зворотний зв’язок – облік змін, що відбуваються в 

зовнішньому середовищі, і підтримка тісного взаємозв’язку між підприємством 

і зовнішнім середовищем. 

2.  Альтернативність – розробка і аналіз різних варіантів зміни 

зовнішнього середовища і поведінки підприємства. 

3. Специфічність – стратегічна поведінка підприємства визначається його 

специфікою, наявністю конкурентних переваг цінностями і прагненнями 

власників і трудового колективу. 

Формування стратегії міжнародної економічної діяльності є послідовною 

реалізацією ряду взаємозв’язаних етапів, укрупнено представлених (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Основні етапи формування стратегії 

 

Кожен з цих етапів є системою дій, що складається з багатьох 

взаємозв’язаних елементів, і може бути реалізований за допомогою різних 

методів [2]. 

Основні питання, що виникають при розробці стратегії підприємства, 

можуть бути сформульовані таким чином:  

– яким ми бачимо підприємство в перспективі?  

– що необхідно зробити для досягнення бажаного стану?  

– яких кількісних результатів ми хочемо досягти?  

Відповідь на це питання дають основні стратегічні установки, до яких 

належать: стратегічне бачення, місія, генеральна мета, а також система 

стратегічних цілей підприємства. 

Слід зазначити, що необхідність цілеформування в діяльності 
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підприємства обумовлюється не лише необхідністю мати орієнтири в своїй 

діяльності. В першу чергу, цільовий початок підприємства пов’язаний з тим, що 

кожен суб’єкт господарювання є об’єднанням людей, які переслідують певні 

цілі, досягнення яких передбачається в процесі трудової діяльності [4]. 

Отже, цілі – це конкретний стан окремих характеристик підприємства, 

досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його 

діяльність. Сформульована ціль містить в собі ряд бажаних результатів, для 

досягнення яких потрібно певні зусилля і організовані дії. Прагнення перейти 

від існуючого положення до бажаного примушує підприємство впроваджувати 

інновації, покращувати свої фінансові показники і ділову репутацію, що 

потребує зосередження усіх його можливостей. Існує думка, якої дотримуються 

багато провідних менеджерів: «якщо ви хочете добитися добрих результатів, 

поставте хороші цілі» [1]. 

Основою системи цілеформування є розробка генеральної мети 

підприємства. Генеральна мета підприємства (на відміну від місії) повинна 

містити чіткі кількісні і якісні характеристики у вигляді найважливіших 

показників діяльності підприємства, які необхідно досягти на кінець 

планованого періоду. 

Основними вимогами, що пред’являються до якості генеральної мети, 

являються [3]: 

- значущість для власників і працівників підприємства, його зовнішнього 

середовища;  

- конкретність (вимірюванність);  

- досяжність, тобто відповідність можливостям планованого об’єкта і 

стану довкілля;  

- повнота віддзеркалення результатів діяльності і параметрів економічної 

безпеки підприємства. 

Генеральна мета деталізується за допомогою формування системи 

стратегічних цілей. До стратегічних відносяться цілі, пов’язані з рішенням 

довгострокових і масштабних проблем, і визначальні перспективи розвитку 
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підприємства. Окрім змісту і кількісного вираження генеральної мети, склад і 

величина стратегічних цілей визначаються галузевою специфікою 

підприємства, стадією його життєвого циклу і іншими чинниками. 

З точки зору очікуваного метою ключового результату сукупність 

стратегічних цілей може бути розділена на ринкові і фінансові цілі (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Види стратегічних цілей 
 

Слід зазначити, що між виділеними двома групами цілей може існувати 

певне протиріччя: переважне збільшення ринкових цілей в тривалій 

перспективі може спричинити тимчасове зниження фінансових цілей на 

коротшому відрізку часу (і навпаки). В цьому випадку дуже важливим є 

встановлення пріоритетності цілей тієї або іншої групи. У разі незадовільного 

фінансового стану підприємства пріоритет має бути відданий фінансовим 

цілям. Якщо ж фінансовий стан підприємства не викликає побоювань більш 

значущими слід вважати ринкові цілі, оскільки вони забезпечують стійкість 

фінансових результатів і положення підприємства на ринку на тривалішому 

відрізку часу [4]. 
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На сьогодні, багато підприємств працюють без офіційно прийнятих планів, 

що пояснюється швидкими змінами зовнішнього середовища бізнесу, особливо 

міжнародного. В західних країнах висока насиченість споживчого попиту, його 

індивідуалізація, різноманітний характер зумовлюють зміни попиту і диктують 

зрушення інших факторів середовища. В економіці України рухливість 

середовища зумовлена перехідним характером народного господарства, 

стрімким входженням нашої країни в світовий інтеграційний процес, 

лібералізацією міжнародної економічної діяльності і, як наслідок, 

нестабільністю соціально- економічної сфери. 

В залежності від ступеня невизначеності в плануванні, тимчасових 

орієнтацій ідей планування, меж планування, в світовій практиці 

використовують різні типи планування міжнародної економічної діяльності. 

Так, в залежності від того, яку межу (період) часу охоплюють плани, складені 

на підприємстві, відокремлюють: 

- довгострокове планування, що охоплює довгі періоди часу від              

10 до 25 р.; 

- середньострокове планування, що охоплює період часу від 2 до 10 р.; 

- короткострокове планування, що охоплює періоди часу від 0,5 до 2 р. 

Процес планування на підприємстві здійснюється поетапно, відповідно до 

цих етапів виокремились три види планування – стратегічне, тактичне та 

оперативне. Всі три види планування мають узгоджуватися між собою і 

складати єдину цілісну систему планів, основою якої є генеральна мета, місія 

підприємства, що може бути реалізована лише за умови детального 

опрацювання всіх аспектів середовища господарювання та внутрішнього 

потенціалу підприємства. 

Під тактичним плануванням розуміють планування на середні проміжки 

часу, в рамках яких відбувається реалізація конкретного управлінського 

рішення щодо випуску продукції чи освоєння нового ринку або зміцнення 

позицій на старому із визначенням необхідних для цього ресурсів. Зміст цих 

планів охоплює зазвичай відрізок часу у 1-2 роки. 
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Під оперативним плануванням розуміють планування роботи на короткі 

проміжки часу (в межах одного року з поділом на квартали і місяці), в процесі 

якого деталізуються плани підрозділів і служб підприємства (аж до окремих 

робочих місць) і відбувається їх коригування у зв’язку зі зміною обставин, які 

не були передбачені при складанні тактичних планів. 

Під стратегічним плануванням розуміють планування на перспективу, яке 

вказує напрямок дій для забезпечення реалізації місії підприємства (як правило, 

в умовах перехідного періоду, який має місце в Україні, реальним є розробка 

стратегії на 3-5 років). Головна відмінність стратегічного планування від інших 

методів планування полягає у наступному [1]: 

- планова робота націлена на майбутнє, а не описує поточну ситуацію; 

- стратегічний план не є детермінованим, тобто у ньому немає жорсткої 

регламентації за ресурсами, виконавцями і термінами, він обґрунтовує загальні 

перспективні напрямки діяльності та розвитку фірми; 

- у системі стратегічного планування відсутнє припущення про те, що 

майбутнє можна передбачити тільки за результатами минулого. 

Стратегічне планування в механізмі стратегії міжнародної економічної 

діяльності підприємства ми розглядаємо як вид стратегічних рішень, що 

передбачає формалізацію цілей, стратегій поведінки об’єкту управління, 

реалізація яких забезпечує його ефективне функціонування в довгостроковій 

перспективі, швидку адаптацію до змінних умов зовнішнього середовища. 

Роль стратегічного планування міжнародної економічної діяльності 

підприємства обумовлена наступними чинниками [1]: 

- динамізм економічних і соціальних процесів; 

- швидка зміна кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

- необхідність забезпечення стабільного розвитку підприємства в 

довгостроковій перспективі. 

Система стратегічного планування міжнародної економічної діяльності дає 

можливість менеджменту підприємства визначитися з напрямком і темпом 

розвитку бізнесу, окреслити глобальні тенденції ринку, зрозуміти, які 
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організаційні та структурні зміни мають відбутися в компанії, щоб вона стала 

конкурентоспроможною на зовнішньому ринку, в чому її перевага, які 

інструменти необхідні для успішного розвитку. 

За реалізацію стратегічного планування міжнародної економічної 

діяльності відповідають наступні принципи [2]: 

- цілеспрямованість – спрямування заходів та шляхів здійснення 

стратегічного планування на встановлення та досягнення стратегічних 

орієнтирів; 

- альтернативність – здатність реагувати на середовище, що змінюється, 

шляхом переходу на заздалегідь обґрунтовані та визначені альтернативи; 

- глобальність – орієнтація на охоплення окремими стратегіями всіх 

аспектів зовнішньоекономічної діяльності об’єкта та взаємозв’язок між ними (в 

межах стратегічного планування готують систему рішень, а не окремі рішення; 

спрямованість на зміну ситуації зовні та всередині підприємства); 

- послідовність – впровадження стратегічних змін на вітчизняних 

підприємствах в певному порядку з урахуванням досягнутих результатів і 

специфічних особливостей процесів та явищ; 

- безперервність – стратегічне планування міжнародної економічної 

діяльності є складним процесом, зупинка якого повертає підприємство у 

початкову позицію; 

- наукова та методична обґрунтованість – використання поширених 

науково-методичних підходів, що допомагають розробляти реальні плани, 

узгоджені з параметрами зовнішнього та внутрішнього середовища; 

- реалістичність – врахування особливостей функціонування 

вітчизняного підприємства, відносно якого розробляються стратегічні плани, та 

можливості досягнення певних параметрів; 

- кількісна та якісна визначеність – стратегічне планування має дати 

певні орієнтири, які відіграватимуть роль контрольних точок, але не можна 

процес планування звести лише до розрахунків показників, забуваючи про 

сутність процесів, які потрібно здійснити; 
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- ефективність і соціальна орієнтованість – забезпечення, з одного боку, 

перевищення результатів, передбачених стратегічним плануванням над 

витратами, потрібними для його здійснення; з іншого – розв’язання не лише 

суто виробничих проблем, а й участь у пом’якшенні суспільних проблем; 

- довгостроковість заходів – орієнтація на розв’язання складних 

проблем, які існуватимуть у довгостроковій перспективі; неможливість 

усунення їх одномоментним заходом спонукає до обґрунтованих, послідовних, 

складних заходів. 

Результатом стратегії міжнародної економічної діяльності є створення 

плану як документа, що регламентує та спрямовує подальший розвиток. В 

загальному випадку план стратегії міжнародної економічної діяльності має 

охоплювати такі аспекти: 

- докладне відображення завдань, що постають перед підприємством, що 

здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 

- характеристика підприємства: цілі, задачі, стан зовнішнього 

середовища та можливість впливу на зовнішні чинники; 

- точний і чіткий опис шляхів вирішення поставлених завдань та 

відповідальності за отримання результатів; 

- визначення конкретних значень фінансових показників діяльності 

підприємства та опис якісних характеристик, що не мають кількісних 

параметрів; 

- визначення проблемних зон, як реальних, так і потенційних, а також 

сфер підвищеного ризику; 

- чіткий опис ролі та місця підприємства в майбутньому; 

- розробка заходів, необхідних для забезпечення платоспроможності, 

надійності, конкурентоспроможності підприємства. 

Зазначимо, що сьогодні на вітчизняних підприємствах стратегічне 

планування майже не здійснюється, дуже часто плани міжнародної економічної 

діяльності підприємств розробляються на досить нетривалий період. При цьому 

умови нестабільності зовнішнього оточення зменшують горизонт планування 

діяльності підприємств. 
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Отже, запорукою успішного функціонування підприємства є формування 

стратегії його розвитку. Саме від того, наскільки правильною та доцільно 

обраною є стратегія, залежить високоефективна господарська діяльність та 

конкурентоспроможність підприємства.  
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Завдяки ретельному аналізуванню сучасних наукових підходів у статті 

висвітлено ряд визначень та понять, що характеризують поняття «механізм 

управління» в міжнародній діяльності та проведено дослідження, що 

виокремлює ефективності застосування кожного з механізмів в 

зовнішньоекономічній діяльності підприємств, висвітлено особливості їх 

формування відповідно до умов ведення зовнішньоекономічної діяльності 

країни. 
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організаційно-економічний механізм; інструменти управління. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, 

що тема знаходження шляхів управління ефективністю зовнішньоекономічною 

діяльністю, а також підвищенню цієї ефективності є актуальною та не досить 

опрацьованою. Складні інтеграційні процеси, що супроводжують діяльність 

підприємств на сучасному етапі, визначають важливість зовнішньоекономічних 

зв’язків. Забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємстві може допомогти у вирішенні ряду стратегічних проблем 

економіки та підсилити конкурентну боротьбу серед виробників з метою 

впровадження передових технологій. 

Формування цілей статті. Визначити та сформувати досконалу вертикаль 

механізму зовнішньої економічної діяльності підприємства, яка б могла значно 

покращити та довершити важелі впливу функціонування всіх його структур. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Аналіз наукової 

літератури з проблем управління міжнародною діяльністю підприємств 

показав, що велика кількість наукових праць таких вчених як Г. Азоєва,                

В. Авдєєнка, І. Багрової,  А. Градова, Б. Губського, Г. Дроздової, П. Зав’ялової, 

І. Іващук, І. Кірцнера, Ф. Котлера, Ю. Макогона, М. Мескона, Л. Михайлової, 

М. Нікітіна, В. Новицького, В. Нижника, В. Окрепілова, І. Піддубного,                 

М. Познера, М. Поpтеpа, Ф. Рут, Ю. Токарєва, Р. Фатхутдінова, Ф. Хайека,                

Й. Шумпетера, А. Юданова. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах соціально-

економічного розвитку одним з актуальних питань для керівників підприємств 

є розробка такого механізму управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства, який дозволив би зберігати та зміцнювати стійку позицію 

підприємства на ринку, задовольняти потреби споживачів, адекватно та 

оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища та стабільно 

розвиватися.  
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Поняття «механізм» в економічному словнику окреслене як «послідовність 

станів, процесів, що визначають собою будь-яку дію, явище», або ж «система, 

пристрій, що визначає порядок будь-якого виду діяльності».  

Для характеристики процесів функціонування капіталістичної виробничої 

системи термін «механізм» вперше застосував К. Маркс. Механізм управління 

розглядають як складову частину системи управління, що забезпечує дієвий 

вплив на фактори, стан яких обумовлює результат діяльності об'єкту 

управління. Механізм управління містить у собі такі компоненти, як: цілі 

управління, елементи об'єкта та їх зв'язки, на які здійснюється вплив заради 

досягнення цілей, принципи і задачі управління, методи управління, форми та 

інструменти управління, організаційну структуру управління підприємством та 

його персонал, інформацію та засоби її обробки. Складовими частинами 

господарського механізму підприємства є організаційно-економічний, 

соціальний та правовий механізми, які між собою є взаємопов'язаними та 

взаємодоповнювальними [1]. 

У процесі розвитку суспільства, удосконалення технічних можливостей та 

системи виробничих відносин, кількість важелів і методів, що впливають на 

ефективність організаційно-економічного механізму, зростає. До важелів 

організаційно- економічного механізму належать: організаційно-

адміністративні та економічні. Економічні важелі включають амортизаційну 

політику та політику ціноутворення, оподаткування, кредитування та 

страхування. 

Тепер, проаналізувавши значимість найголовнішого механізму в 

функціонуванні підприємства спробуємо спроектувати на міжнародну 

діяльність та оцінити його ефективність. 

Насамперед, якщо розпочати розгляд даного питання з головних принципів 

управління зовнішньо-економічною діяльністю підприємства, то їх існує три: 

- запобігання затрат ресурсів, пов’язаних з виходом на світовий ринок 

конкурентоздатних продуктів; 

- формування умов, коли враховуються інтереси підприємства та 

споживачів; 
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- створення і підтримка позитивного іміджу підприємства як надійного 

партнера. 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства 

здійснюється за допомогою застосування стратегічних, фінансових, 

організаційних, інфраструктурнологістичних, інформаційно-маркетингових та 

виробничих інструментів. 

До стратегічних інструментів відносять: вибір стратегічного профілю ЗЕД; 

стратегічне планування ЗЕД; розробка базової стратегії; розробка стратегії 

ЗЕД (стратегії імпорту та експорту); стратегічний контроль та ін. Фінансові 

інструменти: використанняспособів здійснення міжнародних розрахунків; 

використання способів фінансування зовнішньої торгівлі; використання 

способів управління ризиками в міжнародних розрахунках; фінансовий 

контроль. 

В ролі організаційних інструментів виступають: зміни організаційних 

структур управління ЗЕД; делегування повноважень, відповідальності 

співробітникам; розподіл співробітникам по секторам робіт; система 

менеджменту якості та ін. 

В якості інфраструктурно-логістичних інструментів застосовують: 

використання збутових фірм; використання дилерської мережі; створення 

сервісних центрів; робота на фондових і валютних біржах; удосконалення 

інфраструктури; створення систем автоматизованого управління складом. 

До інформаційно-маркетингових інструментів відносять: міжнародну 

сегментацію; цінову, рекламну політику підприємства; участь у виставках та 

ярмарках; використання засобів Інтернет; автоматизацію ЗЕД та ін. 

Виробничі інструменти: здійснення НДДКР; інвестиційно-інноваційне 

забезпечення; відтворення основних фондів; систему менеджменту якості. 

Механізм управління зовнішньоекономічної діяльності як комплекс 

управлінських, економічних, організаційних, правових і мотиваційних способів 

гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього 

середовища, за допомогою чого, з урахуванням особливостей діяльності 
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підприємства, забезпечується отримання прибутку від операцій на зарубіжних 

ринках, величина якого достатня для забезпечення витрат підприємства на його 

функціонування та розвиток. Цілі управління стають відправною точкою, так як 

їх досягнення, пізніше, стає критерієм визначення ефективності роботи 

механізму управління.  

Ефективний механізм управління ЗЕД пронизує весь процес менеджменту, 

а тому повинен містити наступний комплекс заходів: 

1) визначення макро- та мікроекономічних умов здійснення ЗЕД; 

2) розробка стратегії діяльності підприємства на зовнішньому ринку; 

3) діагностика зовнішньоекономічного потенціалу підприємства; 

4) реалізація обраних зовнішньоекономічних напрямів; 

5) оцінка ефективність ЗЕД; 

6) регулювання якості реалізації зовнішньоекономічних напрямків; 

7) прийняття управлінських рішень по усуненню негативних відхилень з 

метою підвищення прибутковості зовнішньоекономічної діяльності [6]. 

Аналіз попередніх досліджень показав, що науковці поки що не виробили 

єдиного підходу до визначення як організаційно-економічного механізму 

підприємства в цілому, так і в сфері його зовнішньоекономічної діяльності. 

Відсутність єдиного розуміння ускладнює його безпосередню розробку на 

підприємствах.  

Підходи до визначення організаційно-економічного механізму можна 

розділити на дві групи:  

- трактування його як сукупності управлінських методів та інструментів;  

- визначення його як системи управління.  

Представником першої групи є Г. Астапова, яка визначає організаційно-

економічний механізм підприємства - це система елементів організаційного та 

економічного впливу на управлінський процес [2]. Ю. Лисенко та П. Єгоров є 

представниками другої групи і трактують організаційно-економічний механізм 

як систему формування цілей і стимулів, які перетворюють у процесі трудової 

діяльності рух матеріальних і духовних потреб членів суспільства на рух 

засобів виробництва і його кінцевих результатів, спрямованих на задоволення 

платоспроможного попиту споживачів [3]. 
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Визначити конкретний загальний перелік завдань до організаційно-

економічного механізму управління підприємством неможливо, оскільки вони 

повинні ставитися відповідно до розміру підприємства, ринку, на якому воно 

працює, стадії його життєвого циклу та ін. Але вимоги, які є спільними для 

функціонування даного механізму на кожному підприємстві такі:  

1. Він має бути гнучким, здатним до миттєвої реакції на зміни 

зовнішнього середовища. Необхідною умовою є постійне коригування 

механізму для забезпечення його ефективної роботи за умов змін зовнішніх 

чинників. 

2. Він повинен відповідати загальним цілям, які ставить перед собою 

підприємство.  

3. Він повинен орієнтуватися на сучасні засоби та методи управління, які 

є доцільними саме для цього конкретного підприємства.  

4. Соціальна спрямованість управління, що передбачає конкретизацію і 

розуміння поставлених завдань кожним працівником.  

5. Поставлені завдання повинні мати кількісні характеристики, а також 

критерії їх успішного виконання. 

До складових організаційно-економічного механізму управління 

підприємством відноситься інформаційне забезпечення, нормативно-правове 

забезпечення та ресурсне забезпечення. Узагальнююча схема функціонування 

такого механізму представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 - Узагальнююча схема функціонування організаційно-економічного 

механізму управління підприємством 
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До завдань, які повинен виконувати організаційно-економічний механізм 

управління підприємством відносяться:  

- забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів підприємства;  

- ефективно використовувати наявні трудові ресурси та прагнути до 

підвищення їх продуктивності;  

- створювати на підприємстві сприятливі умови, які дозволяють 

виконувати заплановані заходи шляхом економічної зацікавленості персоналу 

компанії, а не адміністративними заходами;  

- постійне удосконалення методики прийняття управлінських рішень та їх 

подальшого оцінювання;  

- забезпечувати функціонування системи показників ефективності 

діяльності підприємства.  

Що стосується поняття організаційно-економічного механізму управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, то необхідно врахувати 

особливості проведення ЗЕД.  

До таких відносяться:  

- Оскільки зовнішньоекономічна діяльність передбачає дії підприємства на 

міжнародних ринках, то забезпечення якості продукції та умов управління на 

підприємстві повинні відповідати міжнародним нормам та стандартам 

- Зовнішньоекономічна діяльність повинна проводитись на регулярній 

основі для накопичення досвіду та забезпечення ефективності обслуговування 

- Зовнішньоекономічна діяльність потребує значно більших організаційних 

витрат, приносячи при цьому значно більші доходи 

- Для досягнення позитивних результатів, керівництво повинно ставити 

конкретні та досяжні цілі 

Клименко Л.В. відзначає, що організаційно-економічний механізм 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства спрямований на 

досягнення певних експортно - імпортних цілей шляхом впливу на сфери і 

фактори, які забезпечують досягнення намічених цілей, і цей вплив 

здійснюється за допомогою використання наявних ресурсів або потенціалу 

підприємства [4].  
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Г.М. Гузенко та Ю.О. Гайдученко розглядають організаційно-економічний 

механізм управління ЗЕД як систему взаємопов’язаних елементів, важелів та 

механізмів зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів господарювання, що 

покликана ефективно регулювати ЗЕД з урахуванням впливів зовнішнього 

середовища [5]. 

Розробка організаційно-економічного механізму управління 

зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах повинна здійснюватися за 

наступними принципами:  

- визначення функціональних підсистем, які необхідні для ефективної 

реалізації процесів зовнішньоекономічної діяльності;  

- визначення задач і функцій кожної підсистеми;  

- об’єднання всіх функціональних підсистем в єдине ціле.  

Для того, щоб сформований механізм був дієвий та ефективно 

функціонував на підприємствах потрібно застосовувати наступні інструменти:  

економічні, організаційні, соціально-психологічні, техніко-технологічні, 

маркетингові, екологічні, правові. 

Сучасні умови господарювання характеризуються високою мінливістю 

зовнішнього середовища, що виражається в високому темпі інфляції, високому 

рівні банківських ставок кредитування, нестабільність податкової системи 

держави. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності до цих факторів 

додаються умови високої конкуренції на міжнародному ринку.  

Таким чином, організаційно-економічний механізм управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є відображенням складної 

системи економічних відносин на підприємстві. Він виступає визначаючим 

фактором ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, будучи 

інструментом досягнення поставлених цілей. 
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OСOБЛИВOСТI УПРАВЛIННЯ ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЮ 

ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМOВАХ 

У статтi рoзглянутo базoвi пoняття прoцесу управлiння 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю, а такoж прoаналiзoванo функцiї та 

метoди, щo зумoвлюють oсoбливoстi ведення зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнoстi. Визначенo метoди управлiння, щo викoристoвуються для 

пiдвищення ефективнoстi керування oперацiями на пiдприємствi, 

прoаналiзoванo функцiї управлiння та виoкремленo чинники, щo впливають на 

ефективнiсть здiйснення цих функцiй. Виoкремленo шляхи удoскoналення 

управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства. 
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зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi. 

Актуальнiсть данoї прoблематики oбумoвлена тим, щo ефективна 

зoвнiшньoекoнoмiчна дiяльнiсть сприяє вiдтвoренню експoртнoгo пoтенцiалу 

країни, пiдвищенню кoнкурентoспрoмoжнoстi українських тoварiв на свiтoвих 

ринках, фoрмуванню рацioнальнoї структури експoрту й iмпoрту, залученню 

iнoземних iнвестицiй на взаємoвигiдних умoвах, забезпеченню екoнoмiчнoї 

безпеки України. Рефoрма зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi, насамперед, 

прoмислoвих пiдприємств є oдним iз iстoтних напрямiв перебудoви 

гoспoдарськoгo життя країни. Вoна характеризується децентралiзацiєю 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi i пoступoвoю вiдмoвoю держави вiд 

мoнoпoлiї на зoвнiшню тoргiвлю. Пiдприємства oдержують правo самoстiйнoгo 

вихoду на зoвнiшнiй ринoк. На їх рiвнi пoчинає зoсереджуватися увесь спектр 

питань, пoв’язаних iз експoртнo-iмпoртнoю дiяльнiстю, включаючи 

прoектування експoртних тoварiв, їх вирoбництвo, збут i сервiс.  

На даний час бiльшiсть пiдприємств не застoсoвують кoмплекснoгo 

системнoгo пiдхoду дo управлiння ефективнiстю пiдприємства, щo має на метi 

дoслiдження всiєї системи фактoрiв, якi впливають на кiнцевий результат 

прoведення зoвнiшньoтoргoвих oперацiй.  

Функцiї та метoдика управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю 

ширoкo рoзглядаються у працях таких зарубiжних наукoвцiв, як Р. Баззелл,                

К. Бакхаус, Й. Беккер, Т. Бoнoма, Ф. Бредлей, Г. Вайс,Е. Вебстер, Ю. Вiсмайер, 

Б. Гале, А. Германнс, С. Дуглас, Ф. Кoтлер, К. Крейг, Ж.-Ж. Ламбен,                

Г. Майер,С. Мюллер, Х. Мефферт, В.Ньюман, М.Пoртер,П. Рoссoн, Г. Стар,                

К. Хoвард, Р. Хюненберг. 

Метoю статті є oбгрунтування oснoвних аспектiв oрганiзацiї управлiння 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства. 

Сутнiсть зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємства пoлягає в 

сукупнoстi зoвнiшньoекoнoмiчних oперацiй, щo вiдбуваються в сферi 

гoспoдарськoї дiяльнoстi, якi здiйснює пiдприємствo з метoю oдержання 
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прибутку через ствoрення та реалiзацiю кoнкурентних переваг внаслiдoк 

вихoду на зoвнiшнiй ринoк, а  пiд управлiнням зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю пiдприємства слiд рoзумiти кoмплексну oцiнку та мoделювання 

внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo середoвищ пiдприємства в ув’язцi з налагoдженoю 

взаємoдiєю всiх йoгo пiдрoздiлiв задля дoсягнення прибутку в йoгo зoвнiшнiй 

дiяльнoстi. 

В загальнiй системi менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi 

прoцес управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємства є oдним з 

oснoвних пoнять менеджменту зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi та 

визначається  як сукупнiсть взаємoзв’язаних дiй, якi забезпечують прийняття та 

викoнання управлiнських рiшень при здiйсненнi зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнoстi [6, с. 85]. 

Управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю на рiвнi пiдприємства 

здiйснюється за дoпoмoгoю застoсування стратегiчних, фiнансoвих, 

oрганiзацiйних, iнфраструктурнo-лoгiстичних, iнфoрмацiйнo-маркетингoвих та 

вирoбничих iнструментiв. 

Дo стратегiчних iнструментiв вiднoсять: вибiр стратегiчнoгo прoфiлю ЗЕД; 

стратегiчне планування ЗЕД; рoзрoбка базoвoї стратегiї; рoзрoбка стратегiї ЗЕД 

(стратегiї iмпoрту та експoрту); стратегiчний кoнтрoль та iн. 

Фiнансoвi iнструменти: викoристання спoсoбiв здiйснення мiжнарoдних 

рoзрахункiв; викoристання спoсoбiв фiнансування зoвнiшньoї тoргiвлi; 

викoристання спoсoбiв управлiння ризиками в мiжнарoдних рoзрахунках; 

фiнансoвий кoнтрoль. 

В рoлi oрганiзацiйних iнструментiв виступають: змiни oрганiзацiйних 

структур управлiння ЗЕД; делегування пoвнoважень, вiдпoвiдальнoстi 

спiврoбiтникам; рoзпoдiл спiврoбiтникам пo сектoрам рoбiт; система 

менеджменту якoстi та iн. 

В якoстi iнфраструктурнo-лoгiстичних iнструментiв застoсoвують: 

викoристання збутoвих фiрм; викoристання дилерськoї мережi; ствoрення 

сервiсних центрiв; рoбoта на фoндoвих i валютних бiржах; удoскoналення 

iнфраструктури; ствoрення систем автoматизoванoгo управлiння складoм. 
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Дo iнфoрмацiйнo-маркетингoвих iнструментiв вiднoсять: мiжнарoдну 

сегментацiю; цiнoву, рекламну пoлiтику пiдприємства; участь у виставках та 

ярмарках; викoристання засoбiв Iнтернет; автoматизацiю ЗЕД та iн. 

Вирoбничi iнструменти: здiйснення НДДКР; iнвестицiйнo-iннoвацiйне 

забезпечення; вiдтвoрення oснoвних фoндiв; систему менеджменту.  

Ефективний механiзм управлiння ЗЕД прoнизує весь прoцес менеджменту, 

а тoму пoвинен мiстити наступний кoмплекс захoдiв: 

1) визначення макрo-та мiкрoекoнoмiчних умoв здiйснення ЗЕД; 

2) рoзрoбка стратегiї дiяльнoстi пiдприємства на зoвнiшньoму ринку; 

3) дiагнoстика зoвнiшньoекoнoмiчнoгo пoтенцiалу пiдприємства; 

4) реалiзацiя oбраних зoвнiшньoекoнoмiчних напрямiв; 

5) oцiнка ефективнiсть ЗЕД; 

6) регулювання якoстi реалiзацiї зoвнiшньoекoнoмiчних напрямкiв; 

7) прийняття управлiнських рiшень пo усуненню негативних вiдхилень з 

метoю пiдвищення прибуткoвoстi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi [2, с. 39]. 

Oрганiзацiя зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi на пiдприємствi – це 

важлива, складна та вiдпoвiдальна рoбoта, яка передбачає ствoрення та 

oрганiзацiї на пiдприємствi взаємoдiї мiж рiзними пiдрoздiлами  пiдприємства 

при здiйсненнi ним зoвнiшньoекoнoмiчних oперацiй. Тoбтo, ствoрення такoї 

структури пiдприємства, яка б дoзвoлила працiвникам ефективнo працювати 

разoм [3]. 

Функцioнальний аспект в oрганiзацiї управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю пiдприємства пoлягає в у викoнаннi менеджерами вiдпoвiдних 

управлiнських функцiй. Функцiї oрганiзацiї управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю пiдприємства мoжна пoдiлити на такi групи: 

-  функцiя oрганiзацiї управлiння управлiнськoю дiяльнiстю вимагає 

здiйснення стратегiчнoгo управлiння, аудиту всiєї системи управлiння та 

кoнсультативнiй дiяльнoстi. Зазначену функцiю викoнують менеджери 

управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю, якi належать дo вищoї ланки 

управлiння та мають у свoєму пiдпoрядкуваннi менеджерiв середньoї та 
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нижньoї ланoк та спрямoвують їх дiяльнiсть вiдпoвiднo дo мети пiдприємства; 

- функцiя oрганiзацiї управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю. Дiяльнiстю 

пoлягає у здiйсненнi oперативнoгo управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi 

пiдприємства: аналiзi, прoгнoзуваннi, нoрмуваннi, плануваннi, кoнтрoлi. 

Зазначену функцiю викoнують менеджери функцioнальнoгo та лiнiйнoгo 

управлiння; 

-  функцiя oрганiзацiї зoвнiшньoекoнoмiчних oперацiй пoлягає у 

здiйсненнi пiдприємствoм oперацiйнoгo управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю щoдo oрганiзацiї та прoведення вирoбничих дiй в прoцесi здiйснення 

пiдприємствoм зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi.  Таку функцiю реалiзують 

менеджери зi спецiалiзoванoгo управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю, 

якi належать дo нижчoї ланки управлiння [1, с. 66]. 

Пiдприємства України, щo вийшли на зoвнiшнiй ринoк, здiйснюють 

управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю на oснoвi  таких принципiв: 

- суверенiтету України. Цей принцип передбачає правo  українських 

грoмадян самoстiйнo здiйснювати зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi на 

теритoрiї України; 

- свoбoди зoвнiшньoекoнoмiчнoгo пiдприємництва. Такий принцип 

передбачає правo у зoвнiшньoекoнoмiчнi вiднoсини з правoм здiйснення їх у 

будь-яких фoрмах, щo не забoрoненi чинним закoнoдавствoм України; 

- забезпечення юридичнoї рiвнoстi i недoпущення дискримiнацiї, 

забoрoни будь-яких дiй щoдo oбмеження прав, свoбoд i дискримiнацiї oб’єктiв i 

суб’єктiв ЗЕД, а такoж iнoземних oб’єктiв гoспoдарювання за фoрмами 

власнoстi та мiсцезнахoдженням; 

- верхoвенства закoну. В oснoву такoгo принципу пoкладенo 

беззаперечне дoтримання чинних закoнiв України щoдo управлiння 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю. Такoж цей принцип передбачає забoрoну 

викoристання пiдзакoнних актiв oрганiв мiсцевoгo управлiння, якщo в них 

передбаченi менш сприятливi умoви управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю нiж тi, щo встанoвленi закoнами України; 
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- захисту oб’єктiв та суб’єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi на 

пiдґрунтi забезпечення державoю рiвнoгo захисту всiх учасникiв ЗЕД та 

iнoземних учасникiв гoспoдарськoї дiяльнoстi згiднo чиннoгo закoнoдавства 

України [5, с. 50]. 

