
ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

«ВАТРА» 

ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Випуск 115 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
Х ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Актуальні проблеми ефективного соціально-
економічного розвитку України: пошук молодих» 

 

21 квітня 2021 року 
 

 

Вінниця 2021 



2 

УДК 338.1 
А 43 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.115. 212 С. 

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.

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 

Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Наталія, д.філос.н., проф. 
    Відповідальний секретар – Мартинова Лілія, д.е.н., доц. 

Члени редакційної колегії: 

Боковець Вікторія, д.е.н., проф., Денисюк Олександр, д.е.н., проф.,          
Іваницька Наталя, д.філол.н., проф., Корж Наталія, д.е.н., проф.,            
Мельничук Ольга, д.ю.н., доц., Нікітішин Андрій, д.е.н., доц., Прутська Олена, 
д.е.н., проф., Богацька Наталія, к.е.н., доц., Головчук Юлія, к.е.н., доц.,   
Недбалюк Олександр, к.е.н., доц., Ніколіна Ірина, к.н.держ.упр., доц.,          
Онищук Наталя, к.е.н., доц., Павлюк Тетяна, к.е.н., доц., Половенко Людмила, 
к.пед.н., доц., Постова Валентина, к.е.н., ст. викладач, Пчелянська Галина, к.е.н., 
доц., Семко Тетяна, к.т.н., доц., Тернова Алла, к.т.н., доц., Фіалковська Лариса, 
к.т.н., доц. 

      Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ. 

Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 



3 

ЗМІСТ 

ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

КОМПАНІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ 

Богдана Картова 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ……………………………………………...……………. 

Юлія Кислицина 
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «бакалавр» 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
КОНСАЛТИНГ МІЖНАРОДНОЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВАРНИХ 
РИНКАХ……………………………………………………………………………...….

Олександр Кіка 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК….

Юлія Кліщук 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
COVID-19………………………………………………………………………………...

Марія Козяр 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
КОНТРАКТІВ…………………………………………………………………………...

Юлія Костунець 
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр» 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СКЛАДОВІ, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ…………………………………………..…...……

Ольга Котик 
Здобувач освітнього ступеня «магістр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ 
ПРАЦІВНИКІВ………………………………………………………………………… 

Oлексaндрa Кудинськa 
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр» 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………

7 

18 

23 

29 

37 

43 

49 

55



4 

Максим Лихуша 
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «бакалавр» 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ……………...
 
Олександр Макогоненко 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РИЗИКИ ЗЕД: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ………………………...
 
Станіслав Маланчук 
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр» 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
ОЦІНКА КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИ, ЦІЛІ, 
ПРОБЛЕМИ……………………………………………………………………………..
 
Володимир Михайлюк 
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр» 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
ІМІДЖ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………….
 
Вадим Онищук 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………..
 
Владислава Прудивус 
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр» 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА………………..
 
Вікторія Пшенична 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ…………………………………………...
 
Ілона Пшенична 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗНАЧЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Владислав Сайчук 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА 
МІЖНАРОДНІ РИНКИ ……………………………………………………………….
 
Каріна Спєхова 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………………………...

 
 

66 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

99 
 
 
 
 

107 
 
 
 
 
 

115 
 
 
 
 
 

122 
 
 
 
 
 

127 
 
 
 
 
 

132 



5 

Катерина Стрoгiна 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 
РOЛЬ БIЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛIННI ДIЯЛЬНIСТЮ 
ПIДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Ірина Ступак 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕКСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Анастасія Федоренко 
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «бакалавр» 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА НОВІ 
ЗАРУБІЖНІ РИНКИ…………………………………………………………………...
 
Ганна Чагаринська 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………...
 
Аліна Шкварко 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АДАПТОВАНІСТЬ ЯК ОСНОВНА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА 
ПІДПРИЄМСТВА 21-ГО СТОЛІТТЯ………………………………………………. 
 
Аліна Шкварко 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ В УМОВАХ ПОСТІЙНОЇ ДИНАМІКИ…………...
 
Олена Шувакіна 
Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «бакалавр» 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ…………………………. 
 
Яна Юрчалова 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ 
ЗЕД………………………………………………………………………………………..
 
Інна Яцюк 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МЕДУ………………
 

 
 
 
 

140 
 
 
 
 
 

146 
 
 
 
 
 

153 
 
 
 
 
 

160 
 
 
 
 
 

169 
 
 
 
 
 

174 
 
 
 
 

179 
 
 
 
 
 

187 
 
 
 
 

194 
 



6 

 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Анастасія Нечипоренко 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Київський національний торговельно-економічний університет 
ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ 
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



7 

 

ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

КОМПАНІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ 
 

 

УДК 611.11.002.6:339.564 

Богдана Картова 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Вітчизняні корпорації сьогодні досягли такого рівня розвитку, коли їхній 

досвід, репутація і продукція легко можуть бути перенесені на іноземний 

ринок. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки стратегії здійснення 

експансії підприємств на ринки, що знаходяться за межами країни. У статті 

досліджено стратегії виходу підприємств на зовнішній ринок та висвітлена їх 

необхідність.  

Ключові слова: стратегія, зовнішній ринок, експорт, пряме інвестування, 

спільне підприємство. 

Вітчизняний ринок недостатньо місткий та не здатний поглинути всю 

запропоновану продукцію, що примушує підприємства виходити на зовнішні 

ринки, конкуренція на яких значно вища. Тому для забезпечення ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності підприємству необхідно чітко визначити 

стратегію свого розвитку, яка в майбутньому надасть довгострокові 

конкурентні переваги. 