Удoскoналення управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю є oднiєю з 

oснoвних задач i умoв забезпечення ефективнoстi та пiдвищення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi. Для ефективнoгo управлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнiстю, неoбхiднo: 

- визначити i прoаналiзувати  ранiше дoпущенi пoмилки в управлiннi 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю в цiлoму i тoргoвельнo-експoртними 

oперацiями зoкрема; 

- пoстiйнo здiйснювати дoслiдження i аналiз oснoвних фiнансoвo-

екoнoмiчних пoказникiв дiяльнoстi, в першу чергу, це деталiзацiя динамiки 

якiсних пoказникiв на зoвнiшнiх ринках; 

-   систематичнo прoвoдити детальний аналiз надхoдження грoшoвих 

пoтoкiв за реалiзацiю прoдукцiї на зoвнiшнiх ринках; 

- свoєчаснo визначати сприятливi умoви зoвнiшньoгo середoвища для 

зменшення впливу ризикiв на зoвнiшнiх ринках; 

- пoстiйнo дoслiджувати та аналiзувати викoристання вирoбничих 

пoтужнoстей та фiнансoвих пoтoкiв; 

-   впрoвадити в практику управлiння рoзрoбку чiтких, реальних, 

ефективних стратегiй рoзвитку; 

- забезпечити функцioнування гнучкoї oрганiзацiйнoї структури 

вирoбничo-гoспoдарськoї дiяльнoстi, збуту, кoнкурентoспрoмoжнoстi; 

-  забезпечити кoлегiальнiсть управлiння вирoбничo-гoспoдарськoю 

дiяльнiстю в цiлoму i зoвнiшньoекoнoмiчнoї зoкрема. 

- визначити oснoвнi причини дoпущених пoмилoк в управлiннi 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю; 

- екoнoмiчнo пoгoджувати управлiнськi рiшення пo стратегiчним 

напрямкам вирoбничo-гoспoдарськoї дiяльнoстi в цiлoму з управлiнням 

ефективнoї зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю. 
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Вартo зазначити, щo задачi пiдвищення ефективнoстi управлiння  

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємства немoжливo рoзглядати 

iзoльoванo, у вiдривi вiд управлiння гoспoдарськoю дiяльнiстю в цiлoму. Такoж 

пoтрiбнo вiдмiтити, щo пiдприємствo пoвиннo врахoвувати внутрiшнi чинники 

впливу на ефективнiсть гoспoдарськoї дiяльнoстi, а завдання держави як 

зoвнiшньoгo чинника – забезпечити дoскoналoю закoнoдавчoю базoю. 

Таким чинoм, для ефективнoї рoбoти неoбхiднo врахoвувати вимoги 

зoвнiшньoгo середoвища: oсoбливiсть чиннoгo закoнoдавства, мiжнарoднi 

правила, сoцiальнo-культурне середoвище, звичаї, правила валютнo-фiнансoвих 

рoзрахункiв, пoлiтику та iн. Для дoсягнення цiєї мети неoбхiдна насамперед 

ефективна стратегiя ведення ЗЕД, яка пoвинна рoзрoблятися лише у кoмплексi 

iз загальним стратегiчним планoм рoзвитку та функцioнування пiдприємства. 

Лише рoзрoбка кoнкретнoгo плану захoдiв дoзвoлить вiтчизняним 

пiдприємствам визначитися з oснoвними видами дiй щoдo вихoду на зoвнiшнi 

ринки та закрiпити свoї пoзицiї як кoнкурентoспрoмoжних суб’єктiв. 
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ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО МІЖНАРОДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Міжнародна діяльність підприємств здійснюється у специфічних умовах, які 

формує зовнішнє середовище. Урахування різних чинників, які формує зовнішнє 

середовище, під час управління и ̆ого міжнародною діяльністю підприємств 

стало певним імперативом у сучасних економічних умовах. У статті 

висвітлено особливості процесу менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства та розглянуто методичні аспекти аналізу 

зовнішнього середовища підприємства, яке є суб’єктом зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Ключові слова: менеджмент, аналіз, зовнішньоекономічна діяльність, 

фактори зовнішнього середовища. 

Стан зовнішнього середовища розглядається як фактор, що визначає 

специфіку структури і соціальних відносин в організації, зумовлюючи і 

визначаючи логіку організаційного розвитку та інших форм організаційних 

змін. Багатофакторний склад проявів зовнішнього середовища на діяльність 

підприємства визначає передумови формування різноманітних моделей 

зовнішнього середовища. Саме тому діяльність будь-якого підприємства 

неможлива без наперед чітко визначених орієнтирів, реалізація яких залежить 

від зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Таким чином, необхідно зазначити, що питання розвитку підприємства на 

сьогодні є досить актуальним і вимагає врахування об'єктивних (зовнішніх) і 

суб'єктивних (внутрішніх) передумов вирішення його завдань. Поточний 

(внутрішній) стан суб'єкта господарювання є свого роду індикатором 

необхідності змін, які потрібно провадити як на рівні окремого підприємства, 

так і на рівні середовища, у якому воно функціонує і планує розвиватися. Як 
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правило, зовнішньому середовищу у процесі управління діяльністю 

підприємств приділяється незначна увага, з огляду на те, що його чинники є 

важко прогнозованими і на них підприємство має обмежений вплив. Однак, 

ігнорування об'єктивних чинників функціонування і розвитку підприємств 

може призвести до непередбачуваних негативних (кризових) явищ.  

Проблемам аналізу зовнішнього середовища підприємства в процесі 

управління и ̆ого міжнародною діяльністю присвячені праці багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених: Вiвчевич А.М., Ганін В.І., Борох С.В.,  

Сіренко М.Ю., Кириченко О.А., Козак Ю.Г. Цисар І.О. та ін. 

Метою даного дослiдження є обгрунтування основних аспектiв аналізу 

зовнішнього середовища підприємства в процесі управління и ̆ого міжнародною 

діяльністю. 

Управління міжнародною діяльністю або ж менеджмент ЗЕД  слід 

розглядати як визначений процес, що охоплює дослідження елементів 

міжнародного середовища, що передбачає їх аналіз та оцінку, моделювання та 

прогнозування сценаріїв, вироблення стратегії діяльності на зовнішньому 

ринку. До таких елементів слід  віднести:  особливості  міжнародних  партнерів, 

рівень цін конкурентів, митні та податкові правила, правовий механізм, 

традиції, звичаї і т. д. [4, с. 120]. 

Під час започаткування та в процесі менеджменту ЗЕД  підприємству  

необхідно  враховувати  різноманітні  за  природою  виникнення  чинники  

впливу,  які традиційно поділяються на зовнішні та внутрішні. До основних  

зовнішніх,  як  правило,  відносять  ступінь економічної свободи, рівень 

конкуренції, присутність у країні, специфіку ринків, потенційні ризики. До 

внутрішніх можна віднести такі, як розміри підприємства та обсяги 

виробництва, масштаби ЗЕД, рівень витрат, наявність  та  можливість  

диверсифікації,  контроль, досвід та ін.  

Керівники оцінюють зовнішнє середовище за 3 параметрами: 

1. Оцінити зміни, які впливають на різні аспекти поточної стратегії. 

2. Визначити, які фактори представляють загрозу для поточної стратегії 

фірми. 



59 

3. Визначити, які фактори представляють більше можливостей для 

досягнення загальнофірмових цілей шляхом коригування плану. 

Аналіз зовнішнього середовища представляє собою процес, завдяки якому 

розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до 

організації фактори, щоб визначити можливості і загрози для фірми. 

Аналіз зовнішнього середовища, підкріплений оцінкою стану 

підприємства, його можливостей і перспектив розвитку служить вихідною 

базою для урахування сильних і слабких сторін організації при розробці 

стратегії її поведінки на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Стан підприємства є оцінкою ситуації, що склалася на період розробки 

стратегії розвитку, і мети аналізу – виявлення проблем і можливостей 

використання внутрішніх ресурсів і резервів. 

 Кожне підприємство під час здійснення ЗЕД має детально  аналізувати  

умови  наявного  середовища свого функціонування, виявляти сприятливі та 

негативні  чинники.  Зазначимо,  що  ефективність  здійснення ЗЕД також 

залежить від рівня менеджменту, оскільки менеджмент ЗЕД є самостійною 

підсистемою  загальної  системи  управління  підприємством, яка  має  свої  

цілі,  функції  та  завдання,  принципи  і підходи, специфічні закономірності, що 

потребують урахування під час практичної діяльності з менеджменту ЗЕД.  

Процес  менеджменту  ЗЕД  передбачає  постійний моніторинг, аналіз і 

оцінку умов та чинників зовнішнього  середовища,  які  виникають  у  

навколишньому середовищі підприємства незалежно від його діяль-ності  та  

впливають  чи  можуть  вплинути  на  його функціонування  (стан  

внутрішнього  середовища), тому  потребують  прийняття  відповідних  

управлінських рішень.  

Зовнішнє середовище підприємства – це сукупність чинників та умов, що 

перебувають поза підприємством та існують незалежно від нього, але 

впливають або можуть впливати на його функціонування [5, c. 75]. 

Існує багато підходів до переліку компонентів зовнішнього середовища, 

але найбільш поширеним є підхід, який зазначає, що чинники зовнішнього 

середовища поділяються на дві основні групи: мікросередовище і 

макросередовище, або прямої та непрямої дії.  
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Чинники прямої дії безпосередньо впливають на функціонування 

підприємства та випробовують на собі вплив його операційної діяльності. До 

цієї групи відносять постачальників трудових, фінансових, інформаційних, 

матеріальних та інших ресурсів, споживачів, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, конкурентів, контактні ауди торії засобів масової 

інформації. До чинників непрямої дії належать економічні, природні, 

соціально-політичні, нормативно-правові та інші чинники [3, с. 65]. 

Серед методів, які застосовуються для аналізу макросередовища, 

виділяють PEST-аналіз, за допомогою якого, організація формує свій 

особливий перелік ключових факторів середовища і визначається щодо 

методичних підходів, на основі яких вона буде проводити відповідний 

специфічний багатофакторний системний аналіз.  

Вивчення мікросередовища організації спрямоване на аналіз стану тих 

складових зовнішнього середовища, з якими організація знаходиться в 

безпосередній взаємодії. При цьому важливо підкреслити, що організація може 

робити істотний вплив на характер та зміст цієї взаємодії, тим самим вона може 

активно брати участь у формуванні додаткових можливостей і в запобіганні 

появи загроз її подальшому існуванню. До числа основних факторів 

мікрооточення відносять: галузь, постачальників, споживачів, конкурентів              

[2, c. 164]. 

Метою галузевого аналізу є визначення привабливості галузі й окремих 

товарних ринків усередині галузі. Даний аналіз починається з визначення 

основних економічних показників (розмір ринку,темпи зростання розмірів 

ринку,кількість компаній у галузі та ін.), їх характеристика та визначення 

стратегічної важливості ключових економічних характеристик. 

Галузевий аналіз складає основу для розуміння кількісного і якісного 

змісту основних економічних показників, а також для визначення факторів, які 

характеризують зміни в галузі, напрямки її розвитку і можливих перешкод на 

цьому шляху. Але при аналізі галузі дуже часто стикаються з такою 

проблемою: можна визначити зміни в галузі, звертаючись до різних джерел 
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інформації (газети, журнали, участь у виставках, семінарах, презентаціях, 

акціях, круглих столах, звіти експертів), але буває важко кількісно оцінити 

можливий вплив цих змін на розвиток і рентабельність виробництва. Таке 

становище вимагає додаткових аналітичних досліджень і розрахунків. 

Наступний етап аналізу мікросередовища - це аналіз конкурентів. 

Конкурентний аналіз спрямований на визначення можливостей, загроз і 

відшукування стратегічних невизначеностей, що можуть створюватися 

конкурентами, що суперничають на певному ринку. Аналіз починається з 

визначення головних і потенційних конкурентів. Потім переходять до більш 

глибокого і ретельного вивчення різних аспектів їхньої діяльності: місії, цілей, 

стратегій, сильних і слабких сторін [4, c. 84]. 

 Доволі  відомим  методом  аналізу  зовнішнього середовища  

функціонування  підприємства  є  PEST-аналіз.  Абревіатуру  утворено  з  англ.  

слів  policy, economy,  society,  technology,  що  позначають  основні  групи  

чинників:  політичних,  економічних,  соціальних і технологічних, які 

впливають на підприємство. Загальний стан зовнішнього середовища можна 

визначити за допомогою таких груп показників: стан економіки та ринків 

(економічні чинники); діяльність уряду  (політико-інституційні  чинники);  

структурні зміни;  науково-технічні  тенденції;  природно-економічні  чинники.  

Усі  окремі  складники  зовнішнього середовища  взаємопов’язані,  тобто  зміни  

одного  з них (наприклад, політичного чи економічного) призводять  до  

значних  змін  інших  (наприклад,  у  соціально-демографічному  чи  

правовому).  Це  відбиває складність  зовнішнього  середовища.  Аналіз  РЕSТ-

факторів дає безліч переваг: 

1) у дослідників PEST-факторів виникає більш глибоке бачення 

зовнішнього оточення; 

2) аналітик, здатний точно проаналізувати всі фактори, отримує цілісну 

картину зовнішнього оточення [5, c. 65]. 

Наступним  загальновизнаним  дієвим  методом аналізу зовнішнього 

середовища функціонування підприємства – учасника ЗЕД є SWOT-аналіз. Цей 
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метод може застосовуватися окремо як самостійний, а також як продовження 

аналізу зовнішнього оточення підприємства та узагальнення даних, отриманих 

під час здійснення  PEST-аналізу.  Змістовна  відмінність  SWOT-аналізу від 

PEST-аналізу полягає у тому, що в межах PEST-аналізу  досліджується  ринок,  

а  за  допомогою SWOT-аналізу  досліджується  становище  бізнес-одиниці на 

ринку відносно конкурентів, концепція продукції  чи  ідеї.  На  нашу  думку,  

саме  поєднання  цих методів під час аналізу зовнішнього середовища 

підприємства – суб’єкта ЗЕД надасть найбільш повну та достовірну інформацію 

щодо умов та чинників впливу на діяльність підприємства.  

Сьогодні SWOT-аналіз часто використовується як універсальний  

інструмент  визначення  стратегії  прийняття  рішень  у  широкому  спектрі  

економічної  та людської  діяльності.  Даний  метод  передбачає  розділення  

чинників  і  явищ  загального  оточення  підприємства  на  чотири  категорії:  

сильні  і  слабкі  сторони, можливості, що відкриваються, та загрози, пов’язані з  

діяльністю  (від  англ.  слів  strengths,  weaknesses, opportunities, threats)                 

[1, c. 153].  

Методика  SWOT-аналізу  є  доволі  ефективною  у  сенсі всебічності  та  

об’єктивності  аналізу,  доступною та  нескладною  під  час  практичного  

застосування. SWOT-аналіз  дає  змогу  систематизувати  наявну інформацію  і  

побачити  реальну  картину  того,  що відбувається,  що  сприятиме  прийняттю  

грамотного управлінського рішення.  

Проведення SWOT-аналізу дасть можливість визначити сильні сторони 

підприємства для подальшого розвитку та слабкі сторони, щоб мінімізувати 

їхній вплив на результати діяльності підприємства, що здійснює ЗЕД. Нами 

бути проаналізовано сильні та слабкі сторони ТОВ«ГРІН КУЛ» і зроблено 

висновки,що підприємство має сильні позиції на ринку,створює нові робочі 

місця ,новітні технології виробництва та високий рівень якості. Імідж компанії 

як сумлінного і професійного виконавця,це говорить про те,що йому довіряють 

на ринку,та обирають його продукт.Але також є і слабкі сторони, це 

конкуренція на ринку,високий рівень бюрократії,ціни на послуги компанії вище 
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ринка. Поєднання методологій SWOT- та PEST-аналізу дає змогу сформувати 

чотири блоки політичних, економічних, соціальних і технологічних 

стратегічних управлінських рішень, що в майбутньому дасть змогу розвивати 

можливості та уникати потенційних ризиків ЗЕД. 

Таблиця 1- SWOT-аналіз ТОВ «ГРІН КУЛ» 

S 

-Технологічні переваги 

-Високий рівень якості 

-Наявність міжнародних транспортних 

коридорів 

-Збільшення робочих місць 

-Вихід на нові ринки 

-Імідж компанії як сумлінного і професійного 

виконавця 

W 

-Риск 

-Некваліфікований персонал 

-Конкуренція 

-Ціна на послуги компанії вище ринка 

-Високий рівень бюрократії 

-Не вся продукція ,що вперше запускається 

має великий  попит 

 

O 

-Розшиений спектр послуг 

-Розширення організації,відкриття нових 

філіалів 

- Впровадження нових ресурсів та технологій 

-Розширення виробництва для задоволення 

потреб споживачів у довготерміновій 

перспективі 

T  

-Поява нових компаній,які створюють 

конкуренцію 

-Економічна криза 

-Непередбачувальні ситуації 

-Зниження рівня доходів населення 

-Уповільнений темп зростання ринку 

-Інфляція 

 

Таким чином, ефективне функціонування підприємства в умовах сучасного 

ринку можливо за умови системного аналізу факторів зовнішнього середовища 

та врахування впливу їх змін на ефективне функціонування. Але досягнення 

означеної умови базується на розробці і здійсненні комплексного аналізу з 

урахуванням індивідуальних особливостей підприємства та його кадрового, 

фінансового і технічного забезпечення. Тільки за цієї умови можна 

розраховувати на реалізацію стратегічних і оперативних управлінських рішень, 

що приймаються. В свою чергу, проведення SWOT-аналізу дасть можливість  

визначити  сильні  сторони  для  подальшого розвитку та слабкі сторони, щоб 

мінімізувати їхній вплив  на  результати  діяльності  підприємства,  що 
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здійснює  ЗЕД.  Поєднання  методологій  SWOT-  та PEST-аналізу  дає  змогу  

сформувати  чотири  блоки політичних,  економічних,  соціальних  і  

технологічних  стратегічних  управлінських  рішень,  що  в  май-бутньому дасть 

змогу розвивати можливості та уникати потенційних ризиків ЗЕД.  
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Одним з основних інструментів управління підприємством, що визначають 

ефективність його діяльності є бізнес-план. Оволодіння технікою бізнес-

планування стає актуальним завданням. Підприємства повинні чітко уявляти 

потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та 

інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також вміти чітко 

розраховувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи. 
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Метою даної статті є висвітлення необхідності бізнес-планування, як 

інструменту стратегічного управління підприємством. 

Загальносвітова практика бізнес-планування є областю, в якій 

взаємопов'язані менеджмент, планування, макроекономіка, маркетинг, 

фінансовий і економічний аналіз, соціальна і особистісна психологія, 

системний аналіз, високі технології та інші. За кордоном бізнес-планування 

давно стало окремою галуззю людських знань, в якій є свої напрямки, школи, 

багаторічні напрацювання, теоретичні та практичні методики. Ефективне 

використання цих знань дозволяє успішно організовувати новий і розширювати 

діючий бізнес, виробляти цілі організації, способи досягнення цих цілей, 

мінімізувати ризики бізнесу. 

У ринковій економіці існує безліч визначень бізнес-плану. Більш повне 

відображення його призначення і цілей можна показати в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Визначення бізнес-плану 

Автор Визначення 

Пекна Г. Б. [4] це короткий, точний, доступний і зрозумілий опис передбачуваного 

бізнесу, найважливіший інструмент при дослідженні різних ситуацій, 

що дає змогу обрати найбільш перспективний бажаний результат і 

визначити засоби його досягнення; 

Данік Н. В. [4] 

 

документом, що дає можливість управляти бізнесом, тому його можна 

вважати невід’ємним елементом стратегічного планування і 

оперативного управління бізнесом; 

Штиль Т.Б [5] письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької 

інноваційної ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовані 

ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього 

інноваційного бізнесу, а також особливості управління ним 

 

Бізнес-план охоплює практично всі функціональні напрями підприємства, 

починаючи від детального опису технології бізнес-проєкта і закінчуючи 

ґрунтовними фінансовими розрахунками ефективності господарювання. Тому 

його розробка і подальший контроль реалізації значно сприяють як 

підвищенню ефективності, так і зниженню ризиків у започаткуванні нових 

напрямів підприємницької діяльності.  
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Таблиця 2 – Значення бізнес-плану 
Зн
ач
ен
ня

 б
із
не
с-
пл
ан
у 

 дає можливість визначити життєздатність проекту в умовах конкуренції; 
 містить орієнтир, що вказує, як повинен розвиватися проект (підприємство); 
 є важливим інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів; 
 дозволяє осмислити місце підприємства на ринку; 
 допомагає проаналізувати перспективи розвитку галузі, ринку, товару (послуги), по-
іншому подивитися на діяльність підприємства, його проблеми й перспективи; 
 визначає ступінь життєздатності й майбутньої стійкості підприємства, знижує ризик 
підприємницької діяльності; 
 конкретизує перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників 
розвитку; 
 привертає увагу й інтерес, забезпечує підтримку з боку потенційних інвесторів 
фірми; 
 допомагає одержати досвід планування, розвиває перспективний погляд на 
організацію та її середовище. 

 

Важливо зауважити, що бізнес-план, на відміну від інших планових 

документів підприємства, стосується:  

1) планування започаткування та реалізації окремого бізнес-проєкта 

підприємства;  

2) планування окремих напрямів, видів економічної діяльності чи 

створення окремого стратегічного підрозділу підприємства;  

3) обґрунтування перспективних напрямів розвитку 

господарськофінансової діяльності суб’єкта господарювання [3].  

Роль бізнес-плану для підприємства полягає в тому, що цей документ 

виконує сукупність цілей, узагальнених за зовнішньою та внутрішньою 

функціями:  

 

Рисунок 1 – Функції бізнес-плану 
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Критерії, яким повинен відповідати бізнес-план:  

- корисність – інформація в бізнес-плані повинна бути не тільки повна, але 

й корисна. Не має бути зайвої інформації, щоб не заважати сприйняттю бізнес-

ідеї;  

- повнота – в бізнес-план повинні міститись всі необхідні розділи, які 

якомога повніше відображені у бізнес-ідеї, тобто містити найзмістовнішу 

інформацію, яка потрібна потенційному інвестору для того, щоб прийняти 

позитивне рішення, щодо інвестування нашого бізнеспроекту;  

- реальність та достовірність – бізнес-план має містити в собі теперішню, 

достовірну інформацію, не припустимо навмисно викривляти параметри для 

підвищення привабливості бізнес-проекту;  

- нейтральність – у бізнес-плані повинні бути максимально неупереджено 

відображені всі переваги і недоліки, особливості бізнес-ідеї;  

- гнучкість – має постійно корегуватися бізнес-план (з якомога меншими 

трудовитратами), оскільки відбуваються постійні зміни у навколишньому 

середовищі;  

- прозорість – бізнес-план має бути написаний об’єктивно, послідовно, 

аргументовано та логічно, аби бізнес-партнери чи потенційні інвестори могли 

легко прочитати, вникнути та прослідити обґрунтування його критеріїв, 

параметрів та висновків;  

- зрозумілість – бізнес-план має бути написаний зрозумілою мовою, 

використовуючи прийняту термінологію – це одна із найважливіших вимог;  

- контролювання – бізнес-план дозволяє відслідковувати, щоб були 

дотримані терміни виконання робіт, поставок, обсягів виробництва та 

реалізації, а також аби фактичні показники відповідали плановим (інструмент 

контролю), і все це за допомогою системи показників;  

- наочність - використовувати графічне зображення для того, щоб наочно 

відобразити отримані результати;  

- компактність і структурованість – оптимальний обсяг має бути не вище 

35-50, а інформація має бути розділена та згрупована по розділам, без помилок і 

повторів [1]. 
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Розумно розроблений бізнес-план дає змогу ефективно розвивати 

підприємницьку діяльність, знаходити інвесторів, партнерів і кредитні ресурси;  

такий план використовується для підвищення ефективності управління 

підприємством і прогнозування діяльності та надає змогу розв’язувати наступні 

завдання: 

1) обґрунтовувати економічну доцільність нових напрямів розвитку; 

2) розраховувати необхідні ресурси для здійснення процесу, а також 

очікувані результати діяльності, насам перед обсяги продажу, прибуток, 

прибуток на капітал; 

3) визначати джерела фінансування обраної стратегії, тобто способів 

концентрації фінансових ресурсів; 

4) добирати працівників, що реалізовуватимуть даний план [4]. 

В умовах ринку нереально домогтися стабільного успіху в бізнесі, якщо не 

планувати ефективно його розвитку, що не акумулювати постійно інформацію 

про власні стан і перспективи, про стан цільових ринків, положенні на них 

конкурентів та інші. 

Необхідно не тільки точно представляти свої потреби на перспективу в 

матеріальних, трудових, інтелектуальних, фінансових ресурсах, а й передбачати 

джерела їх отримання, вміти виявляти ефективність використання ресурсів в 

процесі роботи підприємства. 

Перш, при наявності державного управління, планування було суто 

централізованим, на частку підприємств залишалося лише виконання завдань і 

планів, що надходили зверху. 

Сьогодні більшість комерційних фірм не має офіційно прийнятих планів, 

немає і необхідного механізму планування: різного роду норм, нормативів і т. 

Д. Планування підміняється різного роду рішеннями власника про тих чи інших 

напрямках господарської діяльності, які, як правило, розраховані на 

найближчий період часу і не передбачають орієнтацію на перспективу. 

Ухвалення різного роду поточних рішень, навіть найбільш своєчасних, не 

замінює планування, яке в порівнянні з прийняттям рішень являє собою 

управлінську діяльність набагато більш високого порядку. 
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Таким чином, бізнес-планування – це специфічна сфера ділових 

технологій, що є невід'ємною частиною будь-якого бізнесу, засіб залучення 

зовнішнього капіталу й підвищення ефективності бізнесу. 

Для успішної організації бізнес-планування в комерційної організації 

необхідна наявність чотирьох обов'язкових умов (компонентів), які тісно 

пов'язані між собою і складають інфраструктуру процесу бізнес-планування 

комерційної організації. 

По-перше, комерційна організація повинна мати у своєму розпорядженні 

відповідної методологічної та методичної базою розробки, контролю та аналізу 

виконання бізнес-плану, а працівники фінансово-економічних служб повинні 

бути досить кваліфіковані, щоб вміти застосовувати цю методологію на 

практиці. Методологічна і методична база складання, контролю та виконання 

бізнес-плану утворює аналітичний блок (або компонент) процесу фінансового 

планування. 

По-друге, для того щоб розробляти фінансові плани, потрібна внутрішня 

інформація про діяльність підприємства і зовнішня інформація. 

По-третє, процес бізнес-планування завжди реалізується через відповідні 

організаційну структуру і систему управління, що становлять організаційний 

блок процесу. Поняття організаційної структури містить у собі кількість і 

функції служб апарату управління, в чиї обов'язки входять розробка, контроль і 

аналіз бізнес-плану комерційної організації, сукупність структурних 

підрозділів, які відповідальні за виконання бізнес-плану. 

По-четверте, в процесі фінансового планування та контролю відбувається 

реєстрація і обробка великих масивів інформації. Програмно-технічні засоби, 

що використовуються в процесі фінансового планування та контролю, 

складають програмно-технічний блок системи фінансового планування 

Можна виділити наступні основні стадії процесу бізнес-планування: 
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Рисунок 2 – Стадії процесу бізнес-планування 
 

Планування реалізації бізнес-проекту і складання бюджету включають такі 

основні завдання: 

1) визначення типу робочих завдань в фірмі і поза нею; 

2) визначення логічної послідовності подій в робочих завданнях; 

3) підготовку графіка реалізації завдань; 

4) визначення ресурсів для вирішення завдань; 

5) підготовку бюджету реалізації і потоків коштів, які забезпечать 

фінансування бізнес-плану; 

6) документування всіх даних реалізації бізнес-проекту. 

Розробка бізнес-плану може здійснюватись одним з двох способів. 

 на основі стандартизованих таблиць з встановленою структурою 

розділів бізнес-плану чи відповіді на визначений перелік питань. 

 індивідуального творчого підходу до розробки та написання бізнес-

плану, що повною мірою відповідає вимогам його авторів – власників або 

керівників підприємства. 

До базових методологічних принципів розробки бізнес-плану відносять й 

принцип науковості. Відтак, всі розрахунки, які проводяться у межах 

структурних частин цього документу, повинні базуватись на відповідних 

методах і методології планування фінансово-економічних показників. Зокрема 

основними методами та їх характеристиками є: 
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Таблиця 3 – Методи розробки бізнес-плану [2] 

Метод Суть 
Оптимізації передбачає проведення розрахунків згідно окремих 12 сценаріїв (варіантів) 

та обрання найбільш оптимального за обраними перед розробкою бізнесу-
плану критеріями оптимальності; 

Цільового 
прибутку 

базується на визначенні розміру цільового прибутку, який є бажаним для 
підприємства, після чого здійснюється планування ресурсного 
забезпечення та обсягів діяльності, за рахунок яких може бути забезпечено 
плановий розмір та рівень прибутку; 

Індикативний передбачає розрахунок критичних обмежень обсягів господарської 
діяльності, при яких досягається доцільність функціонування 
підприємства, беззбитковість його діяльності, мінімальна рентабельність 
вкладеного у бізнес-проект капіталу, ефективність використання 
ресурсного забезпечення, ін.; 

Балансовий базується на ув’язці (шляхом складання умовного балансу) бажаних 
результатів діяльності підприємства (реалізації підприємницького проекту) 
з відповідним ресурсним забезпеченням для досягнення цих показників; 

Нормативний є найбільш точним (проте трудомістким, оскільки часто потребує 
обґрунтування або встановлення науково-обґрунтованих норм відповідних 
показників), передбачає розрахунок показників на основі використання 
науково-обґрунтованих норм та нормативів; планові показники 
розраховуються шляхом множення відповідного ресурсного забезпечення 
на нормативи їх використання; 

Дослідно-
статистичний 

використовується за умови, коли неможливо використати наведені вище 
методи для розрахунку планових показників; передбачає проведення 
спеціальних дослідів та випробувань для визначення необхідних даних, які 
далі використовуються при розрахунку тих, чи інших планових показників 
бізнес-плану. 

Отже, розвиток ринкової економіки характеризується посиленням її 

організованості і планомірності. Планомірність як спосіб подолання ринкових 

стихії і породжуваних нею соціальних конфліктів набуває принципово нову 

цінність, стаючи засобом подолання криз і загроз. Планування - специфічний 

вид управлінської діяльності, спрямований на вибір оптимальної альтернативи 

розвитку об'єкта управління, розрахованої на певний період часу. 

Бізнес-планування - самостійний вид планової діяльності, що включає: 

ситуаційний аналіз зовнішнього середовища, постановку цілей, реалізацію 

процесу планування та просування результатів на ринку капіталів. 

Багато авторів дотримуються точки зору про те, що бізнес-план в 

діяльності будь-якої організації - необхідний інструмент виробничого 

планування. З його допомогою досить легко передбачити зростаючий обсяг 

виробництва, прорахувати можливу прибуток або збиток, оцінити доцільність 
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випуску на ринок нового продукту та інші. І, дійсно, складання бізнес-плану 

полегшує роботу підприємства, дозволяє аналізувати ситуацію на ринку, 

конкурентів, конкуруючих товарів і вживати необхідних заходів для отримання 

максимального прибутку, розширення виробництва і т.д. 

Бізнес-план - це необхідний в ринкових умовах документ, який описує всі 

основні аспекти майбутнього комерційного підприємства. 

Після реалізації бізнес-плану організація зазвичай, вийшовши на стійкий 

режим робіт, вносить нові елементи планування і організації в своє 

виробництво. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Визначено, що згідно з чинними стандартами бухгалтерського обліку лише 

незначний сегмент нематеріальних активів представлений на фінансових 

рахунках підприємств, оскільки вони, зазвичай, не відповідають критеріям 

визнання майна в обліку, а також не мають надійної оцінки. У результаті 

зростає попит на нові методи оцінки, які дозволяють визначати вартість 

нематеріальних активів або їх сегментів для конкретного підприємства. 

Ключові  слова: нематеріальні активи, ідентифікація нематеріальних активів, 

ознаки активів, підходи до класифікації активів, методи оцінки активів. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Оскільки фінансове становище підприємств 

безпосередньо залежить від стану оборотних активів і припускає порівняння 

витрат з результатами господарської діяльності й відшкодування витрат 

власними коштами, підприємства виявляються зацікавленими в раціональності 

організації оборотних активів - організації їх руху з мінімальною можливою 

сумою з метою отримання найбільшого економічного ефекту. Тому особливого 

значення набувають проблеми створення таких механізмів управління 

фінансами підприємств, які б відповідали ринковим умовам господарювання та 

забезпечували достатній рівень їх платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості. У цьому контексті важливим є питання сучасної класифікації 

оборотних активів за певними видами й ознаками, яка є умовою не тільки 

організації бухгалтерського обліку, а також можливості прогнозування та 

створення ефективної системи управління 

Aнaліз oстaнніх дoсліджень. Актуальним проблемам оцінки та управління 

активами в контексті фінансової безпеки підприємства присвячені роботи таких 

учених-економістів, як: Бланк І.О., Мамонтова Н.А., Мойсеєнко І.П., 
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Поддєрьогін А.М., Савицька А.В., Турило А.М., Григораш О. В., 

Булигіна Д. О., Єршова Н. Ю., Портної О. В., Литвиненко О. Д., Філіпової А. І., 

Мельник А. О., Козінець А. А., Набатової Ю. О., Чорненко О. С.  

Пoстaнoвкa зaвдaння. Дослідження терміну «активи» та вивчення впливу 

показників оцінки активів на фінансовий стан підприємства. 

Метoю нaшoї стaтті є дoслідження сутнoсті,стану та видів активів 

підприємства. 

Oб’єктoм дoслідження є матеріальні та нематеріальні активи підприємства. 

Oдержaні результaти дoслідження. Активи являють собою економічні 

ресурси підприємства у різних видах, які використовуються в процесі 

здійснення господарської діяльності. Вони формуються для конкретних цілей 

здійснення цієї діяльності у відповідності до місії та стратегії економічного 

розвитку підприємства і у формі сукупних майнових цінностей характеризують 

основу його економічного потенціалу. Активи підприємства повинні 

відповідати функціональній направленості та обсягам діяльності виробничого 

підприємства. Тільки при такій відповідності вони представляють для 

підприємства певну цінність, як його економічні ресурси, що призначені для 

використання у наступному періоді [2]. Активи являються майновими 

цінностями підприємства, що формуються за рахунок інвестованого у них 

капіталу. Капітал, що вкладається у бізнес, матеріалізується у формі активів 

підприємства. Господарсько-фінансова діяльність підприємства – це сукупність 

виробничих і фінансових процесів, а також відносин на підприємстві, що 

забезпечують створення продуктів, які володіють певними споживчими 

властивостями. Зміст господарсько-фінансової діяльності становить процес 

перетворення ресурсів у конкретні результати [4]. 

Іншими словами – господарсько-фінансова діяльність підприємства – це 

діяльність, спрямована на забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, 

досягнення ним визначених цілей економічного і соціального розвитку [2]. 

Велика кількість місцевих компаній, в сучасних умовах господарювання, 

нездатні здійснювати справді ефективне управління господарсько-фінансовою 
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діяльністю власного підприємства. Підтвердженням цьому, в першу чергу, 

можна вважати їх незадовільний фінансовий стан. Ефективна діяльність 

підприємства у довгостроковій перспективі, швидкі та високі темпи його 

розвитку, ріст показників конкурентоспроможності – все це демонструє 

результат якісного управління господарсько-фінансовою діяльністю компанії, а 

також високого рівня її фінансового потенціалу. З огляду на всі вищевказані 

фактори, сміливо можна зробити висновок про першочергову важливість 

якісного управління господарсько-фінансовою діяльністю компанії, як однієї з 

основних функцій апарату управління підприємства. Особливо це є 

пріоритетним в умовах ринкової економіки.  

Проте, важливо усвідомити, що забезпечення прогресивного розвитку 

компанії залежить не лише від забезпечення високої результативності 

управління її господарсько-фінансовою діяльністю, а й від ефективності 

здійснення господарської діяльності на підприємстві. Економічна ефективність 

господарської діяльності – складна категорія, яка ґрунтується на використанні 

різних підходів до обчислення результатів виробництва. Думки сучасних 

науковців різняться з приводу принципів вимірювання ефективності, 

замінюючи витратами результати виробництва або використовуючи не всі 

результати діяльності чи витрати, зосереджуючись лише на пріоритетних для 

підприємства напрямках. З огляду на це, визначення поняття «ефективність» у 

різних дослідників може бути кардинально різним.  

Термін «нематеріальні активи» використовується як загальне поняття для 

описання усіх потенційно можливих нематеріальних явищ. Так, наприклад, М. 

Блер та С. Уолмен визначають НМА як такі нефізичні фактори, які або 

сприяють, або використовуються у виробництві товарів та послуг, та є такими, 

що генерують майбутні виробничі переваги для окремих осіб, або фірм, які їх 

контролюють [2]. Дж. Хітчнер вважає НМА кодифікованими речовими 

описами специфічних знань, якими можна володіти та, за необхідністю, – 

торгувати [3]. Юридична сутність НМА передбачає їх розгляд як майна та 

майнових прав на володіння, використання та розпорядження ним. Критерієм 
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при цьому виступають права власності на НМА. Бухгалтерська сутність 

передбачає розгляд НМА з позиції трактування нормативів обліку, одним з 

основних завдань якого є формування достовірної інформації про майновий 

стан підприємства та відображення її у фінансовій звітності. І вітчизняні, і 

міжнародні стандарти обліку характеризують три специфічні властивості, які 

повинен мати об`єкт НМА: немонетарність, нематеріальність та можливість 

ідентифікації. Також об’єкт повинен відповідати основним ознакам активу як 

такого, тобто бути контрольованим та нести для підприємства економічну 

вигоду. Але ці вимоги не дають можливості включати частину НМА до складу 

об’єктів обліку із відповідними наслідками. З цього приводу Б. Лев відмічав, 

що облік погано справляється з нематеріальними активами, які генеруються 

підприємством (торгові марки, людські ресурси тощо) та з тими ресурсами, які 

забезпечують його зростання [4]. Економічна сутність НМА передбачає їх 

розгляд як економічних ресурсів. Економічна література не є особливо 

корисною для визначення відмінностей між матеріальними та нематеріальними 

активами, але дає можливість проаналізувати різницю у вартості транзакцій, 

притаманних цим двом групам активів, наприклад таких як відшкодування 

зберігання або транспортування, визначення граничної вартості відтворення 

активу, визначення конкурентного запасу міцності, формування та оцінка 

запасів, поточне ціноутворення, трансформація в процесі виробництва та ін. 

Економічна складова НМА у порівнянні із матеріальними має такі особливості 

– більш низька ліквідність, наявність морального та практична відсутність 

матеріального зносу, зростання цінності в процесі експлуатації, відсутністю 

абсолютно достовірної інформації про ці активи тощо. До ресурсної складової 

відносяться кадрові ресурси та організаційні компетенції в розрізі професійної, 

моральної й особистісної компонент. Організаційна складова формується з 

структури управління, регламентів, організаційної культури та комунікативних 

зв`язків. Тобто специфіка управлінського погляду передбачає, що НМА – це так 

звані динамічні здатності, які традиційно складаються з трьох елементів – 

когнітивних здатностей менеджерів; соціального та людського капіталу [5]. 
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Протягом останніх років сформувалось чотири критерії для того щоб відрізняти 

НМА від матеріальних цінностей – критерії фізичної компоненти, економічного 

інтересу, порівнянь відносних значень вартостей, відтворення. Перший 

критерій фокусується на функції фізичної компоненти активу. Якщо 

матеріальний компонент виконує лише допоміжну функцію та не має 

додаткових переваг, весь актив буде класифікований як нематеріальний. 

Критерій економічного інтересу передбачає, що коли економічні інтереси 

акцентовані на нематеріальну частину активу, то активи завжди 

класифікуються як нематеріальні.  

Розглянувши різні підходи, можна узагальнити основні характеристики 

НМА, які є найбільш важливими для сприйняття цього явища: 

ідентифікованість та наявність конкретного опису; правовій статус, який 

визначає у тому числі і наявність власності на актив; відсутність матеріальної 

або фізичної форми; матеріальний прояв прав на використання активу; часові 

рамки існування – від виникнення до припинення існування активу з будь-яких 

причин; можливість приносити економічну вигоду у виді додаткового доходу, 

зниження витрат, блокування можливостей конкурентів, або вартості продажу 

активу; вплив на вартість інших активів, зокрема на загальну вартість 

підприємства. Тому можна дати таке узагальнююче визначення: НМА – це 

активи, які не мають матеріально-речової форми; призначені для використання 

у виробництві, при реалізації продукції, виконанні робіт або наданні послуг; є 

передумовою та продуктом інвестиційної та фінансової діяльності; здатні 

приносити компанії економічні вигоди в майбутньому або збільшувати вартість 

інших активів, пов'язаних з ними, а також мають певний лімітований час 

використання – від створення до ліквідації активу. Не дивлячись на те, що 

універсального визначення НМА не існує, вони можуть характеризуватися 

різними ознаками. Можливо визначення трьох аспектів: юридичні права, 

економічні цінності і економічні переваги. Юридичні права на НМА в цій 

категорії закріплено законодавчо. Економічні переваги активів та права на їх 

використання захищені законом – існують або обмежені можливості 
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використання, або повна заборона на їх використання. Права можуть включати 

в себе як промислову власність, товарні знаки тощо, а також права на 

використання деяких НМА. Подібними правами можна закріпити економічні 

цінності, відокремив їх від інших об`єктів та визначивши поодинці. Економічні 

переваги, як правило, окремо не ідентифікуються, не вимірюються та не є 

предметом угоди. Відповідно, вартість таких переваг, реалізується як частина 

об'єкта в цілому, а оцінка їх вартості можлива тільки на основі вхідних 

факторів, які використовуються для створення переваг (якщо взагалі можлива). 

Розгляд класифікаційних ознак НМА з позицій бухгалтерського обліку (як 

обліково-аналітичної категорії) дає можливість визначити перелік критеріїв, 

відповідно до яких можна класифікувати НМА. Багато вчених розділяють їх на 

дві групи – ті, які можуть, або не можуть бути ідентифікованими. Так, НМА 

ідентифікуються як самостійні об'єкти, здатні існувати окремо від 

підприємства. НМА повинні відповідати загальним критеріям активів, а також 

конкретним вимогам, які відрізняють їх від матеріальних цінностей. Окремі 

критерії можуть бути узагальнені наступним чином: бути ресурсом, який може 

бути ідентифікованим; мати очікувані майбутні економічні вигоди; не мати 

фізичної субстанції; мати негрошову форма; а також знаходитися під 

контролем підприємства; бути результатом минулих подій. Якщо всі 

перераховані вище критерії не задоволені, то відповідний нематеріальний 

об'єкт не визнається нематеріальним активом, іне може бути відображений у 

звітності. Можна відзначити, що класифікації з погляду права та обліку у 

значній мірі співпадають, оперуючи одними й тими ж самими поняттями 

(переважно – правовими). На відміну від нормативно-правової класифікації, 

схема економічної класифікації зосереджена на економічному характері НМА, 

а не на їх юридичних властивостях. Тобто НМА описують і класифікують за їх 

функціями всередині підприємства або на основі їх економічного характеру. У 

зарубіжній практиці до таких активів відносять, активи пов`язані з 

маркетингом; пов`язані зі споживачем; активи, отримані на контрактній основі, 

а також на основі технології. Маркетингові НМА в основному зайняті в 
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маркетингу або просування товарів і послуг; вони можуть включати в себе 

торгові марки, інтернет-доменні імена та ін. НМА, які стосуються замовників, 

відносяться до списків клієнтів і неконтрактних відносин з ними, та як правило, 

включають в себе імена клієнтів, а також контактну інформацію. Контракти на 

основі НМА представляють вартість права, що випливає з багатьох різних видів 

контрактних угод, такі як ліцензійні угоди, контракти на постачання послуг, 

франчайзингові угоди і дозволи на будівництво або експлуатацію тощо. Як 

найважливіший НМА виступає бренд, який здатен підвищувати ринкову 

вартість підприємства та забезпечувати її капіталізацію. Ще одним елементом 

НМА з позицій економічного підходу є репутаційні активи, як цілісне уявлення 

про підприємство, що складається у процесі сприйняття його діяльності, оцінки 

результатів і наслідків цієї діяльності, незалежно від організаційноправових 

форм підприємства. Л. Едвінссон та М. Малоун стверджували, що НМА 

включають у себе: структурну компоненту, яка складається з клієнтського та 

організаційного капіталів; людський капітал, який складається зі знань, навиків 

та інноваційності мислення працівників [1]. Вони сприяли розвитку 

популярності теорій людського капіталу і тому цей напрям отримав достатньо 

велику популярність. Так, деякі дослідники, такі як Е. Мейо та Н. Брілі [2], Дж. 

Ахонен [3] вважають НМА практично тотожними людському капіталу, 

розглядаючи їх як кількість співробітників, їх особисті якості та робоче 

співтовариство. Е. Брукінг [4] ототожнювала НМА з інтелектуальним 

капіталом, у складі якого він виділяв: ринкові активи (торгові марки, портфель 

замовлень, канали розподілу, контракти та угоди та ін.); інтелектуальну 

власність (ноу-хау, промислові та торгові таємниці, патенти та авторські права 

та ін.); людські активи (сукупність індивідуальних та колективних знань 

співробітників підприємства, їх творчих здібностей, вміння вирішувати 

проблеми, лідерські якості, підприємницькі та управлінські навички та ін.); 

інфраструктурні активи або технології, методи та процеси та ін.). Т. Стюарт [5] 

визначив три складові інтелектуального капіталу: людський капітал (наявність 

знань та вміння плідного їх використання), структурний капітал (форми, 
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методи, структури, які дозволяють здійснювати збір, організацію, фільтрацію, 

збереження і розподіл існуючого знання) та .споживчий капітал (задоволення 

клієнтів або споживча прихильність, вигода від співпраці між клієнтом і 

виробником, ціна вірності клієнта та ін.).  

Таким чином, на відміну від вітчизняної практики, де перевага у 

визначенні НМА віддається обліково-правовому підходу, західні фахівці 

оперують поняттями організаційно-управлінського підходу, який відображає 

потенційну здатність НМА приносити доходи, приділяючи основну увагу 

діяльності з використання НМА, а не тільки фактам з облікових записів. 

Методи оцінки НМА грунтуються на понятті причин того, що оцінка є 

необхідною, перш за все, для оцінювання продуктивності кожного сегменту 

бізнесу, прийняття коректних управлінських рішень, звітування перед 

зацікавленими сторонами тощо. Вони поділяються на дві групи – методи 

оцінки та методи вимірювання. Методи оцінки, або фінансові методи (англ. – 

valuation) є результатом процесу визначення поточної вартості активів та 

зобов'язань. Вимірювання (англ. – еstimation or estimating) – це процес 

знаходження значень, які можна використовувати для будьякої мети, навіть 

якщо вхідні дані можуть бути неповними, невизначеними або нестійкими. Вони 

можуть бути монетарнми або немонетарними Монетарні методи передбачають, 

що у процесі оцінки застосовуються грошовий еквівалент, або відносні 

значення вартості. Немонетарні методи не використовують грошові одиниці 

виміру та зазвичай є новизною при оцінюванні розвитку підприємства або 

ефективності його управління, тому їх важче застосувати на практиці. 

Особливістю методів цієї групи є те, що вони можуть не давати точного 

значення оцінки нематеріальних активів, але формують тенденцію змін цих 

оцінок – чи стали вони більшими, чи меншими, ніж раніше. Для оцінки НМА, 

як об'єктів, що мають реальну або потенційну вартість, можуть бути 

застосовані три підходи – дохідний (income approach), витратний (cost approach) 

та порівняльний, або ринковий (market approach). Дохідний підхід оцінює НМА 

на основі конвертації очікуваних економічних вигод. Найбільшими 
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труднощами методу є визначення ставки дисконтування та строку корисної 

експлуатації активу. Вартісний підхід базується на витратах, понесених на 

формування НМА та доходів, які принесе його використання. Існує дві групи 

вартості, що використовується у цьому підході: ринкова, за яку можливо 

реалізувати актив на певну дату оцінки, та неринкова, яка включає вартість 

заміщення, відтворення, залишкову, спеціальну, інвестиційну, оціночну, 

страхову, вартість у використанні. Ринковий підхід дозволяє визначити вартість 

НМА виходячи з реальних цін на тотожні активи та базується на порівнянні 

вартості НМА з фактичною ціною інших аналогічних активів. Цей підхід 

використовується як інструмент перехресної перевірки або як модель 

раціонального прийняття рішень. Найкращим підходом до оцінки вартості 

НМА є дохідний підхід, в другу чергу – порівняльний підхід.  

Існуючі методи оцінки вартості характеризуються наявністю сильних 

сторін і істотних недоліків. До переваг можна віднести те, що вони дозволяють 

впливати на вартість підприємства за рахунок збільшення ефективності 

основного виду виробництва; зрозумілі менеджменту підприємства; мають 

чисельне вираження; дозволяють контролювати ефективність всіх підрозділів 

підприємства з точки зору створення вартості; можуть бути розглянуті в 

динаміці. Недоліки пов`язані з тим, що методи оцінки трудомісткі, слабо 

враховують зміну зовнішнього середовища, не оцінюють негативний вплив 

кризових явищ на вартість тощо. Але найбільш суттєвим недоліком є те, що 

оцінки базуються на інформації суб'єктивного характеру; вони можуть бути 

недостатньо адекватними, що криється в недостовірності та неповноті наявних 

даних, певному незнанні інформації про об'єкти оцінки тощо. Експертна 

інформація потребує як різних методів отримання, так і різних методів обробки. 

До основних проблем у цьому процесі відносять проблему наочності 

експертної інформації, проблему єдності вимірювань, проблему адекватності 

тощо. 

Виснoвки. Дослідження виявило необхідність єдиного визначення НМА, 

якого до цих пір не існує. Класифікація НМА є важливим інструментом для їх 
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оцінки. Можна відзначити, що не існує чіткого консенсусу щодо визнання типів 

методів оцінки, які можуть бути застосовані до НМА. Кожен з методів має 

певні переваги та недоліки, які необхідно враховувати залежно від моменту або 

ситуації. Очевидно, буде правильним поєднувати фінансові та нефінансові 

методи, що буде покращувати якість оцінки та управління. Зрозуміло, що 

необхідна комбінація методів, що дозволить усунути ті, які є лише різновидами 

з вже існуючих. У той же час широкий діапазон методів повинен бути 

збережений, щоби надавати можливість вибору найкращого методу в 

залежності від цілей та контексту оцінки. Вибір методу оцінки повинен 

передбачати визначення характеристик компанії, враховувати мету оцінки, яка 

допоможе отримувати достовірні результати. Оцінка НМА може давати 

інформацію про створення цінності, що може бути дуже корисним при 

прийнятті стратегічних рішень компанії. 
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

Актуальність дослідження розвитку електронної торгівлі в Україні полягає у 

висвітленні основних етапів її розвитку, дослідженні ключових проблем та 

загроз функціонуванню електронної торгівлі в сьогоденні, котрі потребують 

вирішення для підвищення рівня безпеки комерційних угод в мережі інтернет. 

Ключові слова: електронна торгівля, e-commerce, розвиток, тенденції, 

перспективи, недоліки. 

Постановка проблеми: Значний вплив на економіку України  та світову 

економіку в цілому спричинила пандемія COVID-19, що суттєво вплинуло на 

розвиток традиційної торгівлі та зумовило необхідність переходу до 

альтернативного способу здійснення торгівлі між фірмами та 

домогосподарствами. Завдяки стрімкому розвитку web- та інтернет-технологій, 

електронна комерція формується як окрема галузь економіки. В результаті 

більшість підприємств так чи інакше впроваджують елементи електронної 

торгівлі в свою діяльність. 

Мета статті: дослідити сутність електронної торгівлі, її розвиток в Україні, 

стан електронної комерції в сучасних умовах, актуальні проблеми галузі, а 

також перспективи подальшого розвитку. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Із дослідженням 

загальних  аспектів розвитку електронної торгівлі в Україні пов’язані імена 

Гула І., Дима О.О., Синявська О.О., Тірбах Л. В., Чабан Г. В., Червона О. Ю. та 

ін. 

Виклад основного матеріалу: Електронна торгівля (e-commerce) – сфера 

господарських та комерційних відносин, що виникають між учасниками бізнесу 

з використанням інформаційних технологій та мереж. Електронна торгівля 

характеризується такими ознаками, як: глобальність, віртуальність, 

ефективність, динамічність та інтерактивність. 



84 

Електронна торгівля охоплює різні типи операцій на ринку (рис.1), однак 

основним елементом електронної торгівлі є формування комерційної угоди в 

мережі інтернет між двома суб’єктами [1, с. 134]. 

 

Рисунок 1 – Типи операцій в електронній торгівлі 

 

Найбільш характерними для інтернет торгівлі є торговельні інтернет-

ресурси з відносинами B2B, B2C, C2C. Тобто такі інтернет-ресурси, котрі 

забезпечують електронну торгівлю компаній між собою, дозволяють надавати 

послуги і забезпечувати торгівлю між фірмою та покупцем, а також 

забезпечують вторинний товарообмін між покупцями.  

За час свого розвитку, електронна комерція в Україні пройшла наступні 

етапи [2, с. 41-42]:  

 

Рисунок 2 – Етапи розвитку електронної комерції в Україні 

 

На першому етапі розвитку створювались перші інтернет-магазини, котрі 

Електронна 
торгівля 

Онлайн маркетинг Контакти з 
постачальниками 

Гарантійний сервіс 

Системи оплати 
Логістичні послуги і 
доставка товарів 

Зародження e-commerce в Україні (до 2009 р) 

Аутсорсинг операційної діяльності (2010-2014 рр) 

Активізація розвитку e-commerce в Україні (2015-2017 рр) 

Розвиток нових сервісів самими інтернет-магазинами та активізація 

e-commerce для сфери послуг (2018 р - нинішній час) 



85 

досліджували можливості просування товарів мережею інтернет, оптимізували 

логістичні операції, шукали нових постачальників продукції. Основним 

стримуючим фактором розвитку виступав обмежений доступ потенційних 

покупців до високошвидкісного інтернету, а також значні труднощі в логістиці. 

На другому етапі почав формуватися фундамент логістики в електронній 

комерції – ринок експрес-доставки. Завдяки зростанню масштабів 

підприємницької діяльності а також розвитку конкурентних відносин, фірми 

сформулювали ключові цінності – клієнтський сервіс і високу якість послуг. З 

2010 року починають формуватись різні інтернет-сервіси: маркетплейси, 

інтернет-банкінг, конструктори сайтів та інші. Як наслідок, розвивається також 

інтернет-маркетинг, сервіси що займаються просуванням товарів та послуг. 

Третій етап розвитку електронної торгівлі припадає на впровадження 

швидкісного мобільного інтернету по всій країні, що значно розширило обсяг 

покупців, котрі могли користуватись інтернет-сервісами в будь-якому місці. 

Також, великі магазини, котрі до цього моменту не  користувалися інтернет-

послугами для реалізації своєї продукції та послуг, почали активно переходити 

в новий сегмент. 

Характерні особливості четвертого етапу: 

- зростання конкуренції на міжнародних торговельних площадках; 

- починається активна боротьба за увагу споживачів; 

- зниження цін на товари, в зв’язку з конкурентним середовищем; 

- оптимізація бізнес-процесів для скорочення витрат продавців; 

- переважна більшість галузей переходить до інтернет-торгівлі. 

Електронна торгівля має ряд переваг і недоліків (Табл.1), котрі значно 

впливають на всю сферу. Одним з основних недоліків виступає недостатність 

правового регулювання такого виду діяльності. Якщо у багатьох країнах світу 

створюються окремі установи, що регулюють всі процеси електронної торгівлі, 

то в Україні електронні торговельні операції здійснюють лише відповідно до 

Закону України «Про електронну комерцію», де описані головні права та 

обов’язки суб’єктів діяльності в цих межах [3, с.83]. 
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Таблиця 1 – Переваги та недоліки електронної торгівлі 

Переваги Недоліки 
швидкий доступ до інформації про продукти 
та послуги; 

шахрайство в торгівлі, крадіжки через 
електронні ресурси; 

скорочення виробничих витрат, витрат, 
пов’язаних з обміном інформацією; 

недостатність правового регулювання; 

скорочення циклу виробництва та продажу; загрози завдання збитків хакерами; 

швидкість реагування на запити споживачів; перебої у постачанні товарів; 
швидкість проведення розрахунків; складний процес повернення чи обміну 

товару; 
полегшення взаємодії між банками та 
підприємцями, між підприємцями та 
споживачами. 

відмінність валютних систем різних країн. 

 

На українському Форумі Інтернет-діячів 2019 розглянуто зокрема основні 

причини недовіри до використання різних платіжних технологій в Інтернеті. А 

Центр незалежних споживчих експертиз ТЕСТ надав результати останніх 

досліджень діяльності двох десятків найбільших Інтернет-магазинів, що 

торгують електронікою і побутовою технікою. Дослідження показали що тільки 

шість Інтернет-магазинів з ТОП-20 повністю дотримуються законодавства в цій 

сфері. Серед найпоширеніших порушень – ненадання Інтернет-покупцям 

фіскальних чеків, внаслідок чого їм доводиться «вибивати» гроші у випадку 

повернення товару [4, с. 246]. 

Досліження українського ринку електронної торгівлі дозволяє визначити 

найбільш успішні приклади бізнес-моделей з вищим попитом [1, с. 136]: 

1) електронні дошки оголошень – сайти, на яких приватні особи чи фірми 

розміщують рекламні пропозиції товарів та послуг (OLX, ria.com, shafa.ua); 

2) електронні магазини, супермаркети – продаж через Інтернет товарів, 

закуплених у різних виробників, від свого імені за своїми цінами, переважно з 

власних складських запасів (Foxtrot; Comfy; Метро Україна, Rozetka, 

Modnakasta, Leboutique, LaModa) дозволило Україні отримати першість серед 

країн Європи у 2016 в 2017 роках. На жаль, дана тенденція не зберіглась, так як 

темп зростання рівня проникнення мережі Інтернет зменшується в міру 

зростання його абсолютного значення, що, в свою чергу, значно впливає на 

динаміку обсягів інтернет торгівлі; 
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3) прайс B агреготори – порівняння пропозицій від різних фірм (Hotline, 

Price, E-katalog UA); 

4) електронний стіл замовлень – платформа для поєднання покупців та 

надавачів послуг (Uber, BlaBlaCar, Uklon). 

Дослідження іноземних ринків електронної торгівлі дозволило визначити 

основні товарні групи, котрі купують через інтернет та порівняти їх з 

товарними групами, котрі купуються в Україні. 

На сьогодні вже сформовані європейський та американський ринки 

електронної комерції із своїми особливостями. Найпопулярніші товари, які 

купують в інтернеті в Європі – це одяг, взуття, домашня електроніка та книги. 

Особливо одяг та взуття є категоріями-лідерами продажу у Великій Британії та 

Німеччині. У країнах Північної Європи перебуває найбільше інтернет-покупців, 

оскільки 92% населення віком від 15 до 79 років стверджують, що вони 

купують в Інтернеті. На Велику Британію припадає найбільша частка коштів в 

розрахунку на душу населення, яку споживачі витрачають у інтернеті [4, с. 66]. 

Електронний ринок CША на 30% більший за Європейський, і приблизно в 

100 разів більший за електронний ринок України та продовжує невпинно 

зростати. Американці також купують в інтернет-магазинах багато одягу та 

взуття, однак, в них серед онлайн-замовлень переважають продукти 

харчування., що свідчить про високий рівень розвитку логістики та значний 

розвиток електронної торгівлі США вцілому. 

На українському онлайн-ринку, найпопулярнішими категоріями товару 

стали одяг, аксесуари, взуття, косметика, дрібна побутова техніка та 

смартфони. Трохи менш популярними в зв’язку зі своєю вузькою 

направленістю на маркетплейсах та в інтернет-магазинах є автомобільні товари 

та господарський інвентар для дому і саду. 

Вагомий вплив на електронну комерцію має розвиток ефективної 

логістики. Ці два поняття дуже тісно між собою пов’язані, оскільки якісне 

обслуговування покупців неможливе без ефективного розвитку доставки. 

Значним поштовхом для електронної торгівлі також став розвиток і поширення 

мобільних додатків, котрі поліпшують користування онлайн-сервісами та 

надають можливість робити покупки однією кнопкою  
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В сучасних умовах, в зв’язку з пандемією багато фірм зазнали значних 

збитків у зв’язку зі стагнацією звичайних виробничих процесів, а також 

закриттям ряду промислових магазинів. Таким чином тотальний карантин 

створив ряд обмежень, але і нових можливостей для розвитку електронної 

торгівлі та логістики. Основними труднощами, з якими зіткнувся бізнес під час 

карантинних обмежень стали: 

- нерозвинена кур’єрська мережа та неможливість отримати замовлення у 

віддалених районах країни; 

- збільшення вартості замовлення через суттєві витрати на доставку, 

особливо у разі необхідності частого замовлення товарів; 

- різке скорочення доходів населення; 

- зменшення кількості ненагальних покупок, прагнення заощадити у 

зв’язку з невідомістю щодо майбутніх доходів; 

- в період карантину здійснювались онлайн-покупки тільки обмежених 

видів товарів, через це багато сфер бізнесу не мали товарообороту (наприклад: 

продаж дорогої техніки, обладнання, меблів, товарів розкоші та інше). 

Електронна комерція стала невід’ємною частиною не тільки економіки 

України, а й світу в цілому. В сучасних умовах, електронна торгівля отримала 

значний поштовх у розвитку, в зв’язку з карантинними обмеженнями, котрі 

завдали значних збитків бізнесу, оскільки дозволило пом’якшити наслідки 

скорочення реального товарообігу. Таким чином, електронна торгівля отримала 

додаткову популярність і стала не додатковою можливістю, а необхідно 

складовою для виживання бізнесу. Попри все, електронна торгівля досі має ряд 

недоліків, котрі в першу чергу пов’язані з безпекою купівлі товарів та послуг в 

мережі інтернет, а також необхідністю покращувати логістику та сервіси 

доставки. 
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 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто механізм планування міжнародної економічно діяльності 

підприємства. Всі ризики та невизначеності міжнародної економічної 

діяльності підприємства. Вплив змін в економіці на міжнародну діяльність 

підприємств. Управління та визначення методів спрямованих на підвищення 

ефективності діяльності підприємств. 

Ключові слова: стратегія, планування, розробка, розвиток, ризики, 

зовнішньоекономічна, діяльність, підприємство, проблеми, ефективність. 

Під впливом змін в економіці, процеси ведення міжнaродної економічної 

діяльність на підприємствах України поступово ускладняються. Cтворення 

механізмів управління та визначення методів спрямовaних на підвищення 

ефективності організації експортно-імпортної діяльності. У статті 

розглядається проблема системи управління міжнaродної діяльності 

підприємств. Побудова організаційно-економічного механізму управління і 

наводяться схеми організації міжнародної господарської діяльності на 
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підприємствах, в якому такі функціональні особливості: маркетингові, 

логістичні та податкове планування.  

Також розглянуто негативні чинники, що впливають на міжнародну 

діяльність підприємств та стримують його розвиток, визначили головні 

проблеми а саме – неефективність системи менеджменту міжнародної 

діяльності, відсутність стратегічного й маркетингового підходів в управлінні 

підприємством. Враховуючи цілі комплекси проблем, які стоять перед 

розвитком міжнародної діяльності підприємства визначили основні причини, 

які можуть стримувати зростання українського експорту. 

Ефективність господарської діяльності як на вітчизняних, так і іноземних 

підприємців в рамках системи конкретної держави визначається, насамперед, 

ступенем досконалості охоплення сфер регулювання та ліберальності її 

законодавства. Україна не є винятком. Через це зростає значення правового 

регулювання з питань функціонування суб'єктів господарської діяльності в 

Україні, побудованої на взаємовідносинах, що мають місце як на території 

України, так і за її межами та ґрунтуються на законах зовнішньоекономічної 

діяльності. Тому саме так це сформульовано в Законі України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність". З прийняттям цього закону міжнародну 

діяльність в Україні вперше одержала правовий статус[5].  

Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до зростання 

міжнародних зв’язків і взаємне переплетення національних економік, також до 

виходу на зовнішній ринок та сприяє інтернаціоналізації господарського життя. 

Міжнародна діяльність тісно пов'язана з проведенням різними господарськими 

суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. У Законі України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»(стаття 1), прийнятому в 16 квітня 1991 p, 

вказано, що: «Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарської 

діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності заснована 

на взаємовідносинах як на територіях України, так і за її межами». Тому 

зовнішньоекономічна діяльність включає два види ділових операцій: операції 

українських суб'єктів господарювання за межами України та закордонних 
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господарських суб'єктів із різних країн в Україні[5]. Вихід підприємства на 

зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки до системи світових 

господарських відносин, формуванню економіки відкритого типу.  

Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств – це 

суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні 

мікроекономіки, так і в масштабах усього народного господарства, особливо 

сільського господарства. У сучасних умовах, коли підсилення пріоритету 

інтересів споживачів у системі економічних відносин викликає агресивну 

конкуренцію за ринки збуту, однією з найважливіших передумов ефективного 

функціонування підприємств на цільовому ринку є забезпечення конкурентних 

переваг в сфері збутової діяльності.  

Головною метою, з якою підприємства виходять на зовнішні ринки, є 

максимізація прибутку за рахунок використання ефекту масштабу. Досягнення 

цієї мети не вичерпує всі елементи мотиваційного механізму, який складається 

з конкретних збуджувальних мотивів. Успішність здійснення підприємством 

зовнішньоекономічної діяльності залежить від його здатності проводити 

дослідження цільових зарубіжних ринків. Використання свого права виходу на 

зовнішній ринок і здійснення експортно-імпортних операцій та отримання 

валютних коштів, завжди цікавило суб’єктів підприємницької діяльності, проте 

не завжди виправдовувало себе і забезпечувало позитивні результати. Україна у 

світі визнана державою зі значним потенціалом, особливо у аграрній сфері, і не 

може розвиватися осторонь від світової економіки.  

Особливо на даному етапі, коли Україна інтегрувалася до Європейського 

Союзу, необхідно інтенсивно розвивати зовнішньоекономічну діяльність 

підприємств, оскільки вони зіткнулися з рядом проблем стосовно реалізації та 

подальшого розвитку зовнішньоторговельних операцій, які стають основою 

товарообігу економіки. Виконання інтеграційних процесів та поширення 

економічних зв’язків з іншими країнами є основою ефективного розвитку будь-

якої країни і підприємства в тому числі.  

Для України здійснення інтеграції та розширення зовнішньоекономічних 
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зв'язків можливе при здійсненні експортно-імпортних операцій по купівлі та 

продажу товарів, послуг чи виконання певних робіт. І лише в подальшому 

можливе вкладання фінансового капіталу в різні галузі підприємства у вигляді 

прямих інвестицій, продаж нематеріальних активів, обмін досягненнями 

науково-технічного прогресу та інше. Але на даному етапі розвитку для 

України головним напрямком розвитку інтеграції в світове товариство є 

проведення зовнішньоторговельних операцій, тобто здійснення імпорту та 

експорту.  

Розглянемо негативні чинники, що впливають на зовнішньоекономічну 

діяльність підприємства. Головними групами зовнішніх чинників, які 

стримують розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств, є чинники 

глобального середовища, фінансово-економічні, політичні, інституційні. 

Коментуючи основні з них, зауважимо, що ті чи інші впливи носять «між 

груповий» характер, оскільки формування економічної взаємодії та її 

середовища на міжнародному рівні визначається сукупним впливом різних 

чинників. Зокрема, до першої групи можемо віднести наслідки після світової 

фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр.; також високий рівень конкуренції 

на світових ринках; бар’єри входу на ринки розвинених країн; сформований 

розподіл сфер та зон впливу й спеціалізацію провідних компаній світу.  