Метою статті є є дослідження теоретичних підходів до використання 

альтернативних стратегій виходу підприємства на зовнішній ринок та їх 

адаптація для мережі магазинів «КОМФІ ТРЕЙД» 

Проблемам виходу підприємств на зовнішні ринки, у сучасній 

зовнішньоекономічній ситуації, присвячені роботи таких українських і 

зарубіжних вчених-економістів, як В. Алексунін, Ф. Котлер, Володин Ю., 

Подковиров П.  та інших.  
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Головною метою компанії, відповідно до мікроекономічної теорії, є 

максимізація прибутку, що досягається її ростом і розвитком. Ця мета може 

бути досягнута різними способами. Одним з можливих варіантів є вихід 

компанії на міжнародний рівень. На прийняття даного рішення впливають дві 

групи чинників. По-перше, це чинники виштовхування, які викликані 

недоліками можливостей розвитку компаній на локальному ринку в зв'язку з 

будь-якими обмеженнями. По-друге, це фактори втягування, обумовлені 

кращими умовами для розвитку бізнесу за кордоном. 

Вирішення проблеми виходу компаній на міжнародний ринок передбачає, 

як правило, з'ясування двох основних питань: мотивів підприємств до виходу 

на зовнішні ринки і чинників, які визначають вибір форми виходу підприємств 

на зовнішні ринки.  

При цьому слід зазначити, що процеси глобалізації у світовій економіці 

підсилюють тенденцію до необхідності прискорення виходу компаній на 

вищезазначені ринки.  

Ф. Котлер виділяє такі мотиви виходу підприємств на зовнішній ринок: 

-  надання зовнішніми ринками можливості отримання більш високого доходу; 

-  економія витрат шляхом збільшення масштабів реалізації; 

-  зниження ризиків внаслідок зменшення залежності від внутрішнього ринку; 

-  вимоги клієнтів компанії, які обслуговуються за межами національних 

кордонів [2]. 

Вибір стратегії виходу на зовнішні ринки залежить від мети підприємства, 

масштабів діяльності, характеру товару й намірів контролювати продаж. 

Враховується також потенційний обсяг продажу, витрати й інвестиції на 

організацію руху товарів, наявність підготовленого персоналу (продавців) та 

інші умови. 

При виборі стратегії виходу на зовнішній ринок підприємство має чотири 

альтернативи. Воно може вибрати будь-яку з них або їх комбінацію, для того 

щоб досягти своїх цілей або пристосуватися до чинним на ринку умовами.  

Наступним етапом є вибір найбільш оптимального часу виходу на 
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зарубіжний ринок. Раннє проникнення характеризується тим, що фірма 

з'являється на новому ринку першої. Пізніше проникнення характеризується 

тим, що в той момент, коли фірма збирається здійснити експансію на новий 

закордонний ринок, цей ринок уже сформований і на ньому присутні 

конкуренти. Компанія-піонер може отримати дуже перспективну можливість 

доступу до найбільш вигідним каналам реалізації свого товару в даній країні. У 

теорії стратегічного менеджменту це називають дифузією (процес, в якому 

інформація про продукт поширюється через канали в суспільстві, що володіють 

чотирма ключовими аспектами: інновації, канали зв'язку, час і соціальна 

система) 

Ще одним завданням, крім вибору часу проникнення на ринок, є 

визначення способу проникнення на зарубіжні ринки. Існують наступні основні 

види виходу на ринок: експорт, спільне підприємство, франчайзинг, 

поглинання. 

Таблиця 1– Основні види виходу підприємства на ринок 

Вид Суть

Експорт Освоєння ринку шляхом ринкової координації (прямий і 
непрямий експорт)

Спільне підприємство 
Освоєння ринку шляхом утворення кооперативних форм 

Франчайзинг 
Поглинання Освоєння ринку шляхом ієрархічної координації 

 

Перевагами експорту є відсутність значних витрат, пов'язаних зі 

створенням виробництва на зарубіжному ринку, а також те, що компанія-

експортер може отримати перевагу за рахунок економії на обсягах 

виробництва. З іншого боку, такий підхід викликає додаткові транзакційні 

витрати, пов'язані з логістикою, особливо якщо говорити про великогабаритні 

товари.  

Спільне підприємництво – стратегія виходу підприємства на зовнішній 

ринок, яка ґрунтується на поєднанні його зусиль із ресурсами комерційних 

підприємств країни-партнера з метою створення виробничих і маркетингових 

потужностей.  Істотною особливістю та відмінністю є формування партнерства 

за кордоном та створення потужностей. 
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Основною перевагою відкриття франшизи на зарубіжному ринку є 

відсутність багатьох витрат і ризиків, що дозволяє швидко створити 

присутність на глобальному ринку з порівняно низькими витратами, як цього 

домігся «Макдоналдс». Недоліком франшизи є труднощі контролю якості - 

наприклад, відвідувач готелю Four seasons очікує однакову якість послуг 

незалежно від місця перебування. 

Поглинання – це угода, метою якої є встановлення контролю над іншою 

організацією, що здійснюється шляхом придбання статутного капіталу. 

Міжнародні поглинання займають близько 60% від всіх скоєних поглинань. 

Поглинання користуються популярністю тому, що вони дають компанії 

швидкий і збудований доступ до ринку. Варто відзначити, що в нерозвиненою 

частині світу до недавнього часу компанії не мали можливості здійснення 

такого роду угод через відсутність необхідних ресурсів. Під час прийняття 

рішення про вибір стратегії поглинання міжнародної компанії варто 

враховувати законодавче регулювання поглинається – наприклад, Китай має 

обмеження на володіння іноземців місцевими компаніями, а в США тільки 

американцям дозволено володіти телевізійними каналами [1]. 

Вибір ринку або ринків для здійснення своєї міжнародної діяльності – це 

одне з ключових рішень для організації. Вибір зарубіжного ринку має на увазі 

собою оцінку своїх можливостей, а також визначення національних ринків, на 

яких компанія буде конкурувати. А також має на увазі пошук відповідностей 

між регламентом діяльності компанії, методами і юридичними нормами роботи 

обраного ринку. 

Таблиця 2 – Основні торговельні партнери України в експорті товарів у 

2020 році [3] 

№ 
з/п 

Назва країни 
Експорт 
товарів, 
млн дол. 

2020 рік до   
2019 року, 

у % 

Питома вага країни 
у загальному обсязі 
експорту товарів з 

України, у % 
1 ЄС (28) 18 612,1 89,7 37,8 
2 Китай 7 112,7 198,0 14,5 
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Продовження таблиці 2 

3 Російська Федерація 2 706,0 83,4 5,5 
4 Туреччина 2 436,3 93,0 5,0 
5 Індія 1 972,1 97,4 4,0 
6 Єгипет 1 618,2 71,8 3,3 
7 Білорусь 1 335,3 86,2 2,7 
8 США 983,9 100,5 2,0 
9 Індонезія 735,6 100,1 1,5 
10 Саудівська Аравія 719,0 96,6 1,5 

 

Країни Європейського союзу є найбільшими торговельними партнерами 

України. Питома вага цих країн у зовнішньоторговельному обороті товарів і 

послуг України у 2020 році становила 40,7%. 

Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг з країнами ЄС у 2020 році 

зменшився на 9,0% (на 4,8 млрд дол.) і склав 48,1 млрд дол. 

Експорт товарів і послуг до ЄС зменшився на 9,4% (на 2,3 млрд дол.) і 

становив 21,9 млрд дол. Імпорт товарів і послуг зменшився на 8,7% (на 2,5 млрд 

дол.) і склав 26,3 млрд дол. 

Експорт товарів до країн ЄС(28) зменшився на 10,3% (на 2,1 млрд дол.) і 

становив 18,6 млрд дол. Імпорт товарів зменшився на 6,2% (на 1,6 млрд дол.) і 

склав 23,5 млрд дол. Сальдо торгівлі товарами з країнами ЄС склалося 

негативним у сумі 4,8 млрд дол. та погіршилось на 583,4 млн дол. відносно 

2019 року. 

Зовнішньоторговельний оборот України товарів і послуг з Митним 

Союзом (Російська Федерація, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан) у 

2020 році зменшився на 34,1% (на 8,0 млрд дол.) та склав 15,4 млрд дол. 

Питома вага країн Митного Союзу у зовнішньоторговельному обороті товарів і 

послуг України у 2020 році становила 13,0%. 

Експорт товарів і послуг до країн Митного Союзу зменшився на 37,9% (на 

4,4 млрд дол.) і склав 7,3 млрд дол. Імпорт товарів і послуг зменшився на 30,3% 

(на 3,5 млрд дол.) і становив 8,1 млрд дол. [3] 

В першу чергу варто звернути увагу на макроекономічну ситуацію. Далі 

привабливість країни як ринку для міжнародного бізнесу залежить від 
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співвідношення переваг даного ринку і потенційних витрат, а також від рівня 

ризику, пов'язаного з реалізацією проекту. Необхідно звернути увагу на 

наступні чинники: розмір ринку, купівельна спроможність населення країни, 

потенційний майбутнє зростання. Іншим не менш важливим фактором є 

цінність, яку міжнародний бізнес може принести. Це залежить від стійкості 

продукту на ринку, його стійкої конкурентної переваги. 

Для успішного виходу на міжнародний ринок підприємство також повинно 

мати змогу вести достойну конкуренцію на внутрішньому ринку. Розглянемо 

ринок цифрової та побутової техніки. 

Безперечний лідер за кількістю магазинів техніки, електроніки та гаджетів 

– Алло. На 20 жовтня 2020 рік мережа налічувала 363 точки – в два з гаком рази 

більше, ніж у найближчого переслідувача. При цьому варто відзначити, що в 

цю кількість включені в тому числі й магазини, що працюють під усіма 

брендами групи компаній: Алло, Київстар, Xiaomi та іншими. Друга мережа за 

кількістю магазинів і перша за сумарною торгової площі – Фокстрот. На 

третьому місці – його одвічний конкурент Ельдорадо. Звертає увагу четверта 

позиція в рейтингу мережі Територія Твоєї Техніки – ТТТ, але серед 120 

об’єктів компанії є багато точок, відкритих під брендами-партнерами: Київстар, 

Lifecell, Vodafone.  На п’ятій сходинці - COMFY. [5] 

Одним із напрямків стратегії розвитку мережевих магазинів є їхнє 

розташування. Розміщення у місцях з великим напливом людей значно може 

покращити продаж товару, оскільки потенційних покупців стає більше, але при 

цьому витрачаються великі кошти на оренду. Якщо ж зекономити на оренді, є 

можливість втрати потенційних покупців. Однак у сучасному світі технологій 

майже всі мають свої власні сайти. 

Практично всі вищенаведені рітейлери представлені у всіх регіонах 

України та обласних центрах. Винятками можна назвати: Алло, Фокстрот та 

Comfy. Дані мережі розташовують свої об’єкти переважно поза обласними 

центрами. 