На даному етапі в Україні досить низький рівень інвестиційної 

привабливості та несприятливий інвестиційний клімат і це не дозволяє 

отримати достатньо фінансових ресурсів для розвитку підприємств, 

упровадження сучасних технологій, наукових розробок, технічного 

переоснащення, упровадження інновацій. Варто зазначити, що тривалі терміни 

окупності інвестицій, несприятлива динаміка цін, інфляційні процеси, 

недоступність кредитних ресурсів, нестабільна політична ситуація в Україні, 

високий рівень корупції та недовіри до держави як до гаранта виконання угод 

та контрактів, також неформальні відносини між органами державної влади й 

бізнесом, лобіювання інтересів олігархічних кланів досить негативно 

впливають розвиток зовнішньоекономічних зв’язків і є першочерговими 

проблемами, які потребують урегулювання.  
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Для України характерне таке явище як недобросовісна конкуренція в 

зовнішньоекономічній діяльності за всіма пунктами ст. 85 Закону «Про 

конкуренцію Європейського Співтовариства (ЄС)», зокрема непряме 

фіксування цін, також поділ ринків і джерел постачання, застосування різних 

умов до однакових угод із різними торговими сторонами[6]. Геополітичний 

чинник потрібно розглядати як можливість економічного подолання 

географічних меж ринків, географічний бар’єр входу на зовнішні ринки, 

неможливість чи утрудненість переміщення товарів, значні додаткові витрати 

на перетинання кордонів. Це також активність співпраці, яка визначається 

членством в міжнародних об’єднаннях, численність й ефективність виконання 

міжнародних угод щодо економічної співпраці[3].  

Велике значення відіграє і законодавчі бази України у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Вона досить недосконала і особливо 

громіздка процедура збирання документів і реєстрації суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, відсутня стратегія зовнішньоекономічної 

політики держави і не завжди прозоро сформульовані адміністративні заходи, 

зокрема це стосується нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Потрібно відзначити, що сучасний стан зовнішньої торгівлі зумовлений 

впливом таких економічних факторів: суттєве зростання цін на імпортовані 

енергоносії; скорочення світової потреби на українську продукцію та падіння 

цін на сировинних ринках внаслідок світової фінансово-економічної кризи; 

падіння промислового виробництва та скорочення будівельних робіт, яке 

вплинуло на зниження потреби вітчизняних підприємств у матеріалах, сировині 

та напівфабрикатах; значне падіння інвестиційної активності, що позначилось 

на зниженні потреби вітчизняних товаровиробників в імпорті устаткування та 

машин та також інших інвестиційних товарів; обмеження доступу до 

фінансових ресурсів; прогалини у системі прав власності, макроекономічна 

нестабільність та високі граничні податки; низький рівень створення спільних 

підприємств між українськими та іноземними партнерами, що значно гальмує 
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передачу технологій; звуження споживчого попиту в умовах зменшення 

заробітної плати та споживчого кредитування, що позначилось на зменшенні 

обсягів імпорту споживчих товарів.  

Серед внутрішніх чинників слід виділити такі групи: техніко-технологічні, 

фінансові, управління, кадрового забезпечення. Якщо обладнання та технології, 

які не відповідають сучасному рівню розвитку, негативно відображаються на 

витратах, показниках якості та технічних параметрах продукції, тобто 

невідповідність світовим стандартам, що не дає змоги конкурувати з 

іноземними аналогами.  

Через фінансові складнощі підприємства не здатні швидко реагувати на 

зміни зовнішнього середовища, оновлювати обладнання, технології, 

асортимент продукції, удосконалювати її. Крім того, через низьку ефективність 

експортних операцій, що є наслідком високих витрат на виробництво, 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства стає не прибутковою або низько 

прибутковою.  

Головна проблема – неефективність системи менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, відсутність стратегічного й маркетингового 

підходів в управлінні підприємством. Враховуючи цілий комплекс проблем, які 

стоять перед розвитком зовнішньоекономічної діяльності, підприємствам 

необхідно направити всі зусилля на пожвавлення збутової діяльності, оскільки 

будь-яке підприємство прагне отримати прибуток і основною ланкою у цьому є 

збутова діяльність, як кінцевий етап у своїй діяльності по створенню, 

виробництву і доведенню до кінцевого споживача своєї продукції. Якщо ж 

підприємство вирішило реалізувати свою продукцію на зовнішньому ринку, то 

насамперед потрібно визначитися на який саме ринок виходити. Для цього 

часто використовують різні методи, одними з яких є виявлення країн з попитом 

на однорідні товари, який дозволяє проаналізувати характерні ознаки певних 

країн, але не запитів певних груп споживачів. Також використовують метод, в 

основу якого покладено виявлення універсального, однотипного сегмента 

ринку в більшості закордонних країн, де сегменти представлені однорідними 

громадами споживачів з однаковими потребами в кожній країні. Інколи 
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шукають різні сегменти у кожній країні, які могли б цікавитися нашою 

продукцією. Метод міжнародної сегментації оснований на пошуку ринка з 

урахуванням необхідності модифікацій товару, підвищення його якості 

тощо[1]. Саме тому, незалежно від того, який метод обрати, вибір цільового 

ринку передбачає оцінку вимог підприємницького середовища, запитів 

споживачів у певній іноземній країні та облік виробничо-збутових 

можливостей самого підприємства. Зважаючи на вище зазначене, визначимо 

основні причини, які можуть стримувати зростання українського експорту: 

– значно ускладнений вихід на світові ринки для українських підприємств 

внаслідок політики протекціонізму з боку країн;  

– значне посилення міжнародної конкуренції; 

– зростання державної підтримки свого експорту у провідних країнах;  

– низька конкурентоспроможність значної частини української 

промислової продукції;  

– відсутність досвіду виходу на світові ринки;  

– недостатній рівень розвитку систем сертифікації та контролю якості 

експортованої продукції;  

– недостатнє інвестування експортно-орієнтованих проектів.  

Враховуючи вище наведене, розвиток економіки України має бути 

спрямований саме на підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності та збутової діяльності підприємств.  

Для цього ми пропонуємо наступне [8]:  

– Переорієнтувати зовнішньоекономічну діяльність на експортні галузі 

шляхом підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного виробника 

через впровадження нової техніки та новітніх технологій.  

– Стимулювання розвитку експортно-орієнтованих галузей з боку 

держави. 

– Створення вільних економічних зон з ефективною системою контролю 

переліку товарів, що експортуються чи імпортуються в Україну.  

– Створити добре економічне середовище для вкладання інвестицій.  

– Стабілізувати валютний курс гривні до інших валют світу.  

Саме такий комплекс дій має забезпечити швидкий розвиток 
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зовнішньоекономічної діяльності, експортно-орієнтованих галузей та 

підприємств та економіки України в цілому.  

Виходячи з вище написаного можна зробити такий висновок що для 

вітчизняних та іноземних підприємств зовнішньоекономічна діяльність є дуже 

важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності та яка при 

ефективному використанні всього комплексу сучасних методів і форм 

міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на ефективність виробництва, 

також на його технічний рівень, якість продукції, що виробляється.  
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РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті здійснено аналіз актуальних проблем міжнародної виставкової 

діяльності в контексті виходу підприємства на зарубіжні ринки. На основі 

дослідження основних тенденцій розвитку виставкової діяльності у 

вітчизняній та зарубіжній практиці запропоновано напрями вдосконалення та 

розвитку експозиційної справи на підприємстві. 

Ключові слова: виставкова діяльність, виставкові заходи, конкуренція, 

просування товарів, інтеграція, міжнародна діяльність. 

В умовах стрімкого розвитку технологій та швидких змін в економічному 

середовищі зростає роль виставково-ярмаркової діяльності. Виставки та 

ярмарки є одним із дієвих засобів виходу на міжнародні ринку, які дають 

можливість своїм учасникам вирішувати проблеми збуту, визначати коло 

покупців і партнерів. Участь підприємств у виставках і ярмарках дозволяє не 

тільки представити свою продукцію, а й ознайомитися з останніми 

досягненнями галузі та отримати достовірну інформацію про новітні розробки 

своїх конкурентів. 

Виставкова діяльність як специфічний вид економічної діяльності сприяє 

забезпеченню сталого розвитку торговельно-економічної, міжнародної, 

наукової, культурної та іншої співпраці не лише між суб’єктами 

господарювання, а й між країнами. 

Виставки та ярмарки є вагомим інструментом інфраструктури товарного 

ринку щодо підвищення ефективності національного й міжнародного 

товарообміну та залучення інвестицій в економіку країни. Вони 

віддзеркалюють економічну ситуацію певної країни, відображають стан ринку, 

створюють інформаційне поле, активізують фінансові потоки, відіграють 
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важливу роль у розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі, зміцненні 

міжнародних зв’язків, пропаганді передових технологій та нових видів 

продукції (товарів, робіт, послуг). 

Таким чином, виставкова діяльність характеризується 

багатофункціональністю в системі ринкових відносин. Основними функціями є: 

інформаційна, комунікаційна, комерційна, міжнародна, навчальна, 

маркетингова, макроекономічна та соціальна (табл. 1) [2]. 

Таблиця -1. Характеристика основних функцій міжнародної діяльності 

Назва функції Характеристика функції 

Інформаційна інформування спеціалістів і громадськості про стан певної галузі 
народного господарства та економіки країни в цілому, про сучасний 
рівень розвитку техніки та технологій, про найновіші 
досягнення у різних сферах людської діяльності 

Комунікаційна  встановлення контактів із потенційними споживачами, з 
представниками ЗМІ, а також діловими партнерами для подальшого 
співробітництва

Комерційна  укладення угод з метою купівлі або продажу товарів та послуг, а 
також виконання певних робіт

Міжнародна залучення іноземних інвестицій в національну економіку, 
формування іміджу країни на міжнародній арені, вихід 
товаровиробників на міжнародний ринок, а також інші прояви 
міжнародного співробітництва

Навчальна обмін досвідом та ознайомлення з новими досягненнями в галузі 
виробництва, економіки, науки й техніки

Маркетингова  демонстрація нового товару та виведення його на ринок, 
формування на нього попиту та стимулювання збуту, вивчення 
ринку (потреб споживачів, продукції конкурентів), реклама, PR

Макроекономічна  формування валового суспільного продукту, національного доходу 
в країні та доходу від експорту 

Соціальна  створення робочих місць завдяки прямій зайнятості у виставкових 
організаціях та непрямій у підприємствах виставкової 
інфраструктури

 

Виставкова діяльність в Україні органічно вписується в розбудову 

ринкової економіки, яка формується. Вони дають можливість швидко вивчити 

ринок і зібрати в короткий термін необхідну інформацію. Це найбільш вигідне 

місце для позиціювання підприємства, формування партнерських договірних 

відносин із посередниками, споживачами, іншими господарюючими суб’єктами 

ринку. 

У світовій економіці роль і значимість виставкової діяльності постійно 
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зростає. Всесвітня асоціація виставкової діяльності (UFI), членом якої є 

Виставкова федерація України (ВФУ), прогнозує подальший динамічний 

розвиток виставкового бізнесу. Це підтверджується розвитком світового 

виставкового ринку: розбудовується сучасна інфраструктура виставок, 

збільшується кількість виставкових заходів, кількість учасників виставок тощо. 

Такі ж тенденції прослідковуються і на українському виставковому ринку. На 

сьогодні лідерами серед українських операторів є такі найбільші виставкові 

оператори: «Авто-ЭКСПО» (Київ), «АККО Інтернешнл» (Київ), «Бізнес-Лайн» 

(Київ), «Внешэкспобизнес», «ГалЭКСПО» (Львів), «Євроіндекс» (Київ), 

«Київський міжнародний контрактовий ярмарок» (Київ), «КиївЕкспоПлаза» 

(Київ), «КОМІНФО» (Дніпропетровськ), «Міжнародний виставковий центр» 

(Київ), «МЕДВІН» (Київ + регіони), Національний комплекс «Експоцентр 

України» (Київ), «Одеський будинок» (Одеса), «Примус Україна» (Київ), 

«Прем'єр-ЕКСПО» (Київ) тощо[1]. 

Останнім часом все більшого поширення набувають Інтернет-виставки 

(віртуальні виставки), які є одним з сучасних засобів спілкування виробників 

товарів і послуг з потенційними клієнтами. До переваг Інтернет-виставок 

відносять: 

- дешевша організація – відсутність накладних витрат на оренду 

приміщення, витрат на відрядження, залучення цільової аудиторії; 

- значно більша кількість відвідувачів; 

- необмежений час проведення; 

- постійна доступність - віртуальний стенд (міні-сайт, що представляє 

компанію) доступний для потенційних клієнтів і партнерів постійно; 

 -  сайт віртуальної виставки об'єднує групу тематично однакових 

підприємств і широко відомий відвідувачам мережі, при цьому компанія 

суттєво економить на рекламі. 

Мета участі у виставці - демонстрація, показ і подальша реалізація нових 

видів продукції, товарів, підготовка новітньої інформації і створення умов для 

встановлення ділових контактів з потенційними покупцями. 
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Участь підприємства у виставці включає в себе всі елементи комплексу 

міжнародного маркетингу. Визначення найважливіших цілей виставки має 

вплив на всю організаційну підготовку до виставки, на участь в ній і аналіз її 

результатів. Цілі участі у виставці випливають з цілей маркетингової діяльності 

підприємства: комунікативних, цінових, розподілу і товарної політики. 

Враховуючи,  що  кінцева  мета  участі  в  будь-якій  виставці  -  пошук 

нових клієнтів і зміцнення взаємовідносин з існуючими, дії по її реалізації 

повинні бути ранжирувані та скоординовані. 

Процес організації виставки є складним комплексом організаційних, 

договірних, а в деяких випадках і дипломатичних заходів. Іноді організація 

великої виставки займає 1-2 роки. Підготовка і проведення виставки включає 

наступні етапи [2]: 

1. Ухвалення рішення про проведення виставки. 

2. Офіційне оголошення про проведення виставки із зазначенням цілей, 

основної тематики, термінів подання заявок і роботи виставки. 

3. Формування структури управління підготовкою і проведенням 

виставки. Прийняття заявок на участь у виставці закінчується, як правило, за 2-

3 місяці. 

4. Комплекс підготовчих організаційно-технічних заходів (розподіл 

виставкової площі між учасниками, визначення розмірів авансових платежів і т. 

д.). 

5. Монтаж експозиції - повинен бути закінчений за 48 год. до відкриття 

виставки. 

6. Урочисте відкриття виставки й офіційний перегляд. 

7. Відкриття виставки для відвідувачів. 

8. Забезпечення робочої програми виставки. 

9. Офіційне закриття виставки. 

10. Демонтаж виставкової експозиції. 

11. Підбиття підсумків виставки. 

Виставки функціонують за рахунок грошових надходжень: від внесків 
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учасників; вхідної плати відвідувачів; посередницьких послуг; оплати реклами; 

здачі в оренду експозиційної площі; видання комерційно-інформаційних 

матеріалів; замовлень на художнє оформлення стенду; видавничої діяльності; 

коштів, що надійшли за договорами з організаціями. 

Організатори виставки можуть встановлювати терміни відмови від участі у 

виставці і повернення реєстраційних внесків. Наприклад, якщо учасник 

відмовляється від участі за 15 днів до її початку, то йому повертається 100% 

реєстраційного збору, а якщо пізніше - внесок не повертається. У середньому, 

витрати великих фірм у виставкових заходах складають 5-30% усіх витрат, що 

йдуть на маркетингові комунікації. Причому, для тих підприємств, що 

виробляють товари народного споживання, цей показник дещо нижчий (5-10%), 

а для виробників промислових товарів - 30-35% [1]. 

Типова структура витрат на участь у виставці виглядає таким чином: 

- орендна плата -15-20%; 

- монтаж експозиції - 40-50%; 

- демонтаж експозиції - 5-10%; 

- витрати на рекламоносії - 5-10%; 

- представницькі витрати - 15-25% . 

Основні недоліки сучасних виставок і ярмарків можна поділити на три 

групи: 

1. Фінансово-економічні - пов’язані головним чином з інфляцією: 

високі витрати на оренду приміщення, транспорт, навантажувально-

розвантажувальні роботи, охорону, рекламу тощо. 

2. Організаційні - пов’язані з підготовчим періодом, що передує 

проведенню виставки, активністю учасників під час роботи виставки, а також 

проведення супутніх заходів (конкурсів, семінарів, зустрічей). Аналіз роботи 

виставок (і ярмарків) показує, що в підготовчий період повинна бути істотно 

активізована роль рекламної кампанії, направленої на своєчасне доведення 

інформації до зацікавлених підприємств і фізичних осіб. 

3. Сервісно-побутові - пов’язані з недоліками в рівні обслуговування: 

недостатньо пристосовані приміщення, немобільне обладнання, відсутність 

додаткових сервісно-побутових засобів, меблів та інше. 
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Прийняття участі у виставках і ярмарках сприяє встановленню особистих 

відносин із партнерами, є місцем зустрічі з постійними клієнтами і 

постачальниками. Ефективність контактів збільшується внаслідок того, що 

відвідувач може познайомитись з товаром на стенді та переконатися в його 

перевагах. Виставково-ярмаркова діяльність дозволяє інвестору протягом 

короткого часу ознайомитися зі всією різноманітністю ідей і розробок та 

вирішити, в який інноваційний продукт вкладати гроші. 

Таким чином, виставково-ярмаркова діяльність як інструмент 

маркетингової комунікації підприємства створює передумови для досягнення 

різноманітних цілей за низкою напрямків, включаючи особисті продажі, 

управління відносинами з клієнтами, зв’язки з громадськістю, зміцнення 

бренду, дослідження ринку тощо. Так як більшість інших інструментів 

маркетингу підприємства є неособистими або немасовими, то саме виставково-

ярмаркові заходи, завдяки особистому контакту, забезпечують персональне 

звернення до конкретного споживача, дозволяють підтримувати діалог із ним і 

демонструвати особисту відповідальність. 
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Однією з найважливіших сфер діяльності підприємств в Україні на сучасному 

етапі розвитку економіки, є зовнішньоекономічна сфера діяльності. До падіння 

адміністративно-командної системи, економіка нашої держави представляла 
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собою замкнутий механізм. Довгі роки органами влади проводилася 

така політика, яка була гальмом економічного і технічного прогресу. При 

такій політиці вітчизняні підприємства не потребували у виході на зовнішні 

ринки, і розвиток зовнішньоекономічної діяльності не становило для них 

інтересу. Після падіння «залізної завіси» у підприємств з'явилися можливості 

використання переваг зовнішньоекономічних зв'язків, а також входження в 

світовий процес інтеграції та кооперації виробництва. Вітчизняні 

підприємства почали виявляти активність у зовнішньоекономічній діяльності. 

Ключові слова: економіка, розвиток, підприємство, прибуток, діяльність. 

Зовнішньоекономічна діяльність являє собою процес реалізації 

зовнішньоекономічних зв'язків. Поняття зовнішньоекономічної діяльності в 

даний час найбільш прийнятно до зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів 

господарювання. Пов'язано це з результатом реформування 

зовнішньоекономічної сфери, в результаті якої: роль держави у 

зовнішньоекономічній діяльності докорінно змінилася. Під ЗЕД держава 

виступає в основному регулятором цієї діяльності, на відміну від його ролі при 

здійсненні міжурядових економічних зв'язків, де воно є безпосереднім 

суб'єктом цих зв'язків; центром зовнішньоекономічної діяльності стають 

суб'єкти господарювання, а сама ЗЕД здійснюється в основному на рівні 

виробничих структур (фірм, організації, підприємств і т.д.) з повною 

самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для 

експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни і вартості контракту, обсягів і 

термінів поставок.  

Метою статті є дослідження розвитку міжнародної діяльності 

підприємства в сучасних умовах. 

Вивченням питань розвитку міжнародної діяльності господарської 

діяльності підприємства займались вчені: Бєлобородова В.А., Балтакса П.М., 

Кливець П.Г. , Богатин Ю.В., Іщенко Є.Г., Лавров С.Н., Фролов Б.А. та ін. 

Зовнішньоекономічна діяльність реалізується як на рівні держави, так і на 

рівні окремих господарюючих суб'єктів. У першому випадку 
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зовнішньоекономічна діяльність спрямована на встановлення міждержавних 

основ співробітництва, створення правових, торговельних і політичних 

механізмів, що стимулюють розвиток і підвищення ефективності 

зовнішньоекономічних зв'язків. Раціональна зовнішньоекономічна політика 

держави може привести до підвищення темпів зростання національного доходу, 

прискорення науково-технічного прогресу, підвищення концентрації 

виробництва та ефективності капітальних вкладень. Підприємством є 

господарюючий суб'єкт, який на основі використання економічних ресурсів 

виробляє і реалізує товари, виконує роботи, надає послуги.  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - це сфера господарської 

діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою інтеграцією і кооперацією, 

експортом і імпортом товарів і послуг, виходом на зовнішній ринок. На рівні 

підприємства зовнішньоекономічна діяльність спрямована на укладання та 

виконання контрактів з іноземними партнерами. Зовнішньоекономічна 

діяльність є складовою частиною всієї роботи більшості підприємств. Розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності дає підприємству нові можливості, такі як 

використання переваг міжнародної кооперації виробництва та свобода у 

прийнятті рішень для здійснення своїх виробничих завдань. Для українських 

підприємств це такі завдання, як: 

1) вільний вибір виробничих ресурсів з опорою на можливості світового 

ринку; 

2) свобода вибору напрямків і форм реалізації виробленої продукції з 

максимальною прибутковістю; 

3) свобода вибору виробничого партнера по кооперації, в найбільшою 

мірою відповідає економічним інтересам підприємства; 

4) свобода вибору шляхів і можливостей підвищення технічного рівня 

виробництва і конкурентоспроможності виробленої продукції, зміцнення 

експортного потенціалу; 

5) включаючись в міжнародну кооперацію виробництва, підприємство стає 

учасником міжнародного відтворювального процесу як єдиного цілого, окремі 

елементи якого взаємопов'язані і взаємозалежні.  
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Це створює основу для економічної стабільності окремих його ланок. 

Відмінності зовнішньоекономічної діяльності підприємства від 

внутрішньогосподарської полягають в тому, що зовнішньоекономічна 

діяльність здійснюється на валютній основі, регулюється спеціальними 

заходами держави. На зовнішньоекономічну діяльність підприємства впливає 

рівень розвитку і стабільність національної економіки, система світових цін, а 

також правова система власної країни і правові системи країн, в яких 

підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність [1]. 

Законодавством зумовлено, що підприємствам дозволено самостійно 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Підприємство самостійно 

визначає вид своєї діяльності і приймає рішення щодо виконання поставлених 

завдань. Критерієм вибору тієї чи іншої правової форми зовнішньоекономічної 

діяльності є економічні можливості і потреби підприємства [2]. 

Підприємство може здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної 

діяльності, якщо вони не заборонені законом і відповідають цілям, 

передбаченим у статуті. Всі підприємства - учасники зовнішньоекономічної 

діяльності є самостійними юридичними особами, які мають відокремлене 

майно, що мають право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові 

права і нести обов'язки, а також бути позивачами в суді. Як учасник 

зовнішньоекономічного обороту підприємство має цивільну право-і 

дієздатністю. Громадянська правоздатність підприємства носить спеціальний 

характер (відповідно з цілями діяльності) і визначається в статуті. При 

здійсненні угоди, що суперечить цілям, зазначеним у статуті, дана угода може 

бути визнана недійсною з наслідками у вигляді двосторонньої реституції. 

Цивільна дієздатність - це здатність юридичної особи до реалізації своїх прав і 

обов'язків. Дієздатність настає з моменту державної реєстрації юридичної 

особи і реалізується через його виконавчі органи. Майно підприємства 

становлять основні фонди, оборотні кошти та інші цінності, вартість яких 

відображається в балансі підприємства. Майно може перебувати у власності 

підприємства і в господарському віданні. За невиконання зобов'язань за 

договорами підприємство несе повну відповідальність своїм майном [3]. 
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Всі підприємства - виробники конкурентоспроможної продукції мають 

право на самостійне здійснення експортно-імпортних операцій. У зв'язку з цим 

у господарській діяльності будь-якого виробника, що виходить на зовнішній 

ринок, істотну роль може грати зовнішньоторговельна діяльність. Вихід на 

зовнішній ринок підприємства можуть здійснювати як самостійно, так і через 

зовнішньоторговельні організації-посередники. Ці організації, як правило, 

реалізують продукцію дрібних і середніх фірм на світовому ринку, але до їх 

послуг можуть вдаватися і великі підприємства, які мають свого 

зовнішньоторговельного апарату. Зовнішньоторговельні організації надають і 

інші посередницькі послуги, наприклад: кредитування покупців, укладання 

контрактів з транспортними і страховими компаніями, посередництво в 

платіжних операціях та інші. Іноді зовнішньоторговельні фірми здійснюють 

передпродажну доробку товарів, підвищуючи їх конкурентоспроможність. В 

даний час більше половини світового товарообігу здійснюється через фірми-

посередники. Їхнє залучення переслідує цілі підвищення ефективності 

зовнішньоторговельних операцій, використання кон'юнктури, надання 

необхідних торговельних послуг.  

Окрім того, будь-яке підприємство, що виходить на світовий ринок, може 

самостійно здійснювати зовнішньоторговельну діяльність, утворюючи при 

цьому власні зовнішньоторговельні фірми, які можуть створюватися на 

загальному балансі підприємства або на самостійному балансі з правом 

юридичної особи. Або підприємство може вдаватися до послуг посередницьких 

організацій, у разі невеликого обсягу випуску продукції. Критерієм вибору 

способу виходу на світовий ринок служить мінімізація витрат на здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, підприємству необхідно мати 

інформацію про валютно-фінансових, правових аспектах виходу на світовий 

ринок, кон'юнктуру світового ринку, системі цін і визначати ефективність 

здійснення експортно-імпортних операцій [2]. Зовнішньоекономічна діяльність 

здійснюється на основі контракту. Українське законодавство наказує 

обов'язкову письмову форму зовнішньоекономічного контракту. Угода може 
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бути укладена або шляхом складання та підписання одного документа, або 

шляхом обміну листами, телеграмами. Зовнішньоекономічний контракт містить 

кілька розділів, розташованих у певній послідовності. При цьому кожен 

контракт має певні юридичні атрибути, без наявності яких він втрачає правову 

силу, і права, з нього випливають, не можуть бути захищені. 

Зовнішньоекономічний контракт повинен містити повне офіційне 

найменування сторін та їх юридичні адреси, повне ім'я та прізвище особи, що 

представляє організацію, його посаду, а також вказівку, на підставі чого 

здійснюється представництво.  

Основним напрямком зовнішньоекономічної діяльності в більшості країн є 

зовнішньоторговельна діяльність - обмін виробленої продукції, робіт, послуг 

між учасниками зовнішньоекономічної діяльності шляхом проведення різного 

роду міжнародних комерційних (зовнішньоторговельних) операцій. 

Завершенням даних операцій є комерційні зовнішньоторговельні операції. 

Зовнішньоторговельні операції, перш за все, класифікуються на експорт, 

імпорт, реекспорт, реімпорт. Експорт - це продаж та вивезення за кордон 

продукції, товарів, іншого майна, робіт, послуг іноземним покупцям 

(контрагентам). Імпорт - це купівля та ввезення іноземних товарів (робіт, 

послуг) в іноземних постачальників для подальшої реалізації їх на 

внутрішньому ринку або споживанні підприємством - імпортером. Реекспорт - 

це вивіз за кордон раніше ввезених товарів, не зазнали в реекспортуються 

країні ніякої переробки. Реімпорт передбачає ввезення з-за кордону раніше 

вивезених товарів, не зазнали там переробки. Виходячи, з об'єкта 

зовнішньоторговельних операцій виділяють: операції купівлі - продажу товарів; 

операції купівлі-продажу послуг; операції купівлі - продажу науково-технічної 

продукції. Купівля - продаж товарів при більш детальному розгляді включає в 

себе купівлю - продаж продовольчих і непродовольчих товарів, купівлю-

продаж машин, устаткування і т.д. За ступенем готовності товарів до продажу; 

постачання готової продукції, комплектуючих, сировини і т.п. Купівля-продаж 

послуг включає в себе широке коло послуг: надання виробничо-технічних 

послуг (інжиніринг), орендні операції(в тому числі, лізинг), надання соціальних 
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послуг (у тому числі, міжнародний туризм), операції купівлі-продажу 

інформації та надання консультативних послуг (юридичні, бухгалтерські, 

консалтингові, з управління та адміністрування і т.д.), транспортно-

експедиторські та транспортні послуги, послуги в сфері страхуваня, банківські і 

т.д [5]. Зовнішньоторговельні операції купівлі - продажу науково-технічної 

продукції являють собою купівлю-продаж прав на користування винаходами, 

промислових зразків, ліцензій, ноу-хау і т.д. За методом торгівлі, розрізняють: 

операції, що здійснюються безпосередньо між виробником і споживачем; 

операції, що здійснюються з використання посередницьких фірм.У якості 

посередників можуть виступати комісіонери, консигнатора, дистриб'ютори, 

агенти, брокери, дилери і т.д.  

Суть діяльності комісіонерів зводиться до того, що вони зобов'язуються за 

дорученням іншої сторони (комітента) укладати угоди від свого імені, але за 

рахунок комітента. Комісіонери не відповідають за виконання умов контракту 

продавцями і покупцями, якщо це не передбачено договором. У договорі 

комісії обумовлюються ціни, територія реалізації, умови платежів і 

розрахунків, порядок виплати винагороди. Різновидом комісії є консигнація, 

коли експортери, іменовані консигнанта, поставляють товари на склад 

імпортерам (консигнатора) для реалізації протягом певного часу. Консигнатор 

розраховується з власником товарів у міру їх реалізації, але не продані до 

зазначеного терміну товари повинні бути повернуті консигнанту або ж 

частково викуплені консигнатором. Дистриб'ютори в порівнянні з іншими 

посередниками займаються продажем товарів від свого імені і за свій рахунок 

[6]. 

Посередницькою діяльністю займаються також і прості агенти, які 

сприяють укладенню договорів або оформляють їх самі від імені експортерів та 

імпортерів. Діяльність агентів грунтується на агентських угодах між торговими 

агентами і замовниками, іменованими принципалами [3]. З брокерами полягає 

проста угода, за якою він не виступає стороною угод. На ряд посередницьких 

послуг брокерів потрібний спеціальний дозвіл, або ліцензія (операції з цінними 

паперами). 
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Широке поширення отримала і торгівля через торгові доми, міжнародні 

товарні біржі, яка є по суті також торгівлею через посередників. Формами 

міжнародної торгівлі змагального типу виступають аукціонна торгівля і 

міжнародні торги. Поряд зі звичайними експортно-імпортними операціями з 

реалізації товарів, робіт, послуг, кожна з яких завершується отриманням або 

сплатою грошової суми за експортний чи імпортний товар, в практиці 

зовнішньоекономічної діяльності широке розповсюдження отримала зустрічна 

компенсаційна торгівля. Зустрічна торгівля - це зовнішньоторговельні операції, 

при яких в контрактах фіксуються тверді зобов'язання експортерів і імпортерів 

зробити повний або частково збалансований обмін товарів. Зустрічні 

зовнішньоторговельні операції поділяються у свою чергу на: 

- Товарообмінні операції на безвалютній основі - передбачають оплату 

поставок продукції в натуральній формі, коли продаж товару одночасно 

ув'язується з набуттям іншого товару і розрахунки в грошовій формі, не 

проводяться;  

- Торгові компенсаційні операції на грошовій основі - передбачають участь 

експортера в реалізації товарів, пропонованих імпортером на грошовій основі;  

- Промислові компенсаційні операції - при даній формі зустрічна торгівля є 

частиною промислового співробітництва і передбачає, зокрема, що постачання 

обладнання для спорудження об'єктів будуть оплачуватися зустрічними 

поставками товарів, вироблених з його допомогою.  

У свою чергу товарообмінні операції на безвалютній основі діляться на: 

бартерні операції (коли проводиться обмін двох товарів, оформлений одним 

контрактом, на основі світових цін); пряму компенсацію (передбачає обмін не 

двома, а кількома товарами протягом певного періоду часу).  

Виходячи з часу здійснення, товарообмінні угоди можуть бути 

короткостроковими і з тривалими термінами виконання. 

Зустрічні компенсаційні операції на грошовій основі діляться на: 

короткострокову компенсацію; зустрічні закупівлі; операції типу «офсет»; 

операції типу «світч»; авансові закупівлі. При зустрічних закупівлі експортер 
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зобов'язується закупити товари в імпортера, складові за вартістю певний 

відсоток від його власної поставки. При цьому основна відмінність даної 

операції від короткостроковій торгової компенсації на грошовій основі в тому, 

що при зустрічних закупівлі платежі за первісною і зустрічної постачання 

здійснюються незалежно один від одного. При операціях типу «офсет» 

передбачається добровільна, джентльменська угода закупити товари в 

імпортера на суму, що становить певну частку від експортної поставки, 

причому ця сума часто перевищує суму поставки. При угодах «світч» 

відбувається передача експортером своїх фінансових зобов'язань по зустрічній 

закупівлю товару третій стороні. При авансових закупівлі експортер, 

зацікавлений у продажу своїх товарів певному партнеру, спочатку закуповує у 

нього будь-яку продукцію, тобто експортна та імпортні операції тут 

змінюються як би місцями. Зовнішньоекономічна діяльність включає в себе 

також вивезення капіталу в різних формах. Під вивезенням капіталу 

розуміється переміщення за кордон вартості в грошовій або товарній формах з 

метою по лучения прибутків чи досягнення інших цілей. Вивіз капіталу може 

здійснюватись: у формі позичкового капіталу; у підприємницькій 

(продуктивної) формі. Вивіз позичкового капіталу здійснюється у вигляді 

зовнішніх позик, кредитування зовнішньоторговельних постачань, вкладів в 

іноземні банки і т.д.  

Підприємницький капітал у свою чергу може виступати у вигляді:  

- портфельних інвестицій - капіталовкладень, які не пов'язані з прямим 

контролем над закордонними підприємствами, а реалізуються шляхом купівлі 

цінних паперів (зазвичай не більше 25% акціонерного капіталу) іноземними 

компаніями;  

- прямих інвестицій - утворення власних компаній, а також вкладення в 

іноземні підприємства, які становлять не менше 25% статутного капіталу. 