Оскільки на рівень конкретності впливає розташування об’єкту, слід 

розглянути результати досліджень «Асоціації рітейлерів України»: 
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Таблиця 3 – Мережеві магазини електроніки, техніки та гаджетів на 

Українському ринку [4] 

Мережа 
% магазинів в обласних 

центрах 
% магазинів в ТЦ/ТРЦ 

АЛЛО 52,62 31,13 
COMFY 54,84 59,14 

ELDORADO 63,71 43,55 
ФОКСТРОТ 52,8 44,1 
ЦИТРУС 88,64 27,27 

MOYOUA 88,89 69,44 
ТЕРИТОРІЯ ТВОЄЇ 

ТЕХНІКИ 
67,5 53,33 

  

У сучасних реаліях підприємствам важко фізично вийти на зовнішній 

ринок. Пандемія показала важливість мережі Інтернет як для продавців так і 

покупців. Можливість купувати продукцію онлайн допомогла підприємствам 

не втратити свій прибуток та продовжувати роботу на ринку. Слід детальніше 

розглянути онлайн-торгівлю як спосіб виходу на міжнародний ринок. 

Успішними прикладами міжнародної онлайн торгівлі є: AliExpress, JOOM, eBay 

та ін. Кількість користувачів з кожним роком все збільшується (Рис. 2). 

Найбільш поширеною на Україні онлайн мережею є AliExpress. Якщо 

звернутись до статистичних даних за 2019 рік, то можна виокремити:  

– за 10 місяців цього року кількість замовлень з AliExpress збільшилася на 

70%. В результаті Україна стала другою в світі країною за темпами зростання 

замовлень. 

– Україна увійшла в ТОП-10 країн світу за загальною вартістю проданих з 

AliExpress товарів. За три квартали цього року «Укрпошта» вже доставила з 

Китаю понад 20 мільйонів посилок, більшість з них - товари з інтернет-

магазинів. 

– під час розпродажу 11.11 обсяг відправлень зростає на понад 70%. 

– найчастіше товари з інтернет-магазинів замовляють українці віком від 24 

до 35 років, більше половини з них вибирає для цього смартфон. 

- найпопулярніші категорії товарів - телефони і аксесуари, електроніка, 

автотовари. 
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– найбільше AliExpress користується популярністю серед жителів 

Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. Саме сюди доставили 

56% всіх замовлень. 

– більше 30% замовлень - це товари вартістю до 2 доларів. [6] 

 

Рисунок 2 – Кількість користувачів онлайн-рітейлерами по всьому світі  

 

Вплив глобалізації. Глобалізація позитивно впливає на компанії, оскільки 

ринок збільшується. Однак дрібні компанії і компанії на ринках, що 

розвиваються програють у конкурентній боротьбі. 

Наявність досвіду ведення зовнішньоекономічної діяльності. Компанії зі 

значним досвідом схильні вибирати стратегію відкриття власного 

підприємства, в той час як організації без подібного досвіду воліють експорт 

або спільне підприємство на території приймаючої країни. 

Володіння кросскультурних знаннями. Вибір стратегії з більшим 

залученням ресурсів прямо пропорційний знань про культуру країни, на яку 

виходить компанія. При виході на ринок з іншою культурою необхідна плавна 

адаптація для успішної реалізації стратегії. Нарешті, люди схильні здійснювати 

поведінкові помилки, а знання про них і постійний контроль допоможуть 

домогтися успішних результатів. 
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Володіння конкурентною перевагою. Даний аспект є базовим для 

здійснення прибуткової діяльності в рамках вільної конкуренції. Компанії 

важливо не тільки володіти компетенціями, а й вміти їх захистити і зберегти в 

часі. 

Макроекономічні показники. На ринок з високими політичними та 

інвестиційними ризиками, а також несприятливою економічною кон'юнктурою 

компанії схильні вибирати стратегії з мінімальним вкладенням коштів 

(франшизи, ліцензування). 

COMFY – перший омніканальний ритейлер побутової техніки та 

електроніки в Україні, лідер за ефективністю в галузі. 

Компанія займається роздрібною торгівлею побутовою електронікою через 

мережу супермаркетів. Послуги: встановлення і підключення техніки, монтаж 

кондиціонерів; гарантійне і сервісне обслуговування; встановлення і 

налаштування операційних систем, програмного забезпечення персональних 

комп'ютерів і ноутбуків; встановлення драйверів; діагностика персональних 

комп'ютерів і програмного забезпечення. 

Станом на лютий 2020 року мережа налічує 92 сучасних магазину нового 

формату. COMFY.UA входить в топ-3 найбільших онлайн-гравців ринку. 

Компанія входить в ТОП-20 кращих роботодавців України рейтингу 

HeadHunter 2018 року і налічує понад 4 000 співробітників. 

Таблиця 4 – Аналіз успішності «КОМФІ ТРЕЙД» 

Показник 

Роки Відхилення Відхилення (%) 

2017 2018 2019 
2018-
2017 

2019-
2018 

2018-
1017 

2019-
1018 

Сукупний дохід 60 000 -15000 10000 -75000 25000 -25,00 -66,67 

Податок на 
прибуток 

-15000 2000 -15000 17000 -17000 -13,33 -75,00 

Інші вирахування з 
доходу 

110000 270000 210000 160000 -60000 45,45 77,78 

Чистий дохід від 
реалізації продукції 

(товарів, робіт, 
послуг) 

9100000 12100000 
136000

00 
300000

0 
1500000 32,97 12,40 
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Продовження таблиці 4 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

7900000 10800000 
115000

00 
290000

0 
700000 36,71 6,48 

Валовий прибуток 1200000 1300000 
200000

0 
100000 700000 8,33 53,85 

 

Аналізуючи успішність основної діяльності. Дані таблиці 4 свідчать, що в 

порівнянні 2019, 2018 та 2017 роки, не всі показники мають тенденцію 

зростання. 

Чистий дохід від реалізації продукції у 2019 році зріс на 1500000 тис. грн., 

або на 112,40% в порівнянні з минулим роком. Розглядаючи сукупний дохід 

видно, що він зменшився у 2018 році на 75000 тис. грн., або на 25%, а в 2019 

рокці збільшився на 25000  тис. грн. В 2019 році валовий прибуток на 7000000 

тис. грн., або на 53,85% збільшився.  

Необхідно відзначити, що SWOT-аналіз – лише один з можливих підходів 

до формування стратегії підприємства. Найбільш повною картина буде, якщо в 

поєднанні зі SWOT-аналізом спробувати застосувати і інші методи 

стратегічного планування (сценарне планування, матрицю БКГ). 

Таблиця 5 – SWOT-аналіз «КОМФІ ТРЕЙД» 

Сильні сторони: Можливості: 
Наявність мережі магазинів по всій країні; 
Зручне місце розташування; 
Система знижок; 
Доступні ціни; 
Великий асортимент; 
Наявність зворотного зв’язку. 

Зростання НТП; 
Розширення ринку збуту; 
Збільшення обсягу покупки на покупця (за 
допомогою акцій, спец пропозицій) 
Збільшення кількості торгових точок7 

Слабкі сторони: Загрози: 
Наявність магазинів-конкурентів; 
Низька кваліфікація робітників; 
Низька заробітна плата. 

Зменшення кількості покупців; 
Інфляція; 
Зацікавленість державі до малого бізнесу; 
Зменшення доходу населення. 

 

Таким чином, кількість сильних сторін і можливостей переважає над 

слабкими сторонами і погрозами, що дає перспективу успішного майбутнього 

компанії. 

Отже, можна дійти висновку, що процес розробки стратегії виходу 
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підприємства на міжнародний ринок є трудомістким. Щоб обрати правильну 

стратегію слід провести детальний аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів 

ринку, його функціонування та конкуренцію. Вибір стратегії залежить від 

різноманітної кількості чинників, тому слід не зосереджувати увагу лише на 

одному, а спробувати скомпонувати декілька. Слід звернути увагу на 

можливість онлайн торгівлі, оскільки, вони має свої переваги та більшу 

доступність для покупців різних країн. Вдосконаленню стратегії виходу на 

міжнародний ринок передує фінансова стійкість підприємства, так як саме вона 

надасть змогу в подальшому залишатись «на плаву» та знизить можливість 

занепаду бізнесу. 

Провівши аналіз господарської діяльності підприємства, можна побачити, 

що компанія успішна у своїй поточній діяльності, тобто товар затребуваний, є 

постійні клієнти, в тому числі оптові. Крім того, в Протягом трьох років 

компанія демонструє позитивні фінансові результати, що говорить про 

відносно успішної діяльності та можливості виходу на новий ринок.  

Нами показано вплив глобалізації на результативність компанії, 

розглянуто фактори, що впливають на вибір стратегії виходу на міжнародний 

ринок, в числі яких – поведінкові аспекти, культурні аспекти, наявність 

конкурентної переваги, макроекономічні показники країн. 
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Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 

КОНСАЛТИНГ МІЖНАРОДНОЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ТОВАРНИХ РИНКАХ 

Стаття висвітлює актуальні питання, що пов’язані з міжнародною біржовою 

торгівлею на основних біржових майданчиках. Наведено оцінку динаміки і 

структури біржової торгівлі за різними характеристиками на товарних і 

фондових біржах світового рівня. Виявлено особливості впливу глобалізації та 

деглобалізації на світовий біржовий ринок у сучасних умовах. 

Ключові слова: біржова торгівля, міжнародна біржа, біржовий ринок, 

біржові інструменти, деривативи, ф’ючерси, опціони. 

Упродовж останніх років розширення і динамічне зростання обсягів 

торгівлі на провідних світових біржових майданчиках, а також погіршення 

торгової активності на вітчизняних біржах та відсталість процесів їх 

технологізації викликає актуальність даного дослідження. Водночас, зростання 

ризиків у господарській діяльності суб’єктів ринку потребує сучасних біржових 

інструментів для здійснення їх управління.  

Вивченню проблем та напрямів розвитку бірж у світі присвячена чимала 

кількість наукових праць, зокрема на особливу увагу заслуговують дослідження 

А. Буреніна, В. Гниляк [5], О. Дегтярьової, В. Еворса [6], Р. МакДональда,                

А. Масло [3], Л. Примостки, Г. Резго, Ю. Рубана, М. Солодкого [1-2; 4-5],                

О. Сохацької, Дж. Халла, О. Шпичака та інших. 



19 

Аналіз останніх наукових публікацій свідчить про часткову зміну 

тенденцій глобалізації на деглобалізацією, спричинену торговими війнами між 

США та Китаєм – двох найбільших конкурентів на товарних, фінансових та 

біржових ринках. Така ситуація вказує, що сучасні світові ринки товарних і 

фінансових активів постійно зазнають нових фундаментальних 

невизначеностей та ризиків.  