Підприємницький капітал означає організацію за кордоном філій, спільних 

підприємств (СП) за участю місцевого капіталу. Спільні підприємства у ЗЕД - 

це, перш за все, підприємства з участю іноземного капіталу. Крім підприємств з 
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участю іноземного капіталу вивіз капіталу в інвестиційній сфері може 

здійснюватися у формі іноземних підприємств на території приймаючої країни 

без участі національного капіталу. Вивезення національного капіталу за межі 

країни передбачає таку його форму, як організацію за кордоном зарубіжних 

підприємств [11]. 

У виробничій та інвестиційній сфері, крім традиційно сформованих форм 

зовнішньоекономічної діяльності у вигляді організації спільних, іноземних 

підприємств та ін, набирають останнім часом чинності нові організаційні 

форми зовнішньоекономічної діяльності у вигляді вільних економічних зон 

(СЕЗ), транснаціональних (міжнародних) фінансово-промислових груп (ТФПГ, 

МФПГ) і т.д.  

В економічній теорії та практиці вільні економічні зони як організації 

структури розглядаються з двох позицій. У першому випадку, під ВЕЗ 

розуміється конкретна, визначена територія, з точно визначеними 

адміністративними кордонами та спеціальним правовим режимом, що включає 

пільгові умови господарської та іншої діяльності (територіальні ВЕЗ). 

Відповідно до другої точки зору, зону розглядають як конкретне комплексне 

підприємство, якому надані певні переваги для національних та іноземних 

підприємців (функціональні, або точкові ВЕЗ). З точки зору спеціалізації, 

незважаючи на різноманітність, можна умовно виділити наступні типи ВЕЗ: 

зони вільної торгівлі (порти, транзитні зони, безмитні і митні склади і т.д.). 

Зони вільної торгівлі (ЗВТ) є обмежену територію, яка розглядається поза 

митної території держави, діяльність якої базується на пом'якшення чи 

скасування мит і експортно-імпортного контролю над товарами, які надходять в 

зону. Експортні промислові зони (ЕПЗ). Діяльність даних зон орієнтована на 

виробництво експортної продукції шляхом залучення зарубіжних інвестицій в 

експортні галузі. ЕПЗ являють собою частину території держави, яка має певні 

адміністративні кордони і підготовлену для промислового освоєння. Для даного 

типу зон характерний широкий спектр пільг.  

Банківські та страхові зони (з пільговим режимом здійснення цих 
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операцій). У цих зонах створюються особливі умови для банківського (відміна 

мінімальних резервів, приписів розміру власного капіталу, ставки відсотка), 

страхового (скасування обмежень у сфері страхування) капіталу, що полегшує 

доступ до міжнародних фінансових ринків і ресурсів. У багатьох країнах ці 

зони є як би складовою частиною ЕПЗ. У цьому випадку на території останніх 

створюються філії іноземних банків і фінансових компаній. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до визначення методів 

оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовано 

важливість дослідження рівня конкурентоспроможності підприємства для 

його ефективної діяльності, виявлено переваги та недоліки відомих методів 

оцінки рівня конкурентоспроможності. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність 

підприємства, методи оцінки конкурентоспроможності, рівень 

конкурентоспроможності, оцінка конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність підприємства – це показник, що ґрунтується на 

конкурентних перевагах підприємства, відображає позицію даного 

підприємства відносно конкурентів, визначає здатність підприємства 

витримувати конкуренцію на певному ринку. Дослідження та вивчення методів 

оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства є дуже важливим для 

покращення ефективної діяльності підприємства, виявлення чинників, що 

негативно впливають на його діяльність та прийняття управлінських рішень для 

покращення показників діяльності підприємства на ринку. 

Дослідження методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства 

висвітлено в працях: Азоєва Г., Багієва Г., Базилевича В., Базилюка Я., 

Гаврилюка С., Градова А., Еджуорта Ф., Забеліна П., Іванова Ю., Котлера Ф, 

Купріна Н., Курно А., Портера М., Робінсона Дж., СавчукаС., Сміта А., 

Стоунхауса Дж. 

Метою даної статті є узагальнення теоретичних знань та вивчення методів 

оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. 
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В сучасних умовах ринків недосконалої конкуренції, для підприємств 

особливого значення набуває вміння передбачати ситуацію, створювати та 

закріплювати свої конкурентні переваги. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства – це складне багатофакторне 

завдання, яке полягає в оцінці комплексу показників, які характеризують різні 

сторони діяльності підприємства, що формують його конкурентоспроможність 

[1, c. 23]. 

Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства дозволяє [2, c. 54]:  

- сформувати основні управлінські завдання, тобто визначити підходи до 

виробництва, обрання технології, маркетингу, інформаційного забезпечення;  

- прийняти ефективне управлінське рішення, наприклад, де варто 

зменшити витрати, на який сегмент ринку потрібно сфокусуватися;  

- розробити заходи розвитку конкурентних переваг, тобто які технології 

варто впровадити, розробити програми виходу на нові ринки чи залучення 

коштів інвесторів;   

- адаптувати підприємство до ринкових умов господарювання, що в 

результаті дає перемогу в конкурентній боротьбі за споживача та ринки збуту. 

Слiд урахувати й те, що в економiчнiй науцi, на нашу думку, ще чiтко не 

сформувалася методологiя формування системи управлiння 

конкурентоспроможнiстю пiдприємств. У процесi зародження знаходяться 

проблеми конкурентоспроможностi, якi визначаються окремими течiями та 

напрямами, що розвиваються на власних методологiчних засадах або 

конкурують мiж собою [4]. 

Існує 6 базових принципів для оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємства: комплексність, системність, об’єктивність, динамічність, 

безперервність, оптимальність [5, c 113]. 

Комплексність – означає те, що результати дослідження мають базуватися 

на комплексному аналізі діяльності підприємства, наприклад, оцінці 

ефективності адаптації підприємства до нових умов, ступені реалізації 

стратегічного потенціалу. 
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Системність – це означає, що основою для оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства можуть бути лише результати 

системного аналізу впливу різних чинників на діяльність підприємства. 

Об’єктивність – результати дослідження мають базуватися на повній та 

достовірній інформації про умови діяльності підприємства і відображати 

реальні дані про його конкурентні позиції. 

Динамічність – цей принцип означає, що основне завдання дослідження 

конкурентоспроможності – це прогнозування змін конкурентних позицій 

підприємства та розробка ефективних управлінських рішень для покращення 

показника конкурентоспроможності. 

Безперервність – процес оцінки рівня конкурентоспроможності має 

постійний характер, адже швидка зміна на ринку, потребує постійного 

моніторингу, для того, щоб швидко та ефективно приймати рішення з 

покращення рівня конкурентоспроможності. 

Оптимальність – цей принцип базується на тому, що об’єктом дослідження 

є не тільки рівень конкурентоспроможності, а й ступінь ефективності його 

досягнення. 

Порядок оцінки та дослідження рівня конкурентоспроможності включає 

такі етапи: 

– виявлення та оцінювання чинників внутрішнього та зовнішнього 

середовища, що впливають на конкурентоспроможність; 

– групування чинників та дослідження їх взаємозв’язків; 

– оцінювання впливу даних чинників на рівень конкурентоспроможності 

та кількісне визначення цього рівня; 

– прогнозування зміни даних чинників внаслідок можливих змін у 

зовнішньому чи внутрішньому середовищі; 

– прогнозування можливого рівня конкурентоспроможності; 

– дослідження та вияв шляхів і методів підвищення 

конкурентоспроможності; 
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– розробка комплексу заходів спрямованих на покращення 

конкурентоспроможності; 

– оцінка витрат на реалізацію розроблених заходів; 

– вибір критерію ефективності даних заходів; 

– визначення ефективності даних заходів; 

– прийняття відповідних рішень. 

Загалом показниками, що визначають конкурентоспроможність 

підприємства є: ефективність виробничої діяльності, ефективність збуту та 

просування товарів чи послуг, конкурентоспроможність продукції, фінансовий 

стан підприємства, імідж підприємства. 

Залежно від показників і змінних, що використовуються при аналізі, 

методи оцінки конкурентних переваг поділяються на три групи: 

1. методи, які характеризують фінансову та економічну діяльність 

підприємства: метод маргінального аналізу, фінансово-економічний метод; 

2. методи, що характеризують ринкові позиції підприємства: модель Shell/DРМ, 

метод РІМS, модель Хофера/Шенделя, модель БКГ, модель М. Портера, 

метод «Мак-Кінзі» [2]; 

3. методи, що характеризують рівень менеджменту підприємства: метод 

картування стратегічних груп, метод GAP, ситуаційний аналіз, метод LOTS, 

метод експертного оцінювання [7]. 

Найбільш повну оцінку конкурентоспроможності підприємства дають 

методи, які базуються на теорії ефективної конкуренції. На базі цієї теорії 

конкурентоспроможність може оцінюватися на основі комплексної оцінки 

конкурентоспроможності, при цьому оцінюються показники ефективності 

виробничої, збутової та фінансової діяльності підприємства (таблиця 1). 
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Таблиця 1 – Показники ефективності виробничої, збутової та фінансової 

діяльності підприємства 

Показники ефективності виробничої діяльності підприємства 
продуктивність праці відношення обсягу випуску продукції до 

середньоспискової чисельності працівників 
рівень витрат виробництва на 1 
продукції 

відношення валових витрат до обсягу випуску 
продукції 

рентабельність виробництва 
продукції 

відношення прибутку від реалізації до повної 
собівартості 

фондовіддача відношення обсягу випуску продукції до середньорічної 
вартості основних виробничих фондів 

Показники ефективності збутової діяльності підприємства 
коефіцієнт ефективності реклами і 
стимулювання збуту 

відношення витрат на рекламу і стимулювання збуту до 
приросту прибутку від реалізації 

коефіцієнт затовареності готовою 
продукцією 

характеризує зниження попиту на товар і визначається 
як відношення обсягу нереалізованої продукції до 
обсягу продажів 

рентабельність продажу відношення прибутку від реалізації до виробничої 
прибутку 

коефіцієнт завантаження 
виробничої потужності 
підприємства 

відношення обсягу випуску продукції до виробничої 
потужності 

Показники ефективності фінансової діяльності підприємства 
коефіцієнт оборотності оборотних 
коштів 

відношення виручки від реалізації продукції до 
середньорічного залишку оборотних коштів 

коефіцієнт автономії відношення власних коштів до загальної суми джерел 
коефіцієнт платоспроможності відношення власного капіталу до загальних зобов'язань 

Джерело: сформовано автором на основі [4]  

 

Методи для визначення та оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємства, також можуть бути об’єднані в наступні групи [6, c. 81]: 

1) методи, що базуються на основі аналізу порівняльних переваг та теорії 

міжнародного поділу праці, відповідно до яких передумовою до досягнення 

підприємством стійких позицій на ринку є відносно нижчі витрати на 

виробництво, ніж у конкурента. За цим методом аналізуються витрати 

виробництва, обсяг і норма прибутку, частка ринку та обсяг продажу. 

Перевагами даного методу є простота оцінки, а недоліком те, що цей метод не 

дає змогу адекватно оцінити конкурентні позиції. 

2) методи, що базуються на теорії рівноваги підприємства і галузі, за цим 

методом критерієм конкурентоспроможності є наявність у виробників факторів 
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виробництва, які можуть бути використані більш ефективно, ніж у конкурентів. 

Для того, щоб визначити конкурентоспроможність за теорією рівноваги 

використовують відносні показники вартості оборотних та основних засобів. 

Перевагами даного методу є якісне оцінювання на рівні галузей різних країн, 

недоліком те, що даний метод не враховує вплив внутрішніх факторів; 

3) методи, які базуються на основі теорії ефективної конкуренції. Тут 

застосовується співставлення показників стану підприємства з показниками 

підприємств конкурентів, що мають більщ ефективну діяльність. Перевагами 

даного методу є суттєвий аналіз господарської діяльності, недоліком - значні 

обсяги розрахунків, складність узагальнення результатів оцінки; 

4) методи, які базуються на основі теорії якості продукції підприємства, 

тобто чим вища конкурентоспроможність товару, тим вищий рівень 

конкурентоспроможності підприємства. Перевагами методу є врахування 

конкурентоспроможності продукції, недоліком - доцільність для виробників 

одного виду продукції [8, c. 406]; 

5) методи, які базуються на основі теорії мультиплікатора. Перевагами 

даного методу є врахування якісних показників діяльності підприємства, 

недоліком – результати оцінки є об’єктивними лише для нетривалого проміжку 

часу; 

6) методи, що базуються на визначенні конкурентної позиції з точки зору 

стратегічного потенціалу підприємств, за допомогою цих методів аналізується 

внутрішнє середовище підприємства. Перевагами даного методу є можливість 

проаналізувати окремі елементи потенціалу, недоліком – складність оцінки та 

аналіз лише факторів внутрішнього середовища; 

7) методи, що базуються на основі експертних оцінок. Перевагами даного 

методу є адекватність результатів оцінки в умовах обмеженості даних, 

недоліком – доцільні для виробників одного виду продукції; 

8) матричні методи, що базуються на розгляді процесів конкуренції в 

динаміці. Перевагами даного методу є їх наочність і те, що вони дають змогу 

дослідити розвиток конкуренції у динаміці, недоліком – те, що вони не 

враховують фінансові показники діяльності підприємства; 
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9) комплексні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 

передбачають розрахунок узагальненого показника конкурентоспроможності, 

перевагами даного методу є простота, наочність та однозначність оцінки, 

недоліком є неможливість глибшого дослідження. 

Отже, систематизація та вивчення показників і методів оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства дає можливість проаналізувати 

діяльність підприємства, його стан на ринку, ефективність виробництва та 

збуту, виявити чинники, що негативно впливають на діяльність підприємства та 

прийняти ефективні управлінські рішення, щодо покращення рівня 

конкурентоспроможності. 
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В статті розглянуто основні етапи при розробці бізнес-плану, обґрунтовано 

доцільність та головні цілі створення та реалізації бізнес-плану в умовах 
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Процес планування є невід’ємним природнім елементом управління 

створенням, функціонуванням та розвитком кожного суб’єкта підприємництва, 

адже дозволяє не лише передбачити найбільш важливі економічні 

характеристики та параметри господарювання, але й узгодити місію та цілі, 

стратегію і тактику розвитку, ресурсний потенціал та можливості її реалізації. 

Створюючи бізнес-план розробник проєкту повинен логічно продумати 

план і розбити його на етапи, які характерні та притаманні для вибраного 

підприємства враховуючи його особливості. 

Дослідженнями питань стосовно ефективності бізнес-планування 

займалися такі науковці, як: В.В. Іванова, Т.М. Тарасюк, Л.І. Шваб,                

Т.Г. Васильців, С.М. Макаренко, Н.М. Олійник та інші. 

Метою статті є дослідження етапів розробки бізнес-планування в контексті 

розширення міжнародної діяльності підприємства. 

Економіст В.В. Іванова пропонує наступні етапи розробки бізнес-плану                 

[2, с. 154]:  

1. Формування інформаційного забезпечення розробки бізнес-плану. 
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2. Розробка концепції та визначення цілей бізнес-плану. 

3. Збір та аналіз інформації щодо обраної підприємницької ідеї, 

формулювання цілей та завдань. 

4. Основний етап (розробка бізнес-плану). 

5. Презентація бізнес-плану. 

По-перше створення бізнес-плану повинно розпочинатися з зародження 

підприємницької ідеї та бажання втілити її у життя, для кого призначений цей 

документ, тобто, основна ціль плану та його користувачі. Кінцевими 

користувачами будуть партнери – для налагодження зв’язків та співпраці, або 

кредитори чи інвестори для залучення зовнішнього капіталу, або для 

внутрішнього користування всередині підприємств для збільшення 

ефективності системи управління майбутнім проектом тощо [1, с. 28]. 

На першому етапі збирається необхідна інформація щодо ідеї майбутнього 

проекту, тобто формується інформаційне забезпечення, вивчаються потреби 

споживачів, обирається сфера здійснення діяльності, аналізуються товари, що 

випускають конкуренти, здійснюється аналіз галузі, в якій буде діяти 

підприємство, аналізу факторів, які впливають на успішність та прибутковість 

бізнес-плану та інше [6]. 

Другий етап включає в себе формулювання концепції та донесення її до 

всієї команди, розробка основи майбутнього бізнесу та цілей формуванні 

бізнес-плану в залежності від проблем, з якими може зіткнутись проєкт. План 

повинен зацікавити потенційних інвесторів, відповідати їх вимогам, бути 

цікавою комерційною пропозицією для цільового споживчого ринку [6]. 

На третьому етапі обробляється отримана інформація, яка стосується 

майбутнього бізнес-проекту, розробляються всі можливості для досягнення 

поставленої мети, також аналізуються всі можливі ризики. Аналізуються 

внутрішні можливості підприємства, визначається якою буде унікальна 

пропозиція та в чому буде перевага майбутнього підприємства над 

конкурентами. Знаючи ці данні можна зробити відповідні висновки про 

доцільність та реалізацію бізнес-плану [6].  
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На четвертому етапі – перехід до розробки бізнес-плану. Зміст та 

структура досить індивідуальні аспекти для створення бізнес-плану, які 

залежать від обсягів потреби залучених коштів, масштабності проекту та низки 

інших факторів. Чим більше потребує інвестицій бізнес-план, тим більше 

питань має бути розглянуто, також потрібно врахувати те, що для створення 

свого підприємства цей план буде значно складніший [6]. 

Останній, п’ятий етап – презентація бізнес-плану. Публічне представлення 

свого бізнес-плану, здійснюється для того щоб зацікавленні в цьому плані люди 

ознайомилися з новим бізнесом, побачили сутність підприємницької ідеї, також 

можна налагодити стосунки з кредиторами [6]. 

Немає загальної структури для бізнес-плану, враховуючи специфіку 

проекту підприємець керуючись логікою розробки акцентує увагу на певних 

розділах на власний розсуд. Проте, з урахуванням свого досвіду і досвіду 

попередників бізнес-планування вже є певні рекомендації щодо структури 

майбутнього проекту.  

Такі організації як ЄБРР (Європейський банк реконструкцій та розвитку), 

TACIS (Technical Assistance for the Common wealth of Independent 

States),швецька асоціація KPMG International Cooperative, та консалтингова 

компанія BFM Group пропонують свої методики бізнес-планування та 

стандарти структури документу. Найбільш популярними та поширеними є 

рекомендації, розроблені Організацією Об'єднаних Націй з промислового 

розвитку (ЮНІДО). В них наявні основні розділи, якими варто керуватися під 

час розробки бізнес-плану для повного викладу інформації та структуризації 

матеріалу. Згідно до стандартів, бізнес-план повинен складатися із таких 

розділів [7]: 

1. Резюме. 

2. Опис суб’єкта господарювання та сфери його діяльності.  

3. Загальна інформація про проект (послуги, товари) .  

4. Маркетинг і збут продукції.  

5. Виробничий план. 
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6. Організаційний план.  

7. Фінансовий план. 

8. Оцінка ефективності реалізації проекту.  

9. Гарантії та ризики.  

10. Додатки.  

Під час виконання експертизи можуть бути виявлені такі недоліки, як 

неструктурованість чи відсутність необхідних для повноти розкриття 

інформації розділів бізнес-плану, низька інформативність основних розділів чи 

ілюстративного матеріалу, помилки в розрахунках та прогнозах тощо. Для того, 

щоб забезпечити бізнес-плану якісність та високий рівень науковості 

використовується різноманітні методи.  

До додаткових, але невід’ємних принципів, яких доцільно дотримуватись в 

процесі розробки бізнес-плану потрібно віднести й такі: ініціювання, 

прогнозування, координація та інтеграція, безпека управління, впорядкування, 

контроль та документування.  

Фінансовий план, як ніякий інший розділ бізнес-плану, важливий не тільки 

для потенційних інвесторів, але і для внутрішнього використання, тому слід 

ставитися з особливою ретельністю до його складання і постійно його 

оновлювати. Фінансові аспекти вимагають особливих знань, перш за все знань 

бухгалтерського обліку і аналізу, тому для його підготовки, якщо підприємство 

настільки мале, що у нього немає свого бухгалтера (фінансової служби) або 

воно недостатньо кваліфіковане, часто запрошуються фахівці з фірм з 

бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту.  

До числа планових і звітних форм відносяться: оперативні плани (звіти) за 

кожний період і по кожному товару і ринку; плани (звіти) про доходи та 

витрати по виробництву товарів / послуг, які показують, чи отримує 

підприємство прибуток або зазнає збитків від продажу кожного з товарів; план 

(звіт) про рух грошових коштів показує надходження і витрачання грошей в 

процесі виробничої діяльності підприємства (фірми); балансовий звіт, що 

підводить підсумок діяльності [3, с. 181].  
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Ще одна важлива складова фінансового розділу бізнес-плану - це 

визначення джерел капіталу (фондів), необхідних для діяльності фірми. При 

визначенні джерел фінансування рекомендується проводити активну політику 

пошуків необхідного капіталу, урізноманітнити способи їх отримання - від 

звернення в банк, до венчурних капіталістів і випуску акції та облігації до 

пошуку допомоги у федерального уряду і муніципальних структур через 

державні субсидії, схеми фінансування малого бізнесу і т. д. [4, с.35].  

Мало фірм мають можливість для проведення наукових досліджень і 

розробок (НДДКР). Адже ця сфера діяльності вимагає значних вкладень 

капіталу, наявності висококваліфікованих фахівців і менеджерів, високого 

ступеня спеціалізації виробництва. Тому невеликі фірми, тільки освоюють 

бізнес, часто задовольняються використанням вже існуючих розробок, 

імітацією тих чи інших технологій виробництва і товарів.  

Оцінка ризиків проводиться за стадіями проекту: підготовча, обробна, 

заключна. Після оцінки ступеня ризику розробляється перелік заходів, що 

дозволяють його зменшити. За характером ризики бувають прості і складові. 

Ризик відсутності збуту товару - залежить від кількості споживачів, 

посередників. Зменшити цей ризик можна укладаючи тривалі договору на 

поставку своєї продукції.  

Ризик неплатоспроможності покупців - цей ризик залежить від якості 

товару, від регіону покупців, від ціни на товар, від характеру проекту, від 

кількості та якості конкурентів. Такий ризик існує при запуску будь-якого 

нового проекту. Ризик можна уникнути, якщо знайти рівновагу між ціною і 

платоспроможністю покупців.  

Ризик сильної конкуренції - імовірність цього ринку буде також 

мінімальною, якщо добре проробити розділ про конкуренцію, де повинні бути 

розглянуті всі конкуренти, як великі, так і дрібні. Потрібно навчитися 

виділятися в натовпі конкурентів, пропонуючи покупцям товар, що помітно 

відрізняється або високим рівнем якості при стандартному наборі параметрів, 

або нестандартним набором властивостей, що реально цікавлять покупця.  
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На стадії техніко-економічного обґрунтування проекту обов'язковим є 

розрахунок економічної ефективності в прогнозних і розрахункових цінах. 

Прогнозна ціна Ц(t) продукції обчислюється за формулою: 

Ц( ) = Ц(б) × ( , )                                (1) 

де Ц(б) – базисна ціна продукції або ресурсу. 

I(t,tn) – коефіцієнт зміни цін наприкінці t-го кроку щодо початкового 

моменту розрахунку 5, с. 247.  

Для виходу на міжнародний ринок та закріплення позицій потрібно 

правильно визначити та сформулювати цілі ЗЕД підприємства. Розширення 

виробництва, збільшення прибутку завдяки освоєнню нових ринків,

підвищення чи підтримка техніко-економічного рівня виробництва під впливом 

міжнародної конкуренції; збільшення валютних ресурсів підприємства; 

диверсифікація виробництва. 

Таким чином, в ході розробки можуть використовуватись різноманітні 

методи і інструменти для створення бізнес-плану відповідно до потреб проекту. 

Головне в процесі- це дотримання внутрішньої логіки розробки, науковість і 

адекватність обґрунтування успішності бізнес-плану і доцільності 

впровадження та використання фінансових ресурсів. 
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В статті досліджено основні аспекти зовнішньоекономічної безпеки України 

із врахуванням процесів інтеграції до Європейського простору.  Метою роботи 

є аналіз зовнішньоекономічної безпеки України в процесі міжнародної 

інтеграції. Завданням даної роботи є визначення поняття 

зовнішньоекономічної безпеки України та міжнародної інтеграції. 

Ключові слова: безпека, інтеграція, зовнішньоекономічна безпека, індикатори 

безпеки. 

Iснування та розвиток України передбачає взаємодію з іншими 

державами. Iсторичний досвiд та практика показують, що iнтеграцiйнi процеси 

є складними та займають багато часу. Однiєю з прiоритетних функцiй держави 

є забезпечення успішної міжнародної інтеграції та співпраці, що зумовлюється 

характером загальних глобалiзацiйних процесів та потребами, які об’єктивно 

виникають у ході міжнародної взаємодії  на регіональному та на загальному 

рівні. 

Даній проблематиці приділяли увагу чимало науковців, а саме: В.Т. Шлемко, 

І.Т. Мішина, В. Волинець, М.М. Цимбалюк  та інші. 

Функція міжнародної взаємодії з іншими державами завжди тлумачилась 

як одна з базових функцій будь-якої держави ще з часів класичної державно-

правової думки. Вона розглядалась в аспекті аналізу зовнішніх функцій 

держави, коли міжнародна співпраця тлумачилась як один із засобів 

гарантування зовнішньої безпеки держави. 
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Мiжнародна співпраця не повинна тлумачитись як самостiйна функцiя 

держави, вона  має являти собою лише один з аспектів реалізації єдиної та 

цілісної зовнiшньої функцiї, суть якої полягає у гарантуваннi 

зовнішньоекономічної безпеки та сприянні завдяки засобам міжнародної 

співпрацi, розвитку національного потенціалу 4, с. 42. 

Серед функцій мiжнародної iнтеграцiї доцільна та, що розглядається  як 

одна з базисних зовнішніх функцій держави, яка вирізняється відносною 

самостійністю та слугує одним з необхідних аспектів успішного існування  

держави.  

Сьогодні актуальність проблеми забезпечення зовнішньоекономічної 

безпеки України в процесі міжнародної інтеграції зросла як ніколи внаслідок 

об'єктивної необхідності включення країни у глобалізоване світове 

господарство 2, с. 41. 
Зовнішньоекономічна безпека - це такий стан економічної системи, при 

якому забезпечується захищеність життєво важливих економічних інтересів 

країни у внутрішній господарської діяльності, в тому числі від впливу 

зовнішніх загроз, створюються умови для оптимального входження економіки в 

міжнародний поділ праці 1, с. 14. 

Міжнародна інтеграція - це об'єктивний процес зближення країн світу та 

їхніх суб'єктів у всіх сферах людського життя на основі спільності 

загальнолюдських інтересів 5. 

У процесі міжнародної інтеграції зростають обсяг, частота, інтенсивність 

взаємодії між елементами системи, досягаються більший ступінь її цілісності, 

стабільності, автономії та ефективності дій. 

В процесі міжнародної інтеграції зовнішньоекономічна безпека України 

недостатньо захищена від впливу негативних зовнішньоекономічних факторів. 

Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України - один із 

домінуючих факторів розвитку зовнішньої  економіки України. 

Загрозою зовнішньоекономічної безпеки України може бути  

приховування суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності валютної виручки 

за кордоном, а також експорт вітчизняних товарів[6, с. 30].  

Ці кошти не спрямовуються на структурну перебудову національної 

економіки України, що є причиною стрімкого втягнення її в боргові 

зобов’язання. 
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Найбільш прийнятною політичною реакцією на сучасні 

зовнішньоекономічні виклики для України мають стати структурні реформи 

одночасно за всіма напрямами зовнішньоекономічної діяльності.  

Лише за таких умов Україна матиме достатній рівень 

зовнішньоекономічної безпеки України.  

Таблиця 1 - Основні показники зовнішньоекономічної безпеки 
 

№ 
Найменування індикатора, одиниця 
виміру 

Зн
ач
ен
ня

 
ва
го
во
го

 
ко
еф
іц
іє
нт
а 

Р
оз
ра
ху
но
к 

20
17

 

Р
оз
ра
ху
но
к 

20
18
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ху
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к 

20
19

 

Р
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ра
ху
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к 

20
20

 

1 Відкритість економіки, відсотків 0,0835 8,67565 8,27485 7,5651   

2 
Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту, разів 

0,1061 0,091246 0,088063 0,088063 0,102917

3 
Питома вага провідної країни-
партнера в загальному обсязі 
експорту товарів, відсотків 

0,0885 0,80535 0,68145 0,6372 1,2744 

4 
Питома вага провідної країни-
партнера в загальному обсязі 
імпорту товарів, відсотків 

0,0935 1,35575 1,31835 1,41185 1,43055 

5 

Питома вага провідного товару 
(товарної групи) в загальному 
обсязі експорту товарів, відсотків 
 

0,0909 2,12706 2,23614 2,34522 
 
2,19069 

 

6 

Питома вага провідного товару 
(товарної групи) за виключенням 
енергетичного імпорту в 
загальному обсязі імпорту товарів, 
відсотків 

0,0877 2,21004 2,17496 1,92063 1,86801 

7 

Питома вага сировинного та 
низького ступеня переробки 
експорту промисловості в 
загальному обсязі експорту товарів, 
відсотків 

0,0981 8,28945 8,28945 8,34831   

8 
Частка імпорту у внутрішньому 
споживанні країни, відсотків 

0,0992 2,29152 2,21216 2,05344   

9 
Індекс умов торгівлі (ціновий), 
відсотків 

0,0996 10,12932 9,9102 9,95004 10,458 

10 
Завантаженість транзитних 
потужностей нафтотранспортної 
системи, відсотків 

0,0774 2,29878 2,11302 2,1285 2,15946 

11 
Завантаженість транзитних 
потужностей газотранспортної 
системи, відсотків 

0,0754 3,95096 3,64936 3,78508 2,36002 
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З наведеної таблиці 1 ми можемо провести аналіз основних показників 

зовнішньоекономічної безпеки. 

 В  процесі міжнародної інтеграції зовнішньоекономічна безпека України 

має включати в себе не лише експортну та імпортну, але й валютну, 

інвестиційну та боргову безпеки, по скільки кожен із даних факторів чинить 

безпосередній вплив на зовнішньоекономічну безпеку України 5. 

 На сучасному етапі розвитку для України вкрай важливим є забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності як вирішальної ланки економічної безпеки та 

важливого індикатора національної безпеки держави. 

 В умовах кризи та невизначеності розвитку світової економіки упродовж 

останніх років, дослідження та забезпечення зовнішньоекономічної безпеки 

країни набуває важливого значення.  

 Високий рівень відкритості та інтегрованості економіки України у світове 

господарство створює додаткові загрози для економічного розвитку країни.        

Тому дослідження сучасних проблем зовнішньоекономічної безпеки України є 

актуальним. 

 В інформаційній сфері загрозою є погіршення рейтингових оцінок стану 

економіки держави, в науково-дослідницькій - зменшення фінансування 

науково-технічних розробок. 

 Однією з найбільших загроз зовнішньоекономічній безпеці країни в 

процесі міжнародної інтеграції є висока боргова залежність національної 

економіки та її постійне зростання. 

 Останнім часом  можна  помітити швидку динаміку зростання державного 

боргу упродовж останніх років та залежність умов кредитування від 

кон’юнктури на зовнішніх фінансових ринках. Загрози у фінансовій сфері 

полягають у швидкому зростанні боргової залежності. 

 Міжнародна інтеграція загострює питання зовнішньоекономічної безпеки.  

 Можна зробити висновок, що питання про забезпечення 

зовнiшньоекономiчної безпеки вимагає дослiдження ряду теоретичних та 

методологiчних проблем безпеки особи, суспiльства та держави, від 

розв’язання яких залежить визначення понятійно-категорійного апарату. 
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 Нацiональна безпека й економiчний розвиток України суттєво залежать від 

зовнішнього середовища: тенденцiй розвитку світового господарства, 

політичної та економічної ситуації в свiтi. 
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Пoстaнoвкa прoблеми. Антикризове управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства стало одним з найбільш популярних термінів у 

економічній сфері життя. Однак до тепер зміст поняття не достатньо чітко 

висвітлений в науковій літературі, як правило, основна увага дослідників та 

науковців приділяється не шляхам виходу з кризових ситуацій на підприємстві, 

а заходам щодо її запобігання. Важливість обраної теми пов'язана з існуванням 

нагальної потреби щодо розробки та застосування особливих управлінських 

підходів, які б забезпечили своєчасний початок боротьби з феноменом кризи. З 

огляду на це виникає необхідність у виділенні окремої «ніші»в управлінській 

теорії та практиці для антикризового управління підприємства, зокрема 

особливостям застосування  управлінських підходів в сфері ЗЕД, з метою 

забезпечити дієвість та своєчасність боротьби з феноменом кризи. 

Aнaліз oстaнніх дoсліджень. Дослідженням цієї  проблеми займалися такі 

вітчизняні науковці, як: О. Богданов, І. Василенко, Є. Кортков,                

Н. Ф. Костецький, Є. Ляшенко, В. Подольська, Б. А. Райзберг, З. Шершньова, 

А. Чернявський; а також іноземні: І. Ансофф, Л. Бартон, П. Грін, П. Лагадек,              

Б. Підженбург, Ю. Розенталь, К. Ф. Херман та інші.. 

Пoстaнoвкa зaвдaння. Дослідити теоретичну сутність та особливості 

понять «криза», «антикризовий менеджмент» та «антикризове управління 

ЗЕД», причини виникнення криз та їх класифікацію, систему та механізм 

антикризових заходів на підприємстві, особливості антикризового управління 

підприємства стосовно зовнішньої економічної політики. 

Метoю статті є розробка підходів до антикризового управління 

підприємством. 

Oб’єктoм дoслідження є система антикризового управління піприємством. 

Oдержaні результaти дoслідження. Формування системи попередження 

банкрутства підприємств фактично відображене в народній мудрості: "Розумна 

людина завжди знайде вихід із скрутної ситуації, а мудра в неї не потрапить". 

Сучасний підхід запобігання банкрутства підприємств на макро- та мікрорівнях 

у разі погіршення роботи підприємства полягає в діяльності на випередження, 
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оскільки результати банкрутства можуть завдати відчутних збитків різним 

зацікавленим групам, зокрема: працівники втрачають роботу, їхні сім’ї – засоби 

на проживання, споживачі – можливість вибору товарів, держава – податки, 

суспільство – робочі місця, контрагенти – клієнтів. Способи запобігання 

банкрутства підприємств доцільно виписати у державних стратегіях розвитку, 

планах дій та, відповідно, законодавчо їх закріпити. До того ж, як зазначають 

науковці, ефективне законодавство про банкрутство не лише повинно 

стимулювати підприємства до раціонального використання активів та захищати 

інтереси кредиторів, а й має містити механізми, спрямовані на фінансове 

оздоровлення боржника. 

Проблематику формування та розвитку системи попередження 

банкрутства підприємств розкривають у своїх працях такі вітчизняні та 

іноземні науковці, як: О.О. Терещенко, О.Г. Тарасенко, О.В. Мозенков, О.Є. 

Кузьмін, А.Г. Загородній, Є.В. Крикавський, В.М. Геєць, О.О. Слюсаренко. У 

роботах цих авторів розкривається сутність та значення інституту банкрутства 

для розвитку ринкової економіки, підходи до класифікації причин банкрутства, 

методики оцінювання банкрутства підприємств, а також застосування заходів з 

попередження та запобігання банкрутства тощо. Разом з тим, доцільно 

відзначити недостатність теоретичних напрацювань у сфері розкриття сутності 

та особливостей управління підсистемою попередження банкрутства 

підприємств. Зокрема подальші дослідження вимагають питання ідентифікації 

ризиків банкрутств, оцінювання рівня ризиків банкрутства, управління 

системою попередження банкрутства підприємств, формування інформаційного 

забезпечення системи попередження банкрутства підприємств, які 

ґрунтуватимуться на вивченні існуючого національного та світового досвіду 

попередження банкрутства підприємств. 

Аналізуючи літературні джерела [1–6] та практику попередження 

банкрутства у різних державах світу, доцільно виділити такі елементи 

запобігання банкрутства, які пов’язані з різними формами державної підтримки 

підприємств: бюджетні фінансові позики, державні субсидії, придбання 
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державою корпоративних прав підприємств, державні товарні кредити, сплата 

зобов’язань кредиторам тощо. Непрямі форми державної підтримки 

підприємств та співпраці з партнерами з метою запобігання банкрутства 

бувають такими: податкові пільги, реструктуризація податкової заборгованості 

або надання податкових пільг, надання державних гарантій (поручительство), 

дозвіл на порушення антимонопольного законодавства, інформаційна 

підтримка, консалтингові послуги, посередницькі послуги, встановлення на 

певні види продукції та послуги мінімальних (інтервенційних) цін, державні 

протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного товаровиробника, 

розміщення державних замовлень на підприємствах, які перебувають у 

фінансовій кризі, встановлення бар’єрів виходу та входу у конкретні галузі або 

на певні ринки, рефінансування комерційних банків на вигідних засадах тощо.  

Такі способи використовуються практично у всіх високорозвинених 

країнах світу та країнах, що розвиваються. Проте умови здійснення державної 

підтримки різняться. Наприклад, пряма фінансова допомога в одних країнах 

виконується на поворотних засадах, а в інших – на безповоротних умовах, у 

разі надання фінансової допомоги одні країни встановлюють певні обмеження, 

а інші таких обмежень не накладають тощо. Тому доцільно детальніше 

проаналізувати вітчизняний та іноземний досвід запобігання банкрутства 

підприємств. 

Основним підходом у системі попередження банкрутства підприємств є 

застосування механізму санації, який передбачає фінансове оздоровлення 

підприємства та, відповідно, задоволення через певний час вимог кредиторів. У 

разі ліквідації підприємства багато кредиторів не зможуть задовольнити власні 

вимоги у повному обсязі або принаймні частково. Це розуміли люди ще 

декілька тисячоліть тому. Зокрема, в Руській Правді Ярослава Мудрого 

передбачалася можливість реструктуризації боргів підприємства або купця, 

однак бралися до уваги причини банкрутства: «Коли банкрутство купця 

станеться через нещасливу пригоду, а не через його недбальство, себто коли 

потоне корабель, або пропаде товар під час війни, або від огню, то кредитори не 
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можуть жадати конкурсу негайно – не можуть «насилити» ані продати його: 

купцеві дається право сплачувати свої борги частками, бо шкода від Бога, а він 

сам не винен; коли ж він збавить своє майно пияцтвом, або залізши в карні 

справи, або взагалі знищить його своєю непорядністю, то він віддається на 

волю кредиторів – вони можуть йому дату «прольонгату» або негайно його 

продати разом з усім майном» [1, с. 7]. Отже, ще в часи Київської Русі 

законодавство надавало боржникові можливість поліпшення свого майнового 

стану після настання банкрутства [3, c. 41]. Однак віковічний досвід української 

законотворчості забули сучасники і не скористалися ним під час розроблення 

першого законодавчого акту, який регулював процес банкрутства, – Закону 

"Про банкрутство", прийнятого у 1992 р. Саме закон "Про банкрутство" 

спрямований на ліквідацію боржників, що може призвести до низки негативних 

наслідків, зокрема до економічних та соціальних катаклізмів в Україні. Тому в 

українському законодавстві з прийняттям закону «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у 1999 р. 

відбулися зміни, однак виникла проблема виконання цього закону в частині 

проведення санації підприємства. Багато з кредиторів зацікавлені в тому, щоб 

підприємство було ліквідовано (основні мотиви: підприємство є основним 

конкурентом, зміна форми власності підприємства, заволодіння матеріально-

технічними активами підприємства тощо). У законі «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачені такі 

судові процедури, що застосовуються до боржника: розпорядження майном 

боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; 

ліквідація банкрута. Прийнятий закон розподіляє санацію на дві: досудова 

санація та післясудова санація. У цій статті проаналізуємо досудову санацію, як 

комплекс заходів попередження банкрутства підприємств. У законі 

передбачено, що планами санації в судовій процедурі можуть бути введені: 

реструктуризація підприємств; перепрофілювання виробництва; закриття 

нерентабельних виробництв; продаж частини майна боржника; продаж майна 

боржника, як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); 
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ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація кредиторської 

заборгованості, зокрема переведенням боргів (частини боргів) на санатора, 

інвестора та погашення ними боргу.  

Виділяють такі типи санаційних заходів: організаційно-правові, 

виробничо-технічні, фінансово-економічні, соціальні [1, с. 21; 7, с. 39].  

Централізовану санаційну підтримку можна проводити двома способами: 

1) пряме бюджетне фінансування; 2) непрямі форми державного впливу                

[2, с. 193]. Прямим способом підтримки підприємств є купівля державою акцій 

підприємств, що перебувають на етапі фінансової кризи. Значну частину 

державного сектора в Німеччині, США, Швеції, Великобританії, Франції та 

інших країнах сформовано саме за рахунок колишніх приватних підприємств, 

які опинилися на грані банкрутства [2, с. 193]. Прикладом такого підходу є 

антикризова концепція французького концерну «Alston» (2003 р.), якою було 

передбачено придбання акцій номінальною вартістю 300 млн. євро, що 

відповідало половині загального обсягу збільшення капіталу. Внаслідок цієї 

операції частка державного пакета акцій досягла 31, 5%. Засадничі принципи 

реалізації такого підходу є тимчасовість володіння корпоративними правами та 

реалізація державою функцій власника з дотриманням законів ринкової 

економіки, тобто управління державним пакетом корпоративних прав повинно 

здійснюватися на тих самих умовах, що й гіпотетичним приватним інвесторам 

[9, с. 16]. Доцільно зазначити, що підтримка держави повинна ставити собі за 

мету насамперед відновлення платоспроможності підприємства з метою 

збереження робочих місць, розвитку інноваційних продуктів та технологій, 

розвитку стратегічних підприємств тощо і, лише пізніше, дбати про отримання 

прибутку. Іншим поширеним непрямим методом державної підтримки 

підприємств у деяких високорозвинених країнах є дозвіл з боку держави на 

порушення антимонопольного законодавства. Наприклад, в США це можна 

реалізувати наданням дозволу на злиття конкуруючих компаній у разі, коли 

одна з фірм, що має істотне значення для економіки держави, знаходиться на 

межі банкрутства [2, c. 194; 3, с. 230].  
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Значним та корисним для використання на вітчизняних підприємствах є 

досвід антикризового управління на підприємствах Німеччини, яка зіткнулась з 

фінансово-економічними проблемами на підприємствах та потребою їх санації 

при об’єднанні Західної та Східної частин країни. При прийнятті рішення про 

можливість відновлення платоспроможності підприємства розробляється План 

санації або План подальших дій, який супроводжується поступками з боку 

кредиторів у вигляді часткового відмовлення у вимогах, що здійснюється на 

засадах переоформлення позики на нових умовах. План санації підприємства 

розробляється безпосередньо підприємством або зібранням кредиторів та 

приймається більшістю голосів. Його основні елементи мають бути 

взаємопов’язані з основними елементами Концепції санації підприємства. План 

санації формується на підставі ретельного аналізу ситуації на підприємстві, 

комплексного виявлення причин фінансових проблем підприємства. Акцент 

робиться на виявлені внутрішніх резервів санації підприємства на підставі 

аналізу виробничої програми підприємства, системи постачання підприємства 

матеріальними ресурсами; оцінки рівня витрат та організаційно-управлінських 

чинників.  

Оцінка фінансового стану компанії є надзвичайно важливою. Саме вона 

надає можливість керівництву приймати вірні управлінські рішення та 

попереджувати настання банкрутства компанії. Не існує єдиної моделі, яка б 

дала змогу точно розрахувати ризик неплатоспроможності підприємства та 

завчасно попередити менеджмент щодо необхідності впровадження 

антикризових заходів. Важливими факторами, які визначають специфіку 

діяльності компанії, є країна її походження, розмір та галузь діяльності. Таким 

чином, необхідно створювати моделі, які б враховувала ці особливості. В 

Україні існує національна система оцінки фінансового стану суб'єкта 

господарювання, яка усуває національний та галузевий фактори впливу на 

якість отриманих результатів (у порівнянні з класичними моделями оцінки 

ризику банкрутства компанії). Проте отримані результати від використання 

національної моделі не повністю відображають реальну ситуацію на 

підприємстві та не дають змогу точно прогнозувати його фінансовий стан у 

майбутньому. 
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Олександра Дирда 

Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 

ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИ, 

ЦІЛІ, ПРОБЛЕМИ 

В умовах нестабільної політичної ситуації та світової пандемії, на фоні 

економічної кризи,  виникає ціла низка проблем, які носять, з одного боку, 

загальний характер щодо розвитку економіки України, а з іншого – 

характеризують ключові напрямки та можливості для  розвитку підприємств. 

Сьогодні, як ніколи,  оптимізація діяльності торгових підприємств потребує 

вирішення комплексу проблем. Однією з таких проблем є  проблема 

забезпечення фінансової рівноваги торгових підприємств в умовах 

невизначеності та нестійкості економічного середовища. 

Ключові  слова: банкрутство, нестабільність, криза, платоспроможність, 

ризик. 
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Актуальність обраної теми дослідження обумовлюється об’єктивною 

необхідністю подальшої розробки основних теоретичних підходів та 

удосконалення існуючих методів комплексної оцінки фінансової рівноваги в 

умовах підвищеного ризику, яка ґрунтується на новому підході - вивченні 

фінансової рівноваги торгових підприємств.  

Суттєве значення аналізу оцінки й забезпечення фінансової рівноваги  

підприємств у ринкових умовах зумовлюють постійну увагу дослідників до її 

різних аспектів.  

Зазначеній актуальній проблемі присвячено роботи вітчизняних та 

зарубіжних авторів А.О. Єпіфановової, І.Т. Балабанова, Л.А. Бернстайна,                

О.М. Бандурка, М.Т. Білухи, Є. Брігхема, І.А. Бланка, Т.П. Карліна, Б. Коласса, 

А.А. Мазаракі, А.Р. Макміна, В.В. Коваленко, В.І. Міщенка, В.П. Москаленка, 

В.В.Сопка, О.С. Стоянової, С.П. Ярошенка.  

Метoю роботи є характеристика теоретичних проблем та дослідження 

практичних аспектів економічного змісту фінансової рівноваги для торгових 

підприємств. 

Oб’єктoм дoслідження є ризики підприємства. Oдержaні результaти 

дoслідження. На основі оцінки фінансового стану було розроблено процес 

управління фінансовими ресурсами. Оцінюючи фінансову стійкість 

підприємства, ми можемо зробити висновки про ефективність управління його 

фінансовими ресурсами. Важливо, щоб стан ресурсів не лише відповідав 

потребам розвитку підприємства, а й відповідав вимогам ринку. Ринок - це 

економічне середовище з постійною невизначеністю та нестабільністю, 

інфляцією та відсутністю надійної інформації. 

А все це, як відомо, передумови виникнення економічних та фінансових 

ризиків. За цих умов немає чіткості й впевненості в отриманні очікуваного 

результату, тобто виникає небезпека, непередбачених втрат, і як наслідок, 

збільшується ступінь фінансового ризику, що впливає на фінансову стійкість 

підприємства. Можна вважати, що між фінансовим результатом, стійкістю 

підприємства та ризиком втрати платоспроможності й фінансової стійкості 
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існує причинно-наслідковий зв’язок, що робить особливо актуальним 

дослідження різних аспектів стану фінансів будь-якого підприємства, у тому 

числі й підприємств торгівлі. Актуальність проблеми оцінки фінансової 

стійкості торгових підприємств зумовлена також багатостороннім інтересом, 

оскільки об’єктивність показників фінансової стійкості зацікавлена як 

інвесторами, так і партнерами - для оцінки перспектив співпраці, а 

керівництвом та працівниками - раціонально розподілити ресурсів та 

забезпечити безперервну роботу. підприємства в умовах невизначеності 

економічного середовища. 

Слід зазначити, що підприємство найбільше зацікавлене у стабільному 

фінансовому становищі, оскільки лише завдяки стабільним відносинам з 

партнерами воно може досягти своїх цілей, оскільки ступінь його фінансової 

привабливості для постачальників, акціонерів, банків тощо залежить від 

стабільності фінансового стану. Як відомо, торгівля є атрибутом для всіх 

суспільств і відображає рівень розвитку товарних грошей. Він займає чільне 

місце не тільки в національній економіці, але і в житті кожного громадянина. 

Торгівля - це галузь економіки, яка виконує функції обігу товарів, тобто 

забезпечує їх переміщення із зони виробництва в зону споживання.  

Комерційні підприємства продають товари безпосередньо кінцевим 

споживачам, тобто. остаточно завершити оборот від виробника. У сучасній 

економічній ситуації, яка характеризується посиленням конкуренції та 

загостренням проблеми виживання, представники бізнесу, як ніхто інший, 

потребують високої ініціативи, компетентності та ефективності в організації 

продажу товарів споживачам. Безперечно, торгівля завжди повинна бути 

вигідною. 

Так, О.М. Бандурка, М.Я. Коробов розкриває поняття "фінансова 

рівновага " шляхом досягнення необхідних фінансових параметрів 

підприємства. Вони зазначають, що "фінансовий стан підприємства означає 

ступінь забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами для 

ефективної господарської діяльності та своєчасного врегулювання грошових 

зобов'язань за своїми зобов'язаннями" [1]. 



140 

Крім того, вони стверджують, що якщо компанія досягає необхідних 

параметрів у сферах прибутковості (рентабельності), наявності власних 

фінансових ресурсів; раціональний розподіл основного та оборотного капіталу, 

платоспроможність та ліквідність, фінансовий стан такого підприємства 

вважається стабільним. На нашу думку, це визначення відображає такі основні 

характеристики фінансової стійкості підприємств, як: прибутковість, фінансова 

незалежність, платоспроможність та ліквідність, але тим не менш ці 

характеристики недостатні. 

Деякі автори, наприклад М. Т. Белуга, зазначають, що «фінансова 

стійкість - це здатність підприємства стабільно здійснювати свою діяльність 

завдяки фінансовому забезпеченню власними оборотними коштами, а також 

найманими працівниками (позиками, паями)» [2]. На наш погляд, фінансова 

стійкість характеризує фінансову стійкість підприємства, але категорія 

"фінансова рівновага" ширша за поняття "фінансова стабільність", оскільки 

вона розглядається не як співвідношення між власними та позиковими 

коштами, а як загальне забезпечення власними ресурсами та незалежність від 

зовнішні джерела їх формування. 

Тому, на наш погляд, визначення фінансової стійкості, запропоноване Н. 

А. Мамонтовою, є більш точним: «фінансовий баланс - це результат діяльності, 

що показує власні фінансові ресурси компанії, рівень їх використання, 

напрямок їх розташування»[3]. Однак це визначення не повною мірою 

характеризує категорію фінансової стійкості, а лише визначає взаємозв'язок між 

ефективним використанням власних фінансових ресурсів та кінцевими 

результатами фінансово-господарської діяльності компанії. 

Українські дослідники визначають поняття "фінансова рівновага" на стані 

та забезпеченості підприємств фінансовими ресурсами. А. Д. Шеремет,                

Р. С. Сайфулін та деякі інші автори дають таке трактування фінансової 

стійкості - «це стан рахунків підприємства, що характеризує його постійну 

платоспроможність» [4]. Ми вважаємо, що це визначення характеризує 

головний показник фінансової стійкості підприємства - платоспроможність. 
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Але в той же час зауважимо, що фінансова рівновага визначається не 

лише коефіцієнтами платоспроможності, а й показниками прибутковості та 

фінансової стійкості. На наш погляд, наведене вище визначення також вимагає 

уточнення поняття рахунків: рахунки - наприклад, наявність певних сум 

грошей або стан розрахунків? Більшість авторів розглядають фінансову 

стабільність як ступінь забезпеченості оборотними коштами власних джерел 

фінансування [5]. 

Таким чином, у проаналізованих вище визначеннях ми можемо помітити 

існування різних думок щодо економічного значення терміна "фінансова 

стійкість підприємства". Кожне тлумачення характеризує цей термін із позицій 

та завдань, встановлених автором у дослідженні, та визначається багатьма 

факторами, що свідчить про відсутність єдиного підходу серед економістів до 

поняття "фінансова стабільність". На наш погляд, ці визначення не суперечливі, 

а відрізняються лише ступенем деталізації та характеризують різні аспекти 

фінансової стійкості, що визначають підходи до її оцінки. 

Отже, з огляду на вищевикладене, спершу сформулюємо визначення 

фінансової стійкості комерційних підприємств: фінансовий баланс - це складна 

категорія, яка характеризує стан, структуру та напрямки використання 

фінансових ресурсів комерційного підприємства, його здатність - виконувати 

свої зобов'язання. Здавалося б, таке визначення є вичерпним і може 

застосовуватися на практиці. Однак є ще один важливий фактор - 

невизначеність та нестабільність ринкового середовища, які є основними 

факторами ризику. 

Отже, характеристика фінансової стійкості без урахування цього фактора 

буде неправильною. На наш погляд, найточніше визначення дають                

В. М. Родіонова та В. Г. Артеменко: «Фінансовий баланс підприємства - це 

виклад його фінансових ресурсів, їх розподілу та використання, що забезпечує 

розвиток підприємства на основі зростання прибутку та капіталу 

платоспроможність у часі та платоспроможність з точки зору допустимого 

ризику»[6]. Це визначення, на наш погляд, найбільш повно характеризує 

фінансову стійкість компанії та її платоспроможність протягом перехідного 

періоду. 
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Існує "прийнятний рівень ризику". Оцінка, обчислення допустимого рівня 

ризику вимагає високого професіоналізму, інтуїції менеджерів, менеджерів, 

вміння знаходити межі економічних та фінансових ризиків, прогнозування 

результатів рішень, пов’язаних з ризиками. Ця фраза задає логіку для її оцінки: 

як постійно, з різною ступенем деталізації, розглядати всі процеси, пов'язані зі 

зміною статусу та структури активів та ресурсів торгової компанії. Тому в 

сучасній складній перехідній економічній ситуації, коли рішення пов’язані з 

ризиками, необхідно визначити підхід та напрямок оцінки фінансової стійкості 

торгових компаній. Основною метою оцінки фінансової стійкості компанії є 

уникнення помилок при прийнятті певних фінансових рішень. Це дозволяє 

компаніям знизити рівень економічного та фінансового ризику. 

Вітчизняна економічна література використовує різноманітні методи та 

підходи для оцінки фінансової стійкості комерційних підприємств світу. Багато 

вітчизняних та зарубіжних авторів [7]. Розрізняють такі методи аналізу та 

оцінки звітності, які є загальними для оцінки фінансової стійкості комерційних 

підприємств: горизонтальний (тенденційний) аналіз; вертикальний аналіз; 

аналіз ключових фінансових коефіцієнтів, що характеризують фінансову 

стійкість підприємства. 

Горизонтальний (трендовий) аналіз заснований на вивченні динаміки 

окремих фінансових показників у часі. Використання цього методу аналізу 

дозволяє розрахувати темпи приросту (приросту) окремих показників 

фінансової звітності за досліджуваний період та визначити загальні тенденції їх 

зміни (або тенденції). Вертикальний аналіз базується на структурній структурі 

окремих показників у фінансовій звітності. При виконанні цього аналізу 

розраховується частка структурних складових звітів. Аналіз фінансових 

коефіцієнтів базується на розрахунку коефіцієнтів різних абсолютних 

показників фінансової діяльності компанії. 

Суть методології визначення фінансової стійкості підприємства повинна 

полягати у визначенні аналітичних показників, що характеризуватимуть 

фінансову стійкість та платоспроможність господарських підприємств, та 
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порівнянні їх із критеріями для отримання об'єктивної оцінки стабільності 

фінансового стану та розробити рекомендації щодо поліпшення фінансового 

стану компанії. невизначеність. 

На додаток до цих традиційних методів аналізу, необхідно 

використовувати й інші підходи для оцінки фінансової стійкості компанії. 

Метод використання коефіцієнтів є традиційною і найпоширенішою частиною 

фінансової оцінки, це не новий напрямок у фінансовому аналізі. Однак, на наш 

погляд, вплив на коефіцієнтну систему декількох факторів сприяв значному 

розширенню периметра та умов їх використання. 

З одного боку, оцінка покращується за рахунок підвищення точності 

джерел бухгалтерського обліку та фінансової інформації, що в майбутньому 

дозволяє мати більш надійні орієнтири для оцінки значень, що 

використовуються при розрахунку коефіцієнтів для компанія або група 

компаній. З іншого боку, використання сучасних комп’ютерних технологій 

може значно покращити технологічний процес аналітичної обробки звітної 

інформації, що забезпечує ефективні фінансові рішення. 

Завдяки вдосконаленню аналітичних розрахунків діапазон 

використовуваних коефіцієнтів розширився. Нарешті, розвиток сучасних 

статистичних методів дозволяє більш ефективно використовувати цю 

інформацію та проводити систематичний аналіз груп коефіцієнтів, 

представлених у вигляді просторових вибірок, що стосуються різних об'єктів, 

що аналізуються протягом певного фінансового періоду. 

На цій підставі можна сформулювати вимоги, що стосуються фінансових 

коефіцієнтів: 1) коефіцієнти повинні якомога більше інформувати і давати 

об'єктивне уявлення про стабільність фінансового стану компанії; 2) з 

економічної точки зору фінансові коефіцієнти повинні мати однаковий 

напрямок; 3) для всіх показників повинні бути чисельні стандарти мінімального 

задовільного рівня або межі змін; 4) Фінансові коефіцієнти слід розглядати 

лише на основі публічної фінансової звітності. 

Оцінка фінансової звітності - це інтелектуальний процес. Реальний 
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процес оцінки повинен проводитись аналітиком з більш досконалим 

моделюванням різних ситуацій та обставин, і таким чином залишати багато 

місця для його ініціативи та його винахідливості [6]. Перевагами системи 

коефіцієнтів є: простота розрахунків; можливість їх реалізації на основі 

фінансової звітності; чіткість отриманих результатів. 

Але ми поділяємо точку зору цих авторів [2], які висвітлюють певні 

специфічні недоліки методу коефіцієнтів: іноді відсутні достовірні та 

порівняльні дані не лише за галузями діяльності, а й даних певної компанії за 

попередні періоди; фінансові коефіцієнти значною мірою залежать від 

облікової політики компанії; компанія може штучно підвищити свою 

ефективність; диверсифікована діяльність компанії, що ускладнює 

порівняльний аналіз коефіцієнтів за галузями; інфляційний вплив на фінансову 

звітність; недосконалість алгоритму розрахунку певних коефіцієнтів; статичний 

характер коефіцієнтів, розрахованих на дату закриття; сезонні фактори, які 

можуть спотворювати аналітичні дані. 

Оскільки аналіз фінансових коефіцієнтів, результати розрахунків можуть 

спотворюватися фактором інфляції, на наш погляд, необхідно скоригувати 

фінансову звітність. Відомо, що інфляція впливає на різну діяльність торгової 

компанії, її грошово-розрахункові операції. Таким чином, оцінка активів 

балансу на основі теперішньої вартості занижує реальну вартість основного та 

оборотного капіталу. Це призводить до штучного заниження 

кредитоспроможності торгової компанії, спотворює значення коефіцієнтів 

ліквідності. 

Крім того, поряд із знеціненням гривні, грошові кошти та дебіторська 

заборгованість частково втрачають свою реальну вартість, що призводить до 

втрати частки компанії в оборотних коштах та завищення ліквідності, що 

створює ілюзія процвітання для керівництва, інвесторів та партнерів. У той же 

час компанія "виграє" за своїми грошовими зобов'язаннями. Отже, 

суперечливість наслідків інфляції полягає в тому, що одні активи на балансі 

штучно занижені, а інші нереально завищені. 
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Насправді інфляція перетворила на перший погляд простий принцип 

бухгалтерського обліку - порівняння доходів і витрат - у проблему, яка кидає 

виклик економістам, практикам та науковцям. Неможливо не врахувати вплив 

інфляції на фінансові показники діяльності торгової компанії. Вплив, як 

зазначають вчені [5], виявляється в: 1) заниженні реальної вартості майна 

торгової компанії, оскільки оцінка будівель, обладнання та інших видів майна 

проводиться з використанням обох старі та нові ціни; 

2) заниження справжньої вартості запасів та витрат, що призводить до 

необгрунтованого завищення прибутку; 3) «поїдання» капіталу та неможливість 

накопичення компанією коштів для капітальних вкладень; 4) знецінення всіх 

видів доходів торгової компанії через падіння курсу гривні. Завищення 

фактичних фінансових результатів із заниженням реальної вартості активів 

призводить до невиправданих спотворень платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості та фінансової стійкості торгової компанії. Крім того, інфляція 

призводить до ще одного негативного явища в економічній діяльності торгової 

компанії. Чим вищий рівень інфляції, тим більший ступінь спотворення активів 

та пасивів балансу, що призводить до недотримання головного критерію якості 

інформації - достовірності, тобто - сказати, що ця інформація не може бути 

корисною для фінансових рішень. На сьогоднішній день проблема коригування 

фінансової звітності не вирішена, хоча в цьому напрямку зроблено певні кроки. 

У балансах підприємств матеріальні основні фонди, нематеріальні основні 

засоби, товари відображаються за фактичною собівартістю, яка періодично 

переоцінюється. 

У світовій практиці відомі наступні підходи до аналізу впливу інфляції 

[6]: 1. За коливаннями курсів валют; 2. За коливаннями рівня цін на базову 

продукцію: а) метод врахування коливань загального рівня цін; б) метод 

переказу за поточними цінами. Кожен із цих методів має свої недоліки та 

переваги. На наш погляд, метод коригування коливань курсу є найпростішим. 

Це не вимагає великої кількості додаткової інформації. Застосовується в 

Україні переважно при укладанні різних торгових угод. 
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При використанні цього методу необхідно, щоб курс гривні та долара 

збігався з їх фактичною купівельною спроможністю. У реальному житті цього 

навряд чи буває. Це пов’язано з певним регулюванням валютних курсів 

державою, протекціоністською політикою щодо національної продукції тощо. 

Ми вважаємо, що метод коригування фінансової звітності на основі змін 

загального рівня цін підвищує реалістичність аналізу фінансової стійкості 

підприємств, забезпечує порівняння даних за різні періоди часу, дозволяє 

визначити з вказати суму додаткового прибутку або збитку. грошова здатність. 

Крім того, технологія використання цього методу досить проста. Однак 

слід зазначити, що загальний індекс цін не відображає в достатній мірі фактичні 

зміни у вартості основних фондів або загальних доходах. А для підприємств 

бізнесу особливо цікава ціна на товари та послуги, які складають основну 

частину їх активів. Отже, окремі зміни ціни є більш корисними для складання 

фінансової звітності. Тому, на наш погляд, більш точним, але також довшим 

методом, який дозволяє оцінити реальний та потенційний економічний 

потенціал бізнесу та його фінансову стійкість в умовах інфляції, є метод 

передачі активів. баланс за поточними цінами. Коригування згідно з цим 

методом полягає в переоцінці елементів фінансової звітності відповідно до 

теперішньої вартості їх елементів. Але цей метод має і свій недолік: одиниця 

виміру, яка використовується для перерахунку, не єдина, що заважає 

порівнянню цих звітів, коли суми в поточних цінах за один період 

порівнюються з тими ж сумами для іншого періоду. Крім того, метод 

перерахунку за поточними цінами не враховує вплив інфляції на грошові статті 

або зменшення економічного значення власного капіталу. 

Таким чином, з’ясування економічної сутності та значення терміна 

«фінансова рівновага» торгової компанії дало змогу визначити логічні підходи 

до послідовності процесу проведення комплексної оцінки фінансової стійкості. 

Оцінка фінансової стійкості, платоспроможності торгової компанії за різні 

періоди дозволяє дослідити динаміку її ефективності, побачити тенденції 

останніх років. Крім того, аналіз фінансової стійкості торгової компанії 

допомагає визначити сфери, в яких необхідно працювати над її покращенням у 

кожній компанії. 
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Слід зазначити, що такий аналіз, безсумнівно, цінний для керівництва та 

сторонніх осіб, зацікавлених у результатах його діяльності. Крім того, оцінка 

фінансових коефіцієнтів базується на фінансовій звітності, що дає можливість 

виявити її слабкі сторони, вразливість у фінансовій ситуації. Але ігноруючи 

вплив інфляції на вітчизняний облік та фінансову звітність, відсутність методів 

розрахунку впливу інфляції призводить до того, що ефективність фінансово-

господарської діяльності не відповідає реальність. 

Виснoвки. Системне розповсюдження фінансових проблем, що зумовили 

загострення ризикових ситуацій у торговій галузі, обумовленість необхідністю 

вдосконалення процесу оцінки та управління фінансовою стійкістю торгових 

підприємств як динамічна інтегральна характеристика спроможності 

підприємства трансформувати ресурси та ризики за рахунок ефективного 

функціонування в умовах ризику. 

Забезпечення проведення комплексної оцінки фінансової стійкості суттєво 

уточненої системи фінансових показників та схеми аналізу, яка враховує 

особливості економічного розвитку та галузевої спеціальності підприємств 

торгівлі на підставі розрахунку показників тривалості операційного та 

фінансового циклів, синхронності надходження та витрат грошових коштів. 

Виявляючи з того, що вирішення проблем фінансування підприємств торгівлі, 

діяльність, яка визначається відносно постійним збільшенням потреби в 

загальному капіталі, оцінка фінансового стану доцільно проводити під час 

дослідження взаємозв'язку та взаємозалежності компонентів фінансових 

рівноваг, що дозволить оцінити джерела фінансування та напрямки їх 

використання. 

За допомогою поглибленого аналізу, зниження ступеня ризику втратити 

фінансову стійкість та порушення фінансової рівності потребує подальшого 

вдосконалення методики оцінки фінансової стійкості торгових підприємств на 

основі оцінки грошових потоків та стану наявних грошових коштів, що 

дозволить вирішити завдання оцінки строків та обсягів, заснованих на основній 

діяльності, до кінця капіталовкладень та структуру фінансових операцій, а 

також необхідне запозичення послуг, дохідність використання кредиту, його 

повернення та сплати. 
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мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi. 

На сьoгoднiшнiй день, велика кiлькiсть українських пiдприємств активнo 

беруть учать у зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнoстi, це безпoсередньo пoв’язанo з 

тим, щo внутрiшнiй ринoк України не здатний забезпечити спoживання всiєї 

кiлькoстi прoдукцiї, яку прoпoнують вирoбники, саме тoму пiдприємства 

змушенi рoзширювати свoї ринки збуту. Вiдпoвiднo вoни вихoдять на зoвнiшнi 

ринки збуту, де наявна дуже сильна кoнкуренцiя з бoку iнoземних пiдприємств. 

Для тoгo, щoб зайняти певну нiшу на iнoземнoму ринку, українськi 

пiдприємства визначають стратегiчнi напрями рoзвитку, удoскoналюють 

експoртну дiяльнiсть, пiдвищують якiсть прoдукцiї – це дає їм змoгу дoсягти 

дoвгoстрoкoвoї кoнкурентнoї переваги. 

Тематика здiйснення мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi дoстатньo 

пoширена в рoбoтах зарубiжних та вiтчизняних наукoвцiв. Так, питання oцiнки 

ефективнoстi експoртнoї дiяльнoстi пiдприємства дoслiджували Т. Бoндарева, 

А. Oсадчук, O. Пасiчна, Л. Пельтек, А. Бoндаренкo, Ю. Iлясoва, П. Манiн,                 

Н. Невська, А. Фатенoк-Ткачук та iн. Дoслiдженням прoблематики iмпoртнoї 

дiяльнoстi займалися Т. Мельник, Н. Тимoхiна, А. Мазаракi, В. Iзoвiт,                

O. Кривoкoнь, А.I. Бoндаренкo та iн. Вoднoчас недoстатньo уваги придiленo 

пoшуку шляхiв oптимiзацiї зoвнiшньoекoнo-мiчнoї дiяльнoстi, щo зумoвлює 

актуальнiсть oбранoї тематики дoслiдження. 

Мета статтi. Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних 

аспектiв oрганiзацiї мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємства. 

Вiдпoвiднo дo Закoну України «Прo зoвнiшньoекoнoмiчну дiяльнiсть», 

зoвнiшньoекoнoмiчна дiяльнiсть – це дiяльнiсть суб’єктiв гoс-пoдарськoї 

дiяльнoстi України та iнoземних суб’єктiв гoс-пoдарськoї дiяльнoстi, 

пoбудoвана на взаємoвiднoсинах мiж ними, щo має мiсце як на теритoрiї 

України, так i за її межами. Гoлoвними суб’єктами мiжнарoднoї екoнoмiчнoї 

дiяльнoстi виступають пiдприємства, щo безпoсередньo займаються експoртoм 

абo iмпoртoм тoварiв та пoслуг [3, с. 89].  
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Oрганiзацiя мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi на пiдприємствi – це дуже 

складна та крoпiтка рoбoта, яка вимагає детальнoгo вивчення таких oснoвних 

питань як кoн’юнктура ринку, пoтенцiйнi пoкупцi та кoнкуренти, пoшук 

iнoземних партнерiв та налагoдження дiлoвих кoнтактiв з ними, прoведення 

перегoвoрiв, укладання дoгoвoрiв, пiдписання угoд i т.д. Тoму, для ефективнoгo 

здiйснення мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi, пiдприємству неoбхiднo 

пoбудувати адекватну структуру управлiння ЗЕД [4, с. 4].  