Oдержaні результaти дoслідження. Товарна біржа по визначенню - 

корпоративна, некомерційна асоціація членів корпорацій, що забезпечує 

матеріальні умови для купівлі-продажу товарів на ринку шляхом публічних 

торгів відповідно до правил і процедурам, що забезпечують рівність для 

клієнтів і членів біржі. 

Задачі біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а 

організація, упорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти. 

Товарні біржі здійснюють купівлю і продаж не товарів, а контрактів на 

їхнє постачання. На них продаються контракти на стандартизовані види 

товарів, що можуть бути продані великими партіями по чи зразках технічному 

опису. На товарних біржах виявляються базисні ціни, що формуються під 

впливом співвідношення попиту та пропозиції. Усі біржі є самостійними 

підприємствами і діють незалежно друг від друга. Одні товари продаються і 

купуються лише на якійсь одній біржі, інші - на декількох; однак, розміри 

контрактів на той самий товар і інші характеристики відрізняються друг від 

друга на різних біржах. 

Стосовно до наших умов до складу основних функцій товарної біржі 

повинні входити такі, як розробка стандартів на реалізовану через біржу 

продукцію, а також пакета типових контрактів по угодах купівлі-продажу, 

котировка цін, врегулювання виникаючих суперечок і інформаційна діяльність. 

В даний час діяльність товарних бірж регулюється Законом України від 10 

грудня 1991 р. "Про товарну біржу" зі змінами від 26 січня 1993 р. Закон 

спрямований на врегулювання відносин по створенню і діяльності товарних 

бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій діяльності на товарних 

біржах. 
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Біржа виконує функції збалансування попиту та пропозиції шляхом 

відкритої купівлі-продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і 

сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора. 

На початку дев'яностих років у країнах, де функціонує ринок, 

нараховувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 

трильйонів доларів, що складає 25% їхнього валового національного продукту. 

На них реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах з розвитий 

ринковою економікою товарні біржі в основному функціонують як 

безприбуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового 

податку.  

Членами біржі є: засновники, вітчизняні й іноземні юридичні особи, а 

також фізичні особи. Членство на біржі надає право торгувати в її залі. Члени 

біржі можуть голосувати на зборах і на різних біржових виборах і брати участь 

у роботі комітетів. Крім цього, члени біржі проходять програми навчання і 

перепідготовки, одержують усебічну біржову інформацію і можуть користатися 

бібліотечним і інформаційним центрами. 

Організація вважається прийнятої в члени біржі, якщо за це проголосувало 

кваліфіковану більшість засновників і простої більшість підприємств і 

організацій-претендентів. Голосування проводиться після оцінки фінансового 

стану претендента. Члени біржі зобов'язані внести вступний внесок, що 

повертається їм у випадку виходу зі складу біржі. Прийом нових членів біржі 

здійснюється загальними зборами засновників і членів біржі. 

Члени біржі платять щорічний членський внесок, але звільняються від усіх 

загальних зборів, стягнутих з учасників біржових торгів. Для полегшення своєї 

роботи членам біржі надане право наймати службовців, яким дозволений 

доступ у торговий зал у виді чи клерків посильних. 

Основними внутрішніми документами, що регламентують діяльність 

біржі, виступають Статут біржі і Правила біржової торгівлі. У Статуті відбиті 

всі основні положення, що визначають внутрішню структуру біржі, взаємини 

членів біржі й інших учасників торгів; організаційно-правову форму біржі. 
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Розрізняють дві категорії членів біржі: 

 повні члени - із правом на участь у біржових торгах у всіх секціях біржі і 

на визначене установчими документами біржі кількість голосів на Загальних 

зборах біржі і на загальних збори членів секцій біржі; 

 неповні члени - із правом на участь у біржових торгах у відповідній секції 

і на визначене установчими документами біржі кількість голосів на Загальних 

зборах членів біржі і загальних зборах членів секції біржі. 

У деяких біржах існує інститут відвідувачів. Вони поділяються на 

постійних і разовим. Постійні відвідувачі вносять річну плату за вхід на біржу, 

разові - за кожне відвідування. 

Вищим органом є Загальні збори учасників-членів біржі, що є деякою 

мірою законодавчим органом. 

Виконавчі функції виконує Біржовий комітет, що володіє правом 

контролювати діяльність інших служб і розробляти головні напрямки 

діяльності біржі, встановлювати і коректувати правила біржової торгівлі. 

Поточне керування біржею здійснює Контрольно-ревізійна комісія, 

компетенція і повноваження якої регулюється Статутом товарної біржі. 

Політика біржі проводиться в життя комітентами, що складаються з членів 

біржі, призначуваних Радою директорів. Члени комітетів працюють без 

відповідної оплати. Вони вносять рекомендації і допомагають Раді директорів, 

а також виконують конкретні обов'язки по функціонуванню бірж. 

Число комітетів не постійно і коливається від 8 до 40. Основними є 

наступні 5 комітетів, що є практично на кожній біржі. 

До складу підрозділів біржі входять: 

– Контрольний комітет – веде спостереження за діловою активністю на 

біржі, величиною відкритої позиції, а також за тим, як йде ліквідація контрактів 

з термінами постачання, що минають. 

– Арбітражний комітет - судовий орган біржі, призначає арбітрів для 

рішення споровши між членами, а також у випадку звертання клієнтів - не 

членів при виникненні споровши між ними і членами біржі. 
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– Котирувальний комітет - робочий орган, головною задачею якого є 

підготовка до публікації біржових котирувань і аналізу руху цін. 