Рoзвитoк мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємств є суттєвим 

фактoрoм пiдвищення ефективнoстi гoспoдарськoї дiяльнoстi як на рiвнi 

oкремих пiдприємницьк их структур, так i в масштабах усiєї країни. Ефективна 

зoвнiшньoекoнoмiчна дiяльнiсть сприяє: 

– вiдтвoренню експoртнoгo пoтенцiалу країни; 

– пiдвищенню рiвня кoнкурентoспрoмoжнoстi укра-їнських тoварiв на 

свiтoвих ринках;  

– фoрмуванню рацioнальнoї структури експoрту й iмпoрту; 

– залученню iнoземних iнвестицiй на взаємoвигiдних умoвах, 

забезпеченню екoнoмiчнoї безпеки України [1, с. 65].  

Суб'єктами мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi є: 1) гoспoдарськi 

oрганiзацiї - юридичнi oсoби, ствoренi вiдпoвiднo дo Цивiльнoгo кoдексу 

України, державнi, кoмунальнi та iншi пiдприємства, ствoренi вiдпoвiднo дo 

Гoспoдарськoгo Кoдексу, а такoж iншi юридичнi oсoби, якi здiйснюють 

гoспoдарську дiяльнiсть та зареєстрoванi в устанoвленoму закoнoм пoрядку; 2) 

грoмадяни України, iнoземцi та oсoби без грoмадянства, якi здiйснюють 

гoспoдарську дiяльнiсть та зареєстрoванi вiдпoвiднo дo закoну як пiдприємцi. 

У зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнoстi мoжуть брати участь такoж 

зoвнiшньoекoнoмiчнi oрганiзацiї, щo мають статус юридичнoї oсoби, утвoренi в 

Українi вiдпoвiднo дo закoну oрганами державнoї влади абo oрганами 

мiсцевoгo самoврядування. 

У зв’язку з цим вiдoкремлюють такi oснoвнi етапи здiйснення ЗЕД 

пiдприємства: рoзрoбка стратегiї ЗЕД пiдприємства; дoслiдження зoвнiшнiх 
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ринкiв та пoтенцiйних партнерiв, вивчення кoн’юнктури iнoземних ринкiв, збiр 

i накoпичення вiдпoвiднoї iнфoрмацiї; oцiнка дoцiльнoстi вихoду на зoвнiшнi 

ринки/спiврoбiтництва з зарубiжними кoнтрагентами; вибiр спoсoбу вихoду на 

зoвнiшнiй ринoк; пoшук, вибiр та встанoвлення кoнтакту iз закoрдoнним 

партнерoм, прoведення перегoвoрiв; складання та пiдписання кoнтракту, 

забезпечення викoнання зoбoв’язань, щo випливають iз дoгoвoрiв та угoд iз 

зарубiжними партнерами; фактичне пoстачання чи закупiвля тoвару.  

На першoму етапi oрганiзацiї ЗЕД фoрмується зoвнiшньoтoргoвельна 

стратегiя, при цьoму oснoвними елементами, з яких складається стратегiя є: 

сфера стратегiї (засoби адаптацiї oрганiзацiї дo свoгo зoвнiшньoгo середoвища); 

рoзпoдiл ресурсiв (спoсiб рoзпoдiлу oбмежених ресурсiв у oрганiзацiї пoмiж її 

пiдрoздiлами: ресурси слiд спрямoвувати на перспективнi пiдрoздiли та 

забирати у малo- абo неперспективних); кoнкурентнi переваги (oрганiзацiя має 

спиратися на сильнi свoї стoрoни); синергiя (стратегiя пoвинна oтримувати 

дoдаткoвoгo ефекту за рахунoк iнтеграцiї всiх мoжливoстей oрганiзацiї) [4, с. 4]. 

На другoму етапi прoвoдиться дoслiдження зoвнiшнiх ринкiв та 

пoтенцiйних партнерiв. Пiд час реалiзацiї стратегiї мoжуть виникнути 

перешкoди та небезпеки, якi має передбачити менеджер та вмiти реагувати на 

них. Чим краще цi перешкoди бачить oрганiзацiя, тим бiльше у неї шансiв 

дoсягти успiху. У цьoму випадку SWOT- аналiз є найбiльш рoзпoвсюдженим 

метoдoм oцiнки впливу внутрiшнiх та зoвнiшнiх фактoрiв на дiяльнiсть 

пiдприємства.  

На третьoму етапi oрганiзацiї ЗЕД пiдприємствo визначається з 

пoтенцiйними перевагами, щo мoжуть бути дoсягнутi при рoбoтi за зoвнiшнiх 

ринках у пoрiвняннi iз реалiзацiєю гoсoдарськoї дiяльнoстi виключнo на 

внутрiшньoму ринку. Пiд час oцiнки дoцiльнoстi експoртнoї дiяльнoстi важливo 

зрoбити аналiз ефективнoстi експoрту прoдукцiї, який прoвoдиться за 

пoказниками пoвнoгo ефекту експoрту, бюджетнoї ефективнoстi експoрту, 

пoвнoї ефективнoстi експoрту, iндексiв структури експoрту (аналoгiчнi 

пoказники рoзрахoвуються i за iмпoртoм), а для oбґрунтування дoцiльнoстi 

експoрту слiд пoрiвняти пoказник ефективнoстi експoрту з пoказникoм 

ефективнoстi вирoбництва та реалiзацiї прoдукцiї на внутрiшньoму ринку.  
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Четвертий етап пoлягає у вибoрi спoсoбу вихoду на певний ринoк. Мoжна 

вiдoкремити такi oснoвнi спoсoби вихoду на зoвнiшнi ринки: експoрт 

(непрямий i прямий: передача пoвнoважень з експoрту iз викoристанням 

збутoвoї мережи; експoртна франшиза; кoмерцiйнi пoсередники); спiльна 

пiдприємницька дiяльнiсть (лiцензування; вирoбництвo за кoнтрактoм; 

управлiння за кoнтрактoм; пiдприємства спiльнoгo вoлoдiння).  

Oстаннiй етап oрганiзацiї ЗЕД – забезпечення викoнання зoбoв'язань за 

зoвнiшньoтoгoвельним кoнтрактoм. Oсoбливoстi цьoгo етапу пoлягають у 

неoбхiднoстi викoнання наступних дiй, щo передують безпoсереднiй ЗЕД: 

укладання дoгoвoрiв з пoстачальниками сирoвини, кoмплектувальних вирoбiв, 

напiвфабрикатiв тoщo, неoбхiдних для вигoтoвлення експoртних тoварiв; 

систематичний кoнтрoль за вигoтoвленням експoртних тoварiв та за гoтoвнiстю 

тoвару дo пoпередньoгo приймання представниками пoкупця; пoвiдoмлення 

iмпoртера прo гoтoвнiсть тoвару дo вiдвантаження; oтримання у 

Тoргoвoпрoмислoвiй палатi свiдoцтва прo пoхoдження тoвару; oтримання у 

вiдпoвiднoму кoмпетентнoму oрганi експoртнoї/iмпoртнoї лiцензiї у разi 

лiцензування експoрту/iмпoрту данoгo тoвару та за умoви; oтримання 

сертифiката якoстi, фiтoсанiтарнoгo, санiтарнoгo, ветеринарнoгo, радiацiйнoгo 

та iнших неoбхiдних сертифiкатiв у вiдпoвiдних oрганах; укладання 

експoртерoм дoгoвoру на перевезення, укладання дoгoвoру страхування; 

здiйснення вивiзних/ввiзних митних прoцедур; oфoрмлення 

тoварoсупрoвoджувальних та платiжних дoкументiв; надання банкiвськoї 

гарантiї свoєчаснoї пoставки  [2, с. 26]. 

Вартo вiдзначити, щo oптимiзацiя мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi 

вiтчизняних пiдприємств є складним прoцесoм i вимагає свoєчасних i 

дoстoвiрних рoзрахункiв ефективнoстi такoї дiяльнoстi. Oснoвнi причини: 

важкo прoгнoзувати рiзнi ризики – iнфляцiйнi (зрoстання цiн на матерiали, 

кoмплектуючi, зарoбiтнi плати, енергoнoсiї та iн.); пoлiтичнi (введення 

oбмежень, ембаргo, нестабiльнiсть ситуацiї в країнi та iн.); ринкoвi (змiна 

свiтoвих цiн, зниження пoпиту тoщo) [3, с. 46]. 
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Ще oдним важливим напрямкoм пoкращання ефективнoстi мiжнарoднoї 

екoнoмiчнoї дiяльнoстi є oбмеження iмпoртнoї залежнoстi країни. Серед 

прioритетних напрямiв oптимiзацiї рoзвитку iмпoртнoї дiяльнoстi в Українi є 

такi [5, с. 26]: 

– застoсування антидемпiнгoвих та кoмпенсацiйних мит, тoварних квoт iз 

метoю захисту вiтчизняних вирoбникiв (перегляд умoв iмпoрту прoдукцiї, щo 

вiдпoвiдає стратегiчним засадам мoдернiзацiї екoнoмiки та має пoтенцiал для 

наступнoгo рoзширення експoртнoї прoпoзицiї, запрoвадження нетарифнoгo 

регулювання iмпoрту з метoю oбме-ження дoступу на українськi ринки 

кoнкуруючoї прoдукцiї за демпiнгoвими цiнами, бoрoтьба з тiньoвoю 

iмпoртнoю дiяльнiстю) вiдпoвiднo дo нoрм ГАТТ/СOТ; 

– лiбералiзацiя iмпoрту як захiд сприяння експoрту та пoсилення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi (oптимiзацiя iмпoрту сирoвини та кoмплектуючих, 

щo застoсoвується для вирoбництва гoтoвoї прoдукцiї); 

– запрoвадження захoдiв щoдo диверсифiкацiї геoграфiчнoї структури 

енергетичнoгo iмпoрту з метoю пiдвищення рiвня безпеки i стабiльнoстi 

внутрiшньoгo ринку; 

– пiдвищення рiвня прoзoрoстi та кoнкуренцiї у сферi державних 

закупiвель (шляхoм викoристання пiдхoдiв дo oрганiзацiї та прoведення 

тендерiв). 

Виснoвки i перспективи пoдальших дoслiджень. Серед oснoвних захoдiв 

удoскoналення oрганiзацiї ЗЕД на пiдприємствах видiляють наступнi: 

ствoрення oкремoгo структурнoгo пiдрoздiлу, який буде вiдпoвiдати за 

успiшнiсть ведення ЗЕД на пiдприємствi, прoведення маркетингoвих 

дoслiджень нoвих ринкiв та виявлення умoв вихoду на них, вибiр партнерiв для 

ведення мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi, збiр неoбхiднoї iнфoрмацiї 

кoнкурентiв, прoведення SWOT-аналiзу для рoзрoбки стратегiї рoзвитку 

пiдприємства та удoскoналення механiзму мiжнарoднoї екoнoмiчнoї дiяльнoстi 

пiдприємства. 
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СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність та етапи формування фінансової стратегії 

підприємства. Визначено види фінансових стратегій. Проаналізовано фактори 

зовнішнього середовища, які впливають на формування фінансової стратегії 

підприємств. 

Ключові слова: стратегія, фінансова стратегія, підприємство, види 

фінансових стратегій, етапи формування фінансової стратегії. 

Для забезпечення тривалого функціонування в ринкових умовах важливе 

значення має пошук ефективних шляхів формування фінансової стратегії 

підприємства для отримання конкурентних переваг. Актуальність формування 

фінансової стратегії підприємства зумовлена тим, що фінансові ресурси є 

джерелом формування інших видів ресурсів (матеріальних, трудових, 

інвестиційних тощо), що може лімітувати масштаби діяльності підприємства. 

Концепція формування фінансової стратегії розвитку підприємства 

ґрунтується на фундаментальних працях таких учених, як І. Ансофф, К. Ендюс, 
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Г. Мінцберг, Б. Хендерсон, А. Чандлер, С. Шоффлер, та інших. Серед 

вітчизняних науковців, які займалися дослідженням цієї сфери діяльності слід 

зазначити праці А. Бутенка, В. Гринчуцького, М. Данилюка, Л. Ліпич, 

О. Моргулець, О. Сумець, З. Шершньової та ін.  

Метою статті є визначення сутності та з’ясування етапів формування 

фінансової стратегії підприємства.  

Стратегія – це план управління підприємством, спрямований на зміцнення 

своїх позицій на ринку, задоволення потреб і досягнення поставлених цілей. 

Зробити стратегічний вибір це означає пов‘язати бізнес – рішення і конкретні 

способи дій в єдиний вузол. Ефективна стратегія та її своєчасна реалізація – 

ознаки досконалого управління підприємством.  

М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі вважають, що стратегія – це 

детальний, всебічний комплексний план, який повинен забезпечити здійснення 

місії підприємства та досягнення його цілей [6, с. 128]. Б. Карлоф зазначає, що 

стратегія – це узагальнена модель дій, що необхідні для координації та 

розподілу ресурсів підприємства [3, с. 146]. П. Клівець зазначає, що стратегія - 

це узагальнена програма діяльності (модель дій), спрямована на досягнення 

підприємством бажаного етапу, мети (статусу на ринку, соціально-економічних 

показників) завдяки ефективному розподілу, координації та використанню 

ресурсів [4, с. 7]. На думку О. Виханського стратегія – це визначення напрямку 

та масштабів діяльності підприємства в довгостроковій перспективі. Вона 

ідеально визначає ресурси, які відповідають умовам середовища, що 

змінюється, клієнтам, споживачам з метою задоволення очікувань власників 

підприємства [1, с. 196]. Д. Горєлов та С. Большенко вважають стратегією 

визначення перспективних орієнтирів діяльності підприємства на основі 

оцінювання його потенційних можливостей і прогнозування розвитку 

зовнішнього середовища [2, с. 241]. Р. Фатхутдінов вважає, що стратегія - це 

програма, план, генеральний курс управління для досягнення ним стратегічних 

цілей у будь-якій галузі діяльності [7, с. 187]. На думку О. Ковтуна, стратегія – 

це довготермінові, найбільш принципові, важливі настанови, плани, наміри 

керівництва підприємств щодо виробництва, доходів і витрат, 

капіталовкладень, цін, соціального захисту [5, с. 43]. 
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Сутність стратегії, таким чином, зводиться до цілеспрямованого 

управління, що дозволяє досягти конкурентної переваги в кожному виді 

бізнесу, в якому задіяне підприємства. Отже, стратегія націлена на отримання 

вигоди, створюючи тим самим основу для безлічі угод і соціальних контрактів, 

що зв'язують підприємство з його власниками. 

Фінансова стратегія – це генеральний план дій, але забезпеченню 

підприємства грошовими засобами. Вона охоплює питання теорії та практики 

формування фінансів, їх планування та забезпечення, вирішує задачі, які 

забезпечують фінансову стабільність підприємства в ринкових умовах 

господарювання. Теорія фінансової стратегії досліджує об'єктивні 

закономірності ринкових умов господарювання, розробляє способи і форми 

виживання в нових умовах, підготовки та ведення стратегічних фінансових 

операцій. 

Фінансова стратегія підприємства, охоплюючи всі сторони діяльності 

підприємства, що включає оптимізацію основних та оборотних засобів, 

управління капіталом, розподіл прибутку, безготівкові розрахунки, податковий 

менеджмент, політику в області цінних паперів. Перераховані складові 

фінансової стратегії визначають об'єкти фінансової стратегії. Об'єктами 

розробки і здійснення фінансової стратегії підприємства є доходи і 

надходження коштів, видатки і відрахування коштів, взаємовідносини з 

бюджетом і позабюджетними фондами, кредитні взаємовідносини  

В основу систематизації видів фінансової стратегії підприємств можна 

запропонувати покласти такі основні класифікаційні ознаки: 

– вид діяльності підприємства; 

– розмір підприємства; 

– ієрархічний рівень управління підприємством; 

– вид базової корпоративної стратегії підприємства; 

– вектор динаміки господарської діяльності підприємства; 

– характер фінансової поведінки підприємства у стратегічному періоді.  

Варто виділити такі види фінансової стратегії: 
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– фінансову стратегію стабілізації, що застосовується в умовах 

нестабільності при падінні фінансово-господарських показників, виникненні 

довгострокових фінансових складнощів; 

– фінансову стратегію зростання, що спрямована на отримання 

позитивного ефекту за рахунок розширення ділової активності підприємства в 

умовах стабільного зовнішнього середовища та сегмента ринку, у якому 

працює підприємство; 

– фінансову стратегію виживання, що застосовується в умовах глибокої 

кризи у стані, близькому до банкрутства, полягає в застосуванні швидких 

скоординованих дій, що базуються на максимально точних розрахунках; 

– фінансову стратегію ліквідації, що забезпечує максимально ефективний 

процес ліквідації всього підприємства 

– комбіновану фінансову стратегію. 

Вибір тієї чи іншої фінансової стратегії визначає особливості роботи 

підприємства на весь стратегічний період. Він залежить від зовнішніх і 

внутрішніх факторів, що впливають на підприємство, прогнозів, досвіду та 

інтуїції керівництва. 

До факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток 

підприємств та формування фінансової стратегії відносяться наступні:  

1. Політично-правові фактори. Аналіз правого регулювання, рівень 

державної підтримки розвитку підприємницької діяльності має значний вплив 

на появу можливостей і загроз для функціонування та розвитку підприємств. 

Правильно поєднуючи економічні, організаційні, правові та інші методи, 

держава здатна стимулювати підприємницьку діяльність у будь-якій галузі 

економіки. Із методів державного впливу на розвиток підприємств та їхню 

підприємницьку активність, суттєвим є вплив оподаткування.  

2. Економічні фактори. Загальний стан економіки, тенденції її розвитку 

змінюють зовнішнє середовище відповідно до якого підприємства формують 

стратегію і тактику господарської діяльності. До найважливіших факторів, які 

потребують постійної діагностики й оцінки в діяльності підприємств відносять: 
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ціна позичкового капіталу, рівень та темпи інфляції, обмінний курс та 

стабільність конвертації національної валюти, рівень платоспроможного 

попиту, купівельна спроможність населення, кредитні ставки тощо.  

3. Технологічні фактори. Вплив технологічних факторів на розвиток 

підприємств виявляється у застосуванні в своїй діяльності інноваційних 

технологій. Через впровадження інновацій підприємства мають вирішувати не 

лише завдання виживання, а й забезпечувати досягнення пріоритетів свого 

стійкого розвитку.  

4. Соціальні фактори. Соціальна складова досліджується з метою 

виявлення впливу на господарську діяльність таких соціальних явищ, як 

демографічна структура населення, рівень кваліфікації населення, рівень 

безробіття, система суспільних цінностей, мобільність населення тощо. 

5. Міжнародні фактори. Основними факторами, що відображають вплив 

міжнародних процесів, є: договірно-правова база зовнішніх відносин, 

укладання угод міжурядового та міжвідомчого характеру про співробітництво, 

впровадження прогресивного досвіду розвинених країн.  

В процесі формування фінансової стратегії підприємств одночасно з 

факторами зовнішнього середовища також необхідно враховувати фактори 

внутрішнього середовища. 

В рамках аналізу внутрішнього середовища, доцільно досліджувати чотири 

групи факторів внутрішнього середовища: маркетингові (імідж організації, 

методи продажу та ранг товарів (послуг), ціни, маркетингові системи); 

фінансові (вартість та рентабельність основного капіталу, фінансова 

стабільність, стан активів); властивості продукції (послуг); персонал (освітній 

рівень колективу, адаптивність, засоби та умови праці). 

Розглянуті фактори відносно того чи іншого підприємства відіграють 

неоднакову роль і можуть залежно від обставин впливати на його діяльність 

позитивно, негативно або залишитися нейтральними. Комбінаційний склад 

факторів, їх варіації, пріоритети і вагомість залежать від цілей підприємства, 

організаційної структури, виробничих і комерційних зв’язків, а також від 

конкретних ситуацій, в яких може опинитися підприємство. 
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Етапи формування фінансової стратегії можна згрупувати у три блоки, такі 

як: 

– розроблення фінансової стратегії; 

–  реалізація фінансової стратегії; 

– коригування фінансової стратегії. 

Усі ці три блоки за своєю важливістю не можна вважати рівноцінними, 

оскільки обґрунтоване розроблення фінансової стратегії може значно 

спрощувати процедуру її реалізації на підприємстві, а також не вимагатиме 

постійного коригування. Своєю чергою, ефективна реалізація фінансової 

стратегії є основою для пошуку шляхів удосконалення фінансової діяльності 

підприємства загалом. Фінансові рішення щодо коригування фінансової 

стратегії можуть забезпечувати підприємству стійкий розвиток у 

довготерміновому періоді. Найбільш відповідальним етапом формування 

фінансової стратегії є етап її розроблення. 

Формування фінансової стратегії підприємства не закінчується на етапі її 

реалізації. Воно здійснюється безперервно і на подальших етапах у вигляді 

коригування стратегії згідно з виявленими недоліками або новими умовами її 

реалізації.  

Досягнення мети фінансової стратегії підприємства потребує виконання 

окремих завдань. Всі завдання, які необхідно вирішити, поділені на дві різні за 

змістом та призначенням групи: організаційні та імплементаційні. 

Організаційні завдання включають: вибір інструмента (інструментів) 

оцінки розвитку підприємства; налагодження вибраного інструменту шляхом 

його пристосування до специфіки діяльності підприємства; визначення 

необхідної первинної інформації, що потрібна в оцінюванні розвитку 

підприємства.  

Імплементаційні завдання включають: організацію збору первинної 

інформації, що потрібна в оцінці розвитку підприємства; формування 

проміжної та результуючої інформації для оцінки розвитку підприємства; 

інтерпретація результатів оцінки розвитку підприємства та подання її у 

форматі, придатному для прийняття подальших управлінських рішень.  
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Вирішення організаційних завдань передбачає підготовку 

інструментальної та інформаційної баз для оцінки фінансової стратегії 

підприємства.  

Організаційні завдання вирішуються однократно й надалі їхні результати 

можуть використовуватися багаторазово. Вибір інструментів оцінки та їх 

налагодження (конкретизація виду моделі, розрахунок використовуваних 

коефіцієнтів) та визначення первинної інформації мають бути проведені до 

реалізації процедури оцінювання. Імплементаційні завдання можуть 

вирішуватися після організаційних. Вони спрямовані на формування 

результуючої оцінки фінансової стратегії підприємства.  

Обґрунтована фінансова стратегія є основою ефективної фінансової 

діяльності підприємства та важливим чинником забезпечення його 

конкурентоспроможності у перспективі. Фінансова стратегія повинна 

мінімізувати наслідки появи можливих ризиків і сприяти забезпеченню 

фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.  
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ТЕOРЕТИЧНI АСПЕКТИ УПРАВЛIННЯ ПЕРСOНАЛOМ НА 

ПIДПРИЄМСТВI – СУБ’ЄКТI ЗЕД 

В статтi oбґрунтoванo теoретикo-метoдoлoгiчнi засади стратегiї управлiння 

персoналoм суб’єкта зoвнiшньo-екoнoмiчнoї дiяльнoстi, щo дoзвoляє 

пiдвищити ефективнiсть управлiнськoї дiяльнoстi. Дocлiдженo рoзрoблення 

cтратегiї управлiння персoналoм  пiдприємств суб’єктiв ЗЕД. 

Ключoвi слoва: зoвнiшньoекoнoмiчна дiяльнiсть, управлiння персoналoм, 

управлiння персoналoм суб’єктiв ЗЕД. 

Тривалi суспiльнi перетвoрення на шляху дo сталoгo рoзвитку та 

неефективнiсть екoнoмiчних рефoрм впрoдoвж oстанньoгo перioду призвели дo 

пoгiршення фiнансoвo-гoспoдарчoгo стану бiльшoстi пiдприємств – суб’єктiв 

ЗЕД в Українi, щo вiдпoвiднo, знайшлo вiдoбраження в пoгiршеннi сoцiальнoгo 

стану частини населення країни. Саме тoму oсoбливoгo значення набули 

питання сoцiальнoї захищенoстi oснoвних верств населення, якi мoжливo 

вирiшити шляхoм активiзацiї вирoбництва, як екoнoмiчнoгo базису сoцiальних 

перетвoрень в країнi. Першoчергoвим завданням є удoскoналення управлiння 

персoналoм пiдприємств – суб’єктiв ЗЕД, який, з oднoгo бoку, є вирiшальнoю 

складoвoю oрганiзацiї ефективнoї гoспoдарчoї дiяльнoстi, а з iншoгo, є 

активнoю частинoю населення, щo здатна власнoруч пoкращити сoцiальне 

станoвище.  

Тенденцiї свiтoвoгo рoзвитку визначають змiни суспiльнoгo середoвища, 

щo не мoже не знайти вiдoбраження в управлiннi персoналoм, як системi 

функцioнальнoгo впливу на результативнiсть гoспoдарськoї дiяльнoстi, 

oскiльки її вирiшальним кoмпoнентoм є люди.  

Ширoке кoлo питань iз дoслiдження прoблеми управлiння персoналoм 

пiдприємства – суб’єкта ЗЕД як єдинoї вирoбничoї системи висвiтленi в 
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рoбoтах вiтчизняних i зарубiжних учених. Серед цих рoбiт слiд визначити 

дoслiдження вчених O.I. Амoшi, O.Ю. Амoсoва, Д.П. Бoгинi, В.М.Гриньoвoї, 

М.I.Дoлiшнoгo, Є.М. Лiбанoвoї, В.В. Oнiкiєнка, серед зарубiжних дoслiджень 

пoтрiбнo видiлити рoбoти учених-екoнoмiстiв: В.В. Адамчука, П.Друкера,               

А.Я. Кибанoва, А.М.Селезнева, Ф.Тейлoра, Р. Уoтермана, М.Фридмена та 

iнших.  

Метoю статті є визначення теoретичних oснoв управлiння персoналoм 

пiдприємства – суб’єкта ЗЕД в сучасних умовах. 

Управлiння персoналoм - це функцiї, щo реалiзується у рамках кадрoвoї 

пoлiтики з урахуванням складoвих пoлiтики пiдприємства – суб’єкта ЗЕД, якi 

будуть наведенi вище i узгoдження iз стратегiєю рoзвитку. Наукoвцi зазначають 

такoж, щo управлiння персoналoм пiдприємства – суб’єкта ЗЕД – багатoбiчний, 

складний та специфiчний прoцес. 

Прoблема управлiння персoналoм на вiтчизняних пiдприємствах – 

суб’єктах ЗЕД стає у наш час надтo актуальнoю через те, щo у свiтoвiй теoрiї та 

практицi персoнал вважається найцiннiшим капiталoм, а йoгo рoль в oтриманнi 

прибутку – найвагoмiшoю. Але не на всiх українських пiдприємствах – 

суб’єктах ЗЕД персoнал рoзглядається як oснoвний чинник пiдвищення 

ефективнoстi їх дiяльнoстi. Навпаки, вiдзначається пoгiршення стану 

управлiння персoналoм на вiтчизняних пiдприємствах - суб’єктах ЗЕД, прo щo 

свiдчить значний рiвень плиннoстi кадрiв, незадoвoленiсть працiвникiв 

пoлiтикoю керiвництва вiднoснo oплати працi, сoцiальних аспектiв управлiння 

тoщo. Для вирiшення прoблем, якi виникають в управлiннi персoналoм, 

неoбхiднo в першу чергу oб’єктивнo визначати пoтребу в персoналi, щo є 

пoчаткoвим елементoм у фoрмуваннi ефективнoї кадрoвoї пoлiтики на 

пiдприємствi - суб’єктi ЗЕД [3, c. 48]. 

Основу концепції управління персоналом пiдприємства – суб’єкта ЗЕД 

складають розробка принципів, напрямків та методів управління, урахування 

роботи з персоналом на всіх рівнях стратегічного планування підприємства, 

впровадження нових методів і систем навчання та підвищення кваліфікації 
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персоналу, визначення та проведення скоординованої єдиної тарифної політики 

й оплати праці, розробка і застосування на підприємстві економічних стимулів 

і соціальних гарантій  щодо соціального партнерства. Така кадрова політика 

підприємства повинна забезпечувати розробку стратегії управління 

персоналом, раціональний підбір та наймання персоналу, аналіз, планування, 

прогнозування  кадрового потенціалу та ринку праці, кадрових змін в 

організації, персональну  оцінку  рівня знань, умінь, майстерності та 

особистісної відповідальності; оцінку  виконуваної роботи та її результатів, 

організацію реклами та встановлення взаємодії із зовнішніми організаціями, що 

забезпечують підприємство кадрами. Великого  значення набуває в цей час 

правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом, 

створення умов праці.  

Рoзрiзняють такi пiдхoди дo управлiння персoналoм: iнституцioнальний, 

змiстoвний та oрганiзацiйний. В кoнтекстi iнституцioнальнoгo пiдхoду слiд 

рoзглядати визначення, в яких управлiння персoналoм рoзглядається як 

рiзнoманiтна дiяльнiсть рiзних суб’єктiв (частiше за все видiляють 

спецiалiзoванi служби управлiння персoналoм, керiвникiв вищoї та середньoї  

ланoк, якi викoнують функцiю управлiння вiднoснo свoїх пiдлеглих), щo 

спрямoвана на реалiзацiю цiлей стратегiчнoгo рoзвитку пiдприємства - суб’єкта 

ЗЕД, викoнання тактичних завдань, ефективнoгo викoристання зайнятих 

працiвникiв [2]. 

Переваги цьoгo пiдхoду пoлягають в тoму, щo вiн свiдчить прo 

багатoсуб’єктнiсть управлiння персoналoм i неoбхiднiсть рoзпoдiлу функцiй 

мiж рiзними викoнавцями та узгoдження їхнiх дiй. Крiм тoгo, виникають 

питання пiдлеглoстi рiзних суб’єктiв управлiння, визначення їхнiх прав та 

oбoв’язкiв, делегування пoвнoважень у прoцесi управлiння персoналoм. 

Змiстoвний пiдхiд дo прoблеми, щo рoзглядається, заснoваний на видiленнi 

функцiї управлiння персoналoм, видiленнi її цiлей та завдань у рамках 

функцioнування пiдприємства - суб’єкта ЗЕД як системи [1, c. 66]. 

На пiдприємствi - суб’єктi ЗЕД зi стратегiчнo-oрiєнтoванoю кoнцепцiєю 
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управлiння персoналoм пoтрiбнo дoтримуватися випереджаючoгo рoзвитку 

персoналу вiднoснo рoзвитку пiдприємства - суб’єкта ЗЕД (рис. 1) [4, с. 49]. Для 

цьoгo неoбхiднo iнвестувати в персoнал значнi кoшти, щo в пoдальшoму 

пoзначиться на рoзвиткoвi нoвих технoлoгiй та зайняттi нoвих ринкiв збуту. 

 

Рiвень        рoзвитoк персoналу 

 

 

         рoзвитoк пiдприємства - 

суб’єкта ЗЕД 

 

 

         Перioди  

Рисунок 1 - Випереджаючий рoзвитoк персoналу на пiдприємствi - суб’єктi 

ЗЕД  
 

Oднак з пoзицiї практики кoжне з рoзглянутих пoлoжень мoже дати 

пoзитивний ефект i буде oптимальним, якщo йoгo застoсування oбґрунтoване 

фактoрами функцioнування пiдприємства - суб’єкта ЗЕД. У даний час зoвнiшнi 

й внутрiшнi фактoри рoбoти пiдприємства - суб’єкта ЗЕД значнo рiзняться, щo 

виправдoвує актуальнiсть будь-якoї кoнцепцiї i мoже бути ефективнo 

застoсoване. Наприклад, адмiнiстративнo-бюрoкратична кoнцепцiя мoже бути 

oптимальнoю на пiдприємствах - суб’єктах ЗЕД, якi характеризуються 

централiзацiєю, значнoю кooрдинацiєю та кoнтрoлем, жoрсткoю iєрархiчнiстю, 

низьким рiвнем квалiфiкацiї i мoтивацiї персoналу тoщo. Не зупиняючись на 

питаннях ефективнoстi такoгo управлiння, слiд вiдмiтити, щo група таких 

пiдприємств у нашiй державi є дoстатньo значнoю.  

В свою чергу, ефективнiсть функцioнування системи управлiння 

персoналoм пiдприємства – суб’єкта ЗЕД пoвинна визначатися її внескoм в 

дoсягнення oрганiзацiйних цiлей. Дo пoказникiв для oцiнки oрганiзацiйнoї 

ефективнoстi управлiння персoналoм пiдприємства належать: плиннiсть кадрiв, 
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спiввiднoшення чисельнoстi управлiнськoгo апарату i iнших категoрiй 

працiвникiв, надiйнiсть рoбoти персoналу, рiвнoмiрнiсть завантаження, рiвень 

трудoвoї дисциплiни, задoвoленiсть працiвника, кiлькiсть кoнфлiктiв, скарг, 

нещасних випадкiв та iн. Наведений склад пoказникiв дoзвoляє oцiнити такi 

oснoвнi параметри oрганiзацiї рoбoти персoналу пiдприємства, як: 

екoнoмiчнiсть, надiйнiсть, рiвнoмiрнiсть i якiсть. Щoб пiдприємствo ефективнo 

працювалo, важливo врахoвувати кoжен iз зазначених кoмпoнентiв, пo кoжнoму 

з них пoвинна дoсягатися певна мета, щo дoзвoляє судити прo oрганiзацiйний 

пoрядoк у пiдприємствi й стан oрганiзацiйнoї культури. 

Дo пoказникiв oцiнки сoцiальнoї ефективнoстi управлiння персoналoм 

пiдприємства – суб’єкта ЗЕД вiднoсяться: стан мoральнo-психoлoгiчнoгo 

клiмату, мoтивацiя, пoтреби i кoнфлiктнiсть в трудoвoму кoлективi; вплив 

сoцiальних прoграм на результативнiсть дiяльнoстi працiвникiв i пiдприємства 

в цiлoму; ступiнь задoвoленoстi персoналу кoнкурентнoздатнiстю рoбoчoї сили; 

oрганiзацiєю працi; її прoдуктивнiстю i oплатoю,  рoбoтoю пiдприємства в 

цiлoму [5, с. 41]. 

Дo пoказникiв oцiнки екoнoмiчнoї ефективнoстi управлiння персoналoм 

пiдприємства – суб’єкта ЗЕД належать: спiввiднoшення витрат, неoбхiдних для 

забезпечення пiдприємства квалiфiкoваними кадрами, i результатiв, oтриманих 

вiд їхньoї дiяльнoстi; вiднoшення бюджету пiдприємства дo чисельнoстi 

персoналу; вартiснoї oцiнки рoзхoджень у результативнoстi працi. Крiм тoгo, у 

ринкoвiй екoнoмiцi важливе значення мають такi екoнoмiчнi пoказники, як: 

прибутoк, прoдуктивнiсть працi, oбсяг прoдажiв, рентабельнiсть, 

прoдуктивнiсть працi працiвникiв; спiввiднoшення темпiв рoсту прoдуктивнoстi 

працi працiвникiв з темпами рoсту середньoї зарoбiтнoї плати; фoнд oплати 

працi i зарплатoємкiсть; витрати на керiвництвo. На нашу думку, склад 

пoказникiв пoвинен бути змiнним, вiн пoвинен утoчнюватися i дoпoвнюватися 

в умoвах динамiчнoгo рoзвитку пiдприємства. В даний час зрoстає значення 

наукoвoгo oбґрунтування складу пoказникiв ефективнoстi управлiння 

персoналoм, щo вiдoбражають кiнцевi результати екoнoмiчнoгo рoзвитку 

пiдприємства. 

Таким чином, управління персоналом – це науковий напрямок, сукупність 
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концепцій і теорій, предметом якого є методи, засоби, чинники впливу на 

ефективне використання потенціалу персоналу у відтворювальному процесі 

підприємстві - суб’єкті ЗЕД. Основна мета управління персоналом – поєднання 

у рамках кадрової політики підприємстві - суб’єкті ЗЕД ефективного 

планування потреби у персоналі, науково обґрунтованої та застосовної 

практично оцінки персоналу, планування кар’єрного зростання, ефективного 

навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для 

розвитку здібностей робітників, результативного контролю та оптимального 

вирішення завдань, які визначаються вимогами ринку і суспільними 

інститутами. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Питання забезпечення фінансової безпеки та її компонентів є надзвичайно 

актуальними. Фінансова безпека має бути більш гнучкою та швидкими 

темпами функціонувати залежно від трансформації внутрішніх та зовнішніх 
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загроз. Оскільки, неефективна фінансова безпека супроводжується 

дестабілізацією державних фінансів, що в свою чергу, зможе призвести до 

виведення капіталів за межі країни, девальвації національної валюти, 

зростання бюджетного дефіциту та ін. У статті наведено аналіз рівня 

фінансової безпеки України за допомогою розрахунків, показано динаміку 

основних показників фінансової безпеки та розглянуто основні проблеми 

фінансової безпеки. 

Ключові слова: фінансова безпека, складові фінансової безпеки, аналіз рівня 

фінансової безпеки, розрахунки, динаміка показників, боргова 

безпека,бюджетна безпека. 

Фінансова безпека держави є центральною і досить важливою складовою 

її економічної безпеки, особливо на сучасній стадії розвитку світового 

господарства. Приводом значного підвищення ролі фінансової безпеки стало 

суттєве посилення фінансової глобалізації світового господарства, яке 

зумовило до фінансового просування розвинених країн та посилення 

міжнародної мобільності капіталу, а також відбулося послаблення контролю за 

функціонуванням власних грошово-кредитних відносин, збільшення 

вразливості економік держав та потреба в захисті національних фінансових 

інтересів. Внаслідок цього зростає важливість оцінки стану фінансової безпеки, 

значущість розвитку загроз та ризиків фінансової безпеки України. 

Дослідження сучасного стану та оцінки бюджетної та боргової фінансової 

безпеки є вкрай важливим для розуміння та прогнозування можливих загроз та 

ризиків для фінансової безпеки України. 

Дослідженнями стану фінансової безпеки України, визначення напрямків 

та необхідності її розвитку займались такі вітчизняні вчені: О. Барановський, 

Ю. Вашай, Д. Венцковський, Н. Винниченко, В. Горбулін, Б. Губський,                

Я. Жалило, М. Єрмошенко, Н. Кравчук, Л. Лисяк, Т. Луцик - Дубова,                

В. Приходько, Г. Смоквіна, Є. Терехов.  

Мета дослідження – реалізація дослідження оцінки  сучасного стану 

фінансової безпеки, зокрема, бюджетної та боргової безпеки України та аналіз 

тенденцій  розвитку в умовах триваючої глобалізації світового господарства.. 
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Боргова та бюджетна безпека України є актуальним об’єктом досліджень 

з боку вітчизняних науковців, фахівців з економіки та фінансів, державних 

керівників, політологів та соціологів. Фінансову безпеку аналізують як стан 

фінансової системи держави, за якого існують необхідні умови для стабільного 

соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її стійкість до 

фінансових перешкод та дисбалансів, створюються умови для збереження 

цілісності та єдності фінансової системи країни [5,с. 33 – 34].  

Визначення економічної сутності складників фінансової безпеки також 

має місце у законодавчо-правовій  базі, зокрема в Методичних рекомендаціях 

щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, які носять інформаційний 

та роз’яснювальний характер [5, с. 30 – 32]. 

Бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності та 

фінансової стійкості державних фінансів, за якого уповноважені державні 

органи влади можуть максимально ефективно виконувати покладені на них 

функції. Вона визначає спроможність бюджетної системи забезпечити 

фінансово-економічну самостійність держави за рахунок достатності 

фінансових ресурсів, які мобілізуються до бюджетів різних рівнів внаслідок 

акумулювання податкових та інших надходжень, та передбачає здійснення 

ефективного використання бюджетних коштів в процесі виконання 

функціональних обов’язків, тобто забезпечення соціального захисту, 

державного управління, фінансування охорони здоров’я, науки, освіти, 

культури, спорту, забезпечення безпеки й оборони і т. д. Бюджетна безпека 

характеризується ступенем збалансованості бюджету, тобто розміром його 

дефіциту або ж бездефіцитності (профіциту), величиною бюджету та обсягом 

його виконання, процесом бюджетотворення, рівнем бюджетно-податкової 

дисципліни, масштабами бюджетного фінансування.[6, с. 25–35]. 

Боргова безпека характеризується відповідним рівнем внутрішньої та 

зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та 

ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального 

співвідношення між ними, достатнім для задоволення визначених соціально-
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економічних потреб, що не провокує виникненню надмірного боргового 

навантаження, не загрожує втраті суверенітету держави та стабільності її 

фінансовій системі загалом. При цьому має зберігатися економічна можливість 

держави вчасно виконувати зобов’язання з погашення основних сум боргів та 

відсотків за ними, тобто підтримання належного рівня платоспроможності та 

кредитного рейтингу. [6, с.25–35]. 

Досліджуючи бюджетну та боргову безпеку України одним з 

першочергових чинників, що спричиняє загрози та проблеми є 

незбалансованість та високий рівень дефіциту державного бюджету , що 

провокує зростання дефіциту державного бюджету України по відношенню до 

ВВП. Після його падіння можна зауважити тенденцію його зростання у 2019 

році. Така ж тенденція помічається і з самим рівнем дефіциту державного 

бюджету в абсолютному значенні. Незважаючи на його коливний, нестійкий 

характер протягом досліджуваного періоду за результатами 2019 року він 

досягнув максимального значення.(табл.1)[7.] 

 

Таблиця 1 -  Індикатори фінансової безпеки національної економіки  

                                                       Боргова безпека 
Найменування 
індикатора,одиниця 
виміру 

Порядок розрахунку 
індикатора 

Розрахунок  
2017 рік 

Розрахунок 
2018 рік 

Розрахунок 
2019 рік 

Відношення обсягу 
державного та 
гарантованого 
державою боргу до 
ВВП, відсотків 

обсяг державного та 
гарантованого боргу, 
млн. гривень / ВВП, 
млн. гривень х 100 

    71,78    60,90    52,38 

Відношення обсягу 
валового 
зовнішнього боргу 
до ВВП, відсотків 

обсяг валового 
зовнішнього боргу, 
млн. доларів США х 
середній курс гривні 
до долара США / 
ВВП, млн. гривень х 
100 

   103,9     87,8     78,5 

Середньозважена 
дохідність облігацій 
внутрішньої 
державної позики 
(далі - ОВДП) на 
первинному ринку, 
відсотків 

        -    10,5    17,8    15,2 
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 Продовження таблиці 1 

Індекс EMBI 
(Emerging Markets 
Bond Index) + 
Україна 

        -     574     571    568 

Відношення обсягу 
офіційних 
міжнародних 
резервів до обсягу 
валового 
зовнішнього боргу, 
відсотків 

обсяг офіційних 
резервних активів, 
млн. доларів США / 
обсяг валового 
зовнішнього боргу, 
млн. доларів США х 
100 

   16,13    18,15    20,78 

                                                        Бюджетна безпека 
Відношення 
дефіциту/профіциту 
державного 
бюджету до ВВП, 
відсотків 

дефіцит державного 
бюджету, млн. 
гривень / ВВП, млн. 
гривень х 100 

  -1,60    -1,66   -2,09 

Дефіцит/профіцит 
бюджетних та 
позабюджетних 
фондів сектору 
загальнодержавного 
управління, 
відсотків до ВВП 

(дефіцит сектору 
загальнодержавного 
управління, млн. 
гривень - дефіцит 
зведеного бюджету, 
млн. гривень) / ВВП х 
100 

    0,03    -0,21    -0,67 

Рівень 
перерозподілу ВВП 
через зведений 
бюджет, відсотків 

доходи зведеного 
бюджету, млн. 
гривень / ВВП, млн. 
гривень х 100 

    34,09   33,28   31,15 

Відношення обсягу 
сукупних платежів 
з обслуговування та 
погашення 
державного боргу 
до доходів 
державного 
бюджету, відсотків 

(обслуговування 
державного боргу, 
млн. гривень + 
погашення 
державного боргу, 
млн. гривень) / доходи 
державного бюджету, 
млн. гривень х 100 

    59,74   37,84   47,12 

 

Необхідно виділити також невідповідність, яка спостерігається між 

динамікою ВВП у національній валюті України та дефіциту державного 

бюджету. Протягом останніх років відбувається постійне зростання рівня ВВП 

в гривні та зростання дефіциту державного бюджету. Як результат, за 

досліджуваний період здійснюється поступове зміцнення гривні, в результаті 

чого і курс гривні до долару США зріс, що призводить до постійного зростання 

ВВП України.  
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Частка дефіциту бюджетних фондів сектора загальнодержавного 

управління у ВВП  не мала суттєвої загрози для бюджетної та фінансової 

безпеки України. Оптимальне значення індикатора дорівнює 0. Практично 

протягом всього періоду дослідження показник змінювався, що призвело до 

зменшення ставки єдиного податку. В цілому, можна зауважити що зростання 

дефіциту державного бюджету спричинило суттєве накопичення обсягу 

державою боргу. В результаті, Україна вимушена здійснювати залучення 

необхідних фінансових ресурсів ззовні.[4, с.345–342]. 

Постійне зростання державного боргу України призвело до того, що 

рівень боргу до ВВП залишається найвищим протягом усього досліджуваного 

періоду. Така заборгованість України перед фінансовими установами 

підтверджує суттєвий вплив на рівень фінансової безпеки України та захист 

національних інтересів до суверенітету.  

Таким чином, у результаті проведеного мною дослідження оцінки стану 

розвитку фінансової безпеки України можна зробити висновок про те, що 

фінансова безпека за вище проаналізованими компонентами перебуває в 

небезпечній та кризових зонах, а власне фінансова система є залежною від 

зовнішнього впливу і нездатна захищати національні інтереси та фінансову 

стабільність в умовах поширення глобалізації. У 2019 році рівень фінансової 

безпеки досягав найвищого значення за весь період, але це все одно, 

призводить до потенційних ризиків та загроз, що в свою чергу, впливає на 

стабільність фінансової безпеки України в майбутньому. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ 

ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність інвестиційної привабливості підприємств та 

фактори, що впливають на її оцінку. Визначено етапи життєвого циклу 

підприємства, а також проаналізовано основні показники, що характеризують 

його інвестиційну привабливість. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, фінансова діяльність, 

життєвий цикл. 

Роль інвестиційної діяльності як вирішального фактору підвищення 

ефективності виробництва, забезпечення стабільного економічного зростання 

постійно збільшується.  Необхідною умовою розвитку будь-якої галузі є 

цілеспрямована інвестиційна діяльність. При цьому ефективна економічна 

діяльність підприємств залежить певною мірою від  форм і обсягів інвестицій, 

оскільки вони формують виробничий потенціал підприємств на основі нової 

науково-технічної бази. 

У сучасних реаліях України залучення інвестицій у різні сфери 

господарства постає важливим питанням. Інвестиції є не тільки важливою 
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складовою успішного економічного розвитку підприємства, а також має 

значний вплив для розвитку економіки країни в цілому. Отож, правильне 

визначення інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання є вагомим та 

необхідним процесом. 

Аналіз і оцінка інвестиційної привабливості – найважливіший етап 

управління інвестиціями фірм, які в умовах сучасної нестабільної економічної 

ситуації змушені більш виважено підходити до вкладення коштів. Точність і 

релевантність результатів оцінки стратегії інвестування впливають на загальну 

ефективність інвестиційної діяльності господарюючого суб'єкта [6, c. 142]. 

Саме в таких умовах як загострення ринкової конкуренції та кризових 

явищ, оцінка інвестиційної привабливості відіграє важливу роль для прийняття 

рішення потенційним інвестором, щодо вкладення коштів у підприємство. 

Теоретичні питання визначення і дослідження інвестиційної привабливості 

підприємств розглядаються у роботах таких вітчизняних вчених: Вахович І.М, 

Гаврилова Н.В., Горник В.Г., Коробков Д.В., Крамаренко К.М., Рзаєв Г.І. та 

інші. 

Метою дослідження є виявлення важливих груп факторів, що мають вплив 

на прийняття інвестиційного рішення для подальшого розроблення моделі 

оцінки на їх основі 

Формування інвестиційної привабливості підприємства необхідно для: 

забезпечення конкурентоспроможності продукції та підвищення її якості; 

структурної перебудови виробництва; створення необхідної сировинної бази 

для ефективного функціонування підприємств; вирішення соціальних проблем; 

інвестиції необхідні для забезпечення ефективного функціонування 

підприємств, їх стабільного стану та, у зв'язку з цим, вони використовуються 

для досягнення подальшого розширення та розвитку виробництва; відновлення 

основних виробничих фондів; підвищення технічного рівня праці та 

виробництва тощо [4]. 

Основними видами ресурсів, які визначають інвестиційну привабливість 

того чи іншого підприємства є фінансові ресурси, достатність яких свідчить про 

високі можливості по реалізації інвестиційних проектів. 
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Основними потенційними об'єктами інвестування, є оцінка та аналіз 

інвестиційної привабливості підприємства, які мають свої специфічні 

особливості.  

Розвиток промислової підприємства починає вибудовуватися послідовно в 

часі, в сукупності циклів життя різної продукції, що випускається ними. 

Життєвий цикл самого підприємства необхідно розділити на кілька етапів або 

періодів, які характеризуються динамікою прибутку і обороту (рис.1) [8, c. 236]. 

 

Рисунок 1 – Життєвий цикл підприємства  

 

Сукупність періодів всіх стадій життєвого циклу організації визначається 

приблизно в 20-25 років, в ході чого вона перестає існувати або відроджується 

на новій базі з новим складом власників і керуючого персоналу в особі 

менеджерів. 

Оцінка інвестиційної привабливості та визначення різних проблем, які 

виникають протягом усього періоду його розвитку, відбувається за допомогою 

поняття циклу життя організації. Крім того, оцінка інвестиційної привабливості 

підприємства має на увазі проведення фінансового аналізу їх фінансово-

економічної діяльності. Головна його мета, полягає в оцінці прогнозованої 

прибутковості інвестованих коштів та інших і термінів їх окупності, крім цього 

необхідно виявити найбільш значущі фінансові наслідки інвестиційних ризиків 

[1, c. 157]. 
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Повна оцінка фінансової діяльності підприємства визначається в процесі 

аналізу системи взаємозалежних показників, які характеризують ефективність 

фінансово-господарської діяльності з боку її відповідності довгостроковим 

стратегічним цілям бізнесу, до складу яких входять інвестиційні [6, c. 147]. 

Головними напрямками, які обґрунтовують цілісність і взаємозв'язок 

стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства, є аналіз: 

1. Фінансової стійкості. 

2. Прибутковості капіталу. 

3. Оборотності активів. 

4. Ліквідності активів. [6, c. 148] 

Крім цього, ефективність інвестування в значній мірі визначається 

швидкістю окупності вкладених коштів, які обертаються в процесі діяльності 

організації. Як відомо, на тривалість обороту використовуваних оборотних 

активів впливає величезний спектр зовнішніх чинників, показник оборотності 

активів в головній мірі визначається внутрішніми законами діяльності 

організації, а саме ефективністю виробничої, маркетингової та фінансової 

стратегії і тактики організації.  

Для проведення необхідного аналізу та оцінки оборотності активів 

використовується наступні необхідні показники (табл. 1) [3, c. 126]: 

Таблиця 1 – Показники для проведення аналізу та оцінки оборотності 

активів 

№ Показник Визначення 
1 Коефіцієнт оборотності 

усіх використовуваних 
активів 

Він виражається відношенням обсягу реалізованої продукції 
(товарів або (та) послуг) до середньої вартості 
використовуваних оборотних активів. Розрахунок середньої 
вартості використовуваних активів проводиться за той же 
досліджуваний період, що і обсяг реалізації продукції. 

2 Коефіцієнт оборотності 
поточних активів 

Визначається відношенням всього обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг) до середньої вартості поточних 
активів. 

3 Тривалість обороту 
використовуваних 
активів 

Розглядається як відношення числа днів в досліджуваному 
періоді 360 днів, до коефіцієнта оборотності всіх 
використовуваних оборотних активів. 

4 Тривалість обороту 
поточних активів 

Розраховується як відношення числа днів в поточному 
(досліджуваному) періоді - 90 днів, до коефіцієнта 
оборотності поточних активів. 
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Найважливішою метою інвестування є отримання максимального 

прибутку в ході використання вкладених коштів. Щоб виявити потенційні 

можливості формування прибутку в співвідношенні з вкладеним у виробництво 

капіталом використовують ряд наступних показників. 

Аналіз фінансової стійкості необхідний для грамотної оцінки 

інвестиційного ризику, який пов'язаний зі структурою формування 

інвестиційних ресурсів підприємства, і дозволяє забезпечити пошук 

оптимальних джерел фінансування поточної виробничої діяльності організації. 

Оцінка ліквідності є важливим фактором, що дозволяє визначити здатність 

організації платити за короткостроковими зобов'язаннями поточними активами, 

тим самим виключаючи можливе банкрутство [1, с. 160]. Стан ліквідності 

активів визначає рівень інвестиційних ризиків у короткостроковому періоді. В 

якості базового показника ліквідності можна розраховувати значення 

коефіцієнта поточної ліквідності, який виражається відношенням суми всіх 

поточних оборотних активів до суми, поточної (короткострокової) 

заборгованості. Для аналізу ліквідності оборотних активів застосовують ряд 

наступних необхідних показників (табл.2) [7, c. 75]. 

Таблиця 2 – Показники аналізу ліквідності оборотних активів 

№ Показник Визначення
1 Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
Представлений у вигляді відношення суми грошових коштів 
і короткострокових фінансових вкладень до суми, поточної 
(короткострокової) заборгованості.

2 Коефіцієнт термінової 
ліквідності 

Відношення суми грошових коштів і короткострокових 
фінансових вкладень, а також дебіторської заборгованості 
до суми, поточної (короткострокової) заборгованості.

3 Коефіцієнт оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

Виражається ставленням обсягу реалізації продукції з 
обов'язковою наступною оплатою до середньої суми 
дебіторської заборгованості.

4 Період обороту 
дебіторської 
заборгованості 

Визначається відношенням числа днів в поточному 
(досліджуваному) періоді до коефіцієнта оборотності 
дебіторської заборгованості.

 

Незважаючи на те, що робота будь-якої соціально-економічної системи 

відбувається в умовах утрудненої взаємодії сукупності комплексів внутрішніх і 

зовнішніх факторів, в загальному вигляді всі фактори інвестиційної 

привабливості організації цілком можна розділити на дві великі групи: 

зовнішні; внутрішні [1, c. 156]. 
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Зовнішні чинники виражені показниками, які надають непрямий вплив на 

інвестиційну привабливість організації, іншими словами це ті чинники, на які 

підприємство не здатне здійснювати безпосередній прямий вплив. До них 

відносять три основні групи факторів: інвестиційна привабливість країни, 

інвестиційна привабливість регіону, інвестиційна привабливість галузі 

До основних факторів, які висловлюють інвестиційну привабливість 

країни, відносять: соціально-політичну і економічну стабільність, розвиненість 

кредитно-фінансової системи і фондового ринку, рівень корупції, правове поле 

країни, податкова політика, рівень НТП, розмір ступеня втручання держави в 

регулювання ринкової економіки [2, c. 325]. 

Наступна сукупність факторів впливає на інвестиційну привабливість 

галузі, в її склад входить: унікальність продукції, застосування сучасних та 

інноваційних технологій, наявність або відсутність бар'єрів входу і виходу на 

ринок, ємність галузевого ринку, присутність конкуренції, еластичність цін, 

капіталомісткість, доступність ресурсів, амортизаційна політика [5, c. 103]. 

Внутрішні чинники, на відміну від зовнішніх, мають безпосередньо 

прямий вплив на інвестиційну привабливість підприємства і підлягають 

максимального контролю з боку підприємства. Обсяг внутрішніх факторів не 

обмежений, а вибір основних факторів або сукупності факторів залежить від 

уподобань і цілей інвесторів. В результаті всього проаналізованого матеріалу 

виділяються п'ять основних груп внутрішніх факторів:  

– виробничо-технічні фактори; 

– фінансовий стан; 

– якість управлінського менеджменту; 

– інвестиційна та інноваційна діяльність; 

– конкурентоспроможність [2, c. 326]. 

До фінансових чинників відносять безліч показників, такі як: ділова 

активність, рентабельність, оборотність активів, фінансова стійкість, величина 

власного капіталу, ліквідність, платоспроможність, структуру капіталу, грошові 

потоки, підсумковий фінансовий результат. 
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Наступним фактором оцінки інвестиційної привабливості підприємства - 

це ринкова стійкість, яка характеризується на основі ефективного ведення 

підприємством маркетингової діяльності і товарно-територіальною 

різноманітністю ринку, типом і розміром організації [5, c. 102]. Грамотно і 

якісно проведена маркетингова політика дає максимальну можливість виходу 

на великий спектр нових ринків, закріплення і розширення своїх позицій вже на 

завойованих ринках, а це безумовно є одним з найважливіших факторів 

ринкової стійкості.  

Цілісність оцінки інвестиційної привабливості забезпечується тільки в разі 

врахування різнопланових характеристик підприємства і його зовнішнього 

інвестиційного середовища, зокрема показників, що характеризують: 

ефективність інвестиційного проекту; фінансово-економічний стан і потенціал 

розвитку підприємства; інвестиційну привабливість галузі; інвестиційний 

клімат в державі та регіоні [8, c. 239]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що інвестиційна 

привабливість підприємства визначається загальною сукупністю великої 

кількості факторів, що впливають на неї як непрямим, так і безпосереднім 

чином, які в подальшому допомагають сформувати грамотний алгоритм з 

проведення моделювання та оцінки інвестиційної привабливості. 
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В статті oбґрунтoванo теoретикo-метoдичні засади стратегії ведення 

ділових переговорів на підприємстві. Визначається сутність і важливість 

переговорів, переговорного процесу, стилів, методів і прийомів його 

проведення. Уміння професійно провести переговори підвищує культуру 

спілкування і забезпечує зростання ефективної діяльності підприємства. 

Ключoвi слoва: етика бізнесу, ділові переговори, ділові зустрічі, ведення 

переговорів, діловий етикет. 

Організація ділових переговорів є необхідністю для всіх фахівців, які 

працюють у сфері бізнесу, адже практика організації сучасного підприємництва 

у країнах, що досягли значного успіху в економіці, засвідчує: разом із 

запровадженням нових технологій, оновленням засобів виробництва 

відбувається інтенсивний процес в якісній підготовці управлінців, їхньому 
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загальнокультурному розвитку. Переговори призначені для того, щоб за 

допомогою взаємного обміну думками у формі пропозицій про вирішення 

поставлених проблем укласти угоду і одержати результати, що відповідають 

інтересам ділових партнерів. Ділові переговори на підприємстві є також також 

є пошуком способів, шляхів вплинути на рішення партнера. Для цього існує 

безліч методів, стилів та прийомів ведення ділових переговорів. Щоб виробити 

вірну лінію поводження в переговорному процесі, дуже корисно знати сутність 

ділових переговорів, основні етапи, специфіку, методи, стилі і прийоми 

проведення ділових переговорів, і багато чого іншого. Уміння професійно 

провести переговори підвищує культуру спілкування і забезпечує ріст як усього 

підприємства або фірми в цілому, так і кожного його співробітника окремо. 

Теоретико-методичні аспекти проблеми ділового спілкування та ведення 

ділових переговорів відзеркалено в дослідженнях Ю. Алешиної, А. Бодалева, Г. 

Бороздиної, Н. Леонова, Л. Петровської. Практичні аспекти застосування 

психологічних знань у діловому спілкуванні та ведення ділових переговорів 

представлені у працях І. Амінова, А. Столяренко, В. Лозниці, Г. Щокіна. 

Метою статті є дослідження напрямів удосконалення ведення переговорів, 

переговорного процесу, стилів, методів і прийомів його проведення. 

Ділові переговори - це жанр усного ділового спілкування, тобто мовний 

контакт між людьми, які пов'язані спільними інтересами і мають повноваження 

для встановлення ділових стосунків та вироблення конкретних підходів до 

вирішення проблем [1, 2, 6]. 

Для того щоб переговори були успішними, сторони повинні враховувати 

інтереси один одного, особистість партнера, його бачення проблеми і ін. Для 

цього бажано ще до початку переговорів отримати всебічні відомості про 

партнера. 

Переговори можуть бути внутрішніми (між керівниками однієї фірми) і 

зовнішніми (спрямовані на взаємодію з іншими фірмами). Крім того, 

виділяється кілька видів переговорів в залежності від цілей: вони можуть бути 

спрямовані на продовження існуючих відносин або їх зміна; на нормалізацію 

відносин у разі виникнення конфліктів; на перерозподіл обов'язків і т.д. 



181 

Переговори виконують кілька функцій. Основна - прийняття рішення за 

допомогою обговорення виниклих проблем. Ще однією важливою функцією є 

інформаційна, яка здійснюється через обмін думками без ухвалення рішень. 

Крім того, переговори виконують комунікативну, деструктивну (має на меті 

зірвати переговори), регулюючу, пропагандистську і деякі інші функції[2]. 

Успіх переговорів цілком залежить від якісної підготовки до їх 

проведення. Залежно від типу та характеру ділові переговори поділяються на: 

1. Попередні переговори, шляхом листування – ініціатива даних 

переговорів може виходити як від покупця, так і продавця. Головні їх переваги: 

оперативність (замовлення передаються телеграфом, факсом) та економічність 

(скорочується процес листування, витрати на поїздки для особистих зустрічей). 

2. Особисті переговори – широко використовуються для встановлення 

контактів з контрагентами на виставках, ярмарках. Слід зазначити, що успіху 

досягають фірми, які систематично підтримують контакти зі своїми основними 

контрагентами. 

3. Переговори по телефону – переважно при укладанні угод на масові 

стандартизовані товари, коли основні їх умови є типовими або заздалегідь 

відомими. В даному випадку по телефону обговорюється лише ціна, кількість 

товарів та строк поставки. Цей вид переговорів застосовується переважно у 

біржовій торгівлі [1, 3 ]. 

Дуже рідко переговори проходять без проблем, тому важливою є 

схильність до компромісу. Будь-які переговори повинні бути діалогом, тому 

важливо вміти правильно поставити питання і вислухати партнера. 

Позитивні результати переговорів варто розглядати як їх природне 

завершення, тому наостанок необхідно зупинитися на змісті договору, у якому 

знайшли відображення всі інтереси партнерів. 

Переговори вважаються завершеними, якщо їх результати піддалися 

ретельному аналізу, на основі якого зроблені відповідні висновки. 

Чого не слід робити на переговорах: 

- недооцінювати ворожий настрій опонента стосовно вас чи інших 

учасників переговорів, так само як і переоцінювати його готовність до 

співробітництва; 
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- бути занадто самовпевненим (переоцінювати себе; вашу роль у процесі; 

ваш авторитет; вашу компетенцію та вміння; правильність вашої справи, а 

також вашої стратегії); 

- затягувати процес підготовки рішень, тому що ви повинні знати основні 

факти, закони, правила, політику, аргументи на користь вашої справи та 

критерії визначення практичності й можливості виконання рішень; 

- поступатися цілісністю своїх принципів, цінностей й інтересів; 

- застосовувати неправильні комунікативні прийоми. Необхідно бути 

красномовним, говорити влучно, чітко, ясно; не виходити із себе, не 

перебивати, слухати й дізнаватися нову інформацію; інформувати, а не 

виголошувати істини; 

- бути нав’язливим, тому що це часто викликає недовіру й може зашкодити 

об’єктивності; 

- використовувати час неналежним чином, а саме: витрачати марно, але 

разом із тим квапитися і квапити інших учасників, здійснюючи тиск на них; 

якщо є сумніви, використовувати відстрочку рішення та ін.; 

- утрачати пильність, а саме: відчувши втому, припиняти переговори; не 

займати оборонну позицію; нікого не звинувачувати; не каятися надмірно у 

своїх помилках, але бути щирим, чесним і відповідальним та ін.; 

у разі висування пропозицій: допускати збільшення вимог; улаштовувати 

непотрібні сюрпризи; прагнути змусити протилежну сторону піти на поступки, 

поки не впевнитеся, що опонент розуміє значення цієї поступки й має 

повноваження пропо-нувати її; 

- під час завершення переговорів: закінчувати на негативній ноті; 

- ніколи не треба: давати нездійсненних обіцянок; удаватися до зайвих 

відвертих погроз; брехати, блефувати, хитрувати[4, с. 126]. 

Що варто робити на переговорах: 

- бути підготовленими (знати правила, закони, політику, фак-ти і т. ін. обох 

сторін); 

- вести переговори тільки з тими, хто має владу, тобто дійсними чи 

вповноваженими представниками; 
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- бути впевненими щодо ваших інтересів та інтересів іншої сторони; 

- вести переговори з позиції взаємного задоволення основних інтересів усіх 

сторін; 

- попередньо виробляти процедурні угоди; 

- уникати непотрібного розголосу; 

- слухати протилежну сторону та своїх колег уважно. При цьому: 

приділяти особливу увагу як самим угодам, так і конкретним деталям; 

аналізувати внесені пропозиції та основу, що викликає опір іншої сторони;  

- забезпечувати ефективність комунікації, тобто слухати активно, дбаючи 

про зворотний зв’язок з опонентами;; 

- поважати конфіденційність; 

- за необхідності добиватися, щоб опонент зберігав обличчя, 

використовуючи при цьому такі прийоми: дозволяти учасникам переговорів 

виправляти свої помилки, не втрачаючи обличчя; 

- у випадку поступки опонента, віддавати йому належне за щирість і 

об’єктивність; не смакувати ваші перемоги; 

- виробляти способи розрядки напруження в процесі переговорів, а саме: 

знати (уявляти) як розрядити обстановку, у випадку, коли обговорення заходить 

у безвихідь;  

- підтримувати зв’язок усередині організації (фірми) за допомогою 

вертикальних і горизонтальних зв’язків; 

- виробляти угоди з урегулювання нових конфліктів; 

- закінчувати кожну зустріч на позитивній ноті. При цьому, зокрема, 

рекомендується показати, що ви цінуєте час і зусилля, витрачені вашими 

опонентами [4, с. 129]. 

Існують тактичні прийоми проведення ділових переговорів.Тактика 

проведення переговорів реалізується за допомогою певних прийомів, які дають 

змогу досягти бажаної мети (табл. 1). 
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Таблиця 1- Прийоми проведення переговорів 

Прийоми проведення переговорів 

Універсальні На етапах обговорення і уточнення 
пропозицій 

Реакція на маніпуляцію

 Ухилення від боротьби. 
 Затягування часу. 
«Салямі», 
 «Пакетування». 
 Демонстрація згоди 
(незгоди). 
 Завищення вимог. 
 Відвертання уваги 
партнерів. 
 Висування вимог в 
останню хвилину. 
 Поступове підвищення 
складності питань. 

 Пряме відкриття позиції. 
 Прийняття першої пропозиції 
партнера. 
 Заперечення. 
 Превентивна аргументація. 
 Констатація значних 
розбіжностей. 
 Винесення спірних питань за 
дужки. 
 Ультиматум. 
 Подвійне тлумачення. 
 Сюрприз. 
 Пошук спільної зони рішення 

 Реакція на обман. 
 Реакція на сумнівні 
наміри. 
 Реакція на неясні 
повноваження. 
 Реакція на 
незручний вибір місця 
переговорів. 

 

Універсальні тактичні прийоми можна застосувати на будь-якій стадії 

комерційних переговорів [5, с. 56]. 

Отже, переговори вважаються успішними, якщо було досягнуто згоди між 

партнерами на вигідних умовах, і завершеними, якщо їх результати піддалися 

ретельному аналізу, на основі якого зроблені відповідні висновки. Необхідно 

враховувати не тільки інтереси партнерів, але і їх бачення проблеми, яка 

підлягає обговоренню, ставлення до переговорів, рівень їх культури та багато 

іншого. Незалежно від того, були переговори успішними чи безрезультатними 

їхні підсумки повинні бути обговорені. 
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