– Спостережливий комітет - розглядає суперечки і виносить рішення по 

всіх дисциплінарних питаннях, що йому передає комітет з діловій етиці. 

– Комітет із прийому нових членів - розглядає всі звертання про вступ у 

члени біржі. Рекомендації комітету надаються Раді директорів, що вирішує 

питання про прийняття кандидата в члени біржі. 

Рівень ділової активності на біржі свідчить як про економічну стабільність 

країни, так і про наявність фінансової та економічної кризи у світі. З огляду на 

це, важливим і необхідним є вдосконалення механізму адміністративно-

правового регулювання відносин, що виникають у сфері біржової торгівлі, що 

потребує широкого спектру знань, розуміння глибоких економіко-правових 

закономірностей змісту біржової діяльності. Досліджено питання становлення 

та подальшого розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в 

Україні. Виокремлено основні причини слабкого розвитку та неефективного 

функціонування національного агробіржового ринку. Автор доходить 

висновку, що для побудови у нашій країні належного біржового ринку й 

підвищення ефективності його функціонування необхідне запровадження 

заходів, спрямованих на докорінні зміни механізмів функціонування та перехід 

на нові відносини між його учасниками, зокрема створення ф’ючерсного ринку 

сільськогосподарської продукції 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 

У статті розглянуто сутність, інструменти просування товару, рекомендації 

щодо управління ним, а також формування стратегії просування товарів на 

міжнародні ринки. Визначено залежність просування товарів від 

застосовуваних методів виходу підприємства на міжнародний ринок.  

Ключові слова: міжнародний бізнес, світовий ринок, зовнішня діяльність, 

підприємство, реклама, товар. 

Світовий ринок – складова частина світового господарства, що 

представляє сферу попиту і пропозиції, а також комерційного обміну товарів і 

послуг; система стійких товарно-грошових відносин між державами, 

підприємцями, комерційними організаціями, фірмами різних держав, 

пов'язаними між собою участю в міжнародному поділі праці [5]. 

Метою дослідження є вивчення та аналіз методологічних підходів для 

оцінки системи просування товарів на зовнішні ринки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку теорій 

просування товарів на міжнародний ринок досліджували такі вчені, як Ковінько 

О.М., Пугачевська К.Й., Лизанець А.Г., Мельник Т., Севрук І.М. та інші. 

Міжнародний бізнес – це ринкова концепція управління, в основі якої 

лежать принципи організації виробничо-комерційної діяльності. До складу 

якого входять наукові та дослідні розробки, виробництво, збут, просування 

товару і після продажне обслуговування іноземних покупців [3]. 
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Міжнародний маркетинг має свої специфічні особливості, які залежать від 

країни, в якій здійснюється маркетингова діяльність, і товару, що просувається 

на міжнародний ринок. Актуальність вивчення особливостей міжнародного 

маркетингу полягає в тому, що корінних відмінностей між внутрішнім 

маркетингом і міжнародним не існує. 

Оцінюючи відмінності в міжнародній спрямованості та підходах до 

міжнародних ринків, на яких здійснюють маркетингову діяльність вітчизняні 

підприємства, стало очевидним, що вони можуть підпадати під одну з трьох 

концепцій міжнародного маркетингу  

Таблиця 1 – Характеристика концепцій міжнародного маркетингу [1] 

 
Назва концепції 

Концепція розширення 
внутрішнього ринку 

Концепція 
мультивнутрішнього 

ринку 

Концепція глобального 
маркетингу 

Характеристика 

Стратегія 

Збільшення частки 
обсягу продажу своїх 
товарів за рахунок 

виходу на міжнародні 
ринки 

Зміна виду 
міжнародної 
діяльності 

Виробництво та 
продаж стандартної 
продукції високої 
якості, яка буде 
продаватися за 

прийнятною ціною на 
глобальному ринку 

Мета 

Розгляд своїх 
міжнародних операцій 
як другорядних, а 

первісної операцією є 
розширення набору 
вироблених операцій 
на внутрішньому 

вітчизняному ринку 

Розроблення окремих 
індивідуальних 

програм для кожного 
ринку 

Розгляд глобального 
ринку як внутрішнього 

ринку країни, що 
працює в усьому світі. 
Орієнтація світового 
ринку на споживачів 
для задоволення їхніх 

потреб 

Завдання 
Збут надлишкової 

продукції 

Адаптація до 
локального ринку 
зарубіжної країни 

Стандартизація 
маркетингових підходів

Результат 

Посилення своїх 
позицій на 

міжнародних ринках, 
орієнтуючись більше 
на внутрішній ринок. 
Пошуки сегментів 

міжнародного ринку, 
на яких попит на 

продукцію подібний до 
попиту на 

внутрішньому ринку 

Продукція (товар) 
підприємства 

пристосовується до 
кожного окремого 
ринку незалежно від 
філій своєї організації 
в інших зарубіжних 
країнах. Кожна філія 
розробляє свою 
маркетингову 

програму, відповідну 
ринковій ситуації 

Створення глобальної 
стратегії маркетингу, 
розроблення плану 

глобального 
маркетингу, який 

передбачає 
стандартизований 

продукт для 
глобального ринку, але 

з відмінностями в 
рекламі, яка враховує 

особливості 
міжнародного ринку 



25 

Формування концепції міжнародного бізнесу здійснюється протягом 

певного періоду часу, що дає змогу визначити ціль та завдання міжнародного 

бізнесу, виявити попит на наявні та нові товари (послуги), вивчити якість 

товарів (послуг) та відповідність їхніх властивостей потребам міжнародного 

ринку, здійснити аналіз стану та перспектив розвитку науки і техніки у 

відповідній галузі, вивчити методи формування попиту (реклама, 

стимулювання збуту, післяпродажне обслуговування покупців), вибрати або 

уточнити концепцію міжнародного бізнесу. 

Однак специфіка, породжувана особливостями функціонування зовнішніх 

ринків і умовами роботи на них, надає міжнародному бізнесу риси, які потрібно 

враховувати національним компаніям. Для успішної роботи на зовнішніх 

ринках потрібно вдаватися до більш значним і цілеспрямованим зусиллям, 

чіткіше дотримуватися принципів і методи маркетингу, ніж на внутрішньому 

ринку. Для цього потрібно вдаватися до більш точним, складним і 

трудомістким способам вивчення зарубіжних ринків, що вимагає великих 

витрат, ніж вивчення внутрішнього ринку. 

Запорукою успішної діяльності буде використання творчих і гнучких 

підходів до організації бізнесу, а не використання стандартних підходів. 

Нарешті, принципове значення для успіху на міжнародному ринку має 

розробка і комерційне виробництво товарів ринкової новизни. 

Для того що, будь-який процес заробив треба вибрати стратегію, яка і 

допоможе в подальшій роботі на міжнародному ринку. Основними причинами 

для виходу на зарубіжний ринок можуть бути фактори, які представлені на 

рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Причини виходу підприємства на зарубіжний ринок 
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Просування товару на вітчизняні та міжнародні ринки є невід’ємною 

частиною маркетингу підприємств. В Україні існує необхідність посилення 

ефективності просування товарів на внутрішні та міжнародні ринки з 

урахуванням особливостей їхнього розвитку [2].  

Ефективне просування вимагає ретельного планування і бюджетування, 

врахування тенденцій розвитку методів просування в Україні та світі. Для 

підвищення ефективності просування необхідні чітка стратегія та комплексне 

використання усіх елементів системи просування. Існує багато методів 

просування товару та результати аналізування дають можливість 

рекомендувати вітчизняним підприємствам подальшу активізацію 

маркетингових комунікацій через Інтернет, що сьогодні є найперспективнішим 

із погляду ефективності. Українським підприємствам необхідно спиратися на 

досвід розвинених країн: системно здійснювати управління просуванням, 

використовувати нестандартні й найсучасніші його способи з урахуванням 

особливостей міжнародного середовища.  

Для ефективного управління просуванням варто дотримуватися таких 

основних рекомендацій:  

– аналіз можливих засобів просування (реклама, стимулювання збуту 

тощо);  

– інвестування у системи управління клієнтами. Необхідно в онлайні 

відслідковувати специфіку попиту та купівельну поведінку й, відповідно, 

орієнтуватися на неї;  

– генерування творчих ідей для просування;  

– проведення фінансового аналізу для кожного типу просування 

(необхідно передбачати ризики під час просування, обсяги продажів, точку 

беззбитковості та потенційну віддачу від інвестицій тощо);  

– чітке визначення клієнтам термінів початку та закінчення кампанії з 

просування;  

– встановлення конкретних маркетингових цілей підприємства;  

– розроблення маркетингової стратегії, основне призначення якої – 
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взаємоузгодження маркетингових цілей фірми з її можливостями, вимогами 

споживачів, використання слабких позицій конкурентів та власних 

конкурентних переваг. Стратегія дає змогу: змінити реактивну поведінку фірми 

на проактивну; координувати основні сфери діяльності, націлюючи їх на 

задоволення потреб споживачів за максимізації прибутку; надання чіткого 

кількісного та якісного характеру діяльності фірми та можливості зосередитися 

на найперспективніших напрямах розвитку;  

– конкретизація повідомлення у просуванні. Потрібно сформувати чіткий і 

міцний зв’язок між ключовими повідомленнями та товаром. Велике значення 

мають оптимальне використання трьох елементів брендингу (назва товару, 

візуальне оформлення та позиціонування), високоякісні послуги фахівців із 

просування та попереднє тестування;  

– системне залучення всіх працівників до процесу просування;  

– накопичення й постійне аналізування інформації про клієнтів [7].  

Cтратегія просування повинна включати п’ять основних елементів:  

1) Цільову аудиторію. Необхідним є пошук осіб, які з потенційних 

споживачів перетворяться на постійних. Для цього потрібно аналізувати 

поведінку вже існуючих споживачів, що під час виявлення проблем, які 

вирішує товар, дасть можливість надалі зосередитися на найімовірніших 

потенційних клієнтах;  

2) Досяжні конкретні цілі. Підприємці, які описали досяжні вимірні цілі, 

досягають їх у десять разів швидше, ніж ті, хто ставив нечіткі, захмарні цілі;  

3) Значення, цінність. Товар чи послуга повинні нести значну цінність для 

клієнтів, а маркетологи – переконати споживачів у необхідності товару;  

4) Обмежений доступ. Психологи довели, що чим менша кількість товару є 

досяжною, тим більша кількість споживачів виявляють бажання купити його;  

5) Всеохоплююче просування [4].  

Аналізуючи просування товарів на міжнародних ринках, відзначимо, що 

воно істотно ускладнюється порівняно з національним. Крім основних 

труднощів, під час здійснення міжнародного просування (законодавче 
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регулювання,  ступінь доступності засобів ЗМІ,  створення обґрунтованого 

повідомлення, вибір виду реклами й рекламного агентства, вибір засобу 

поширення інформації, рівень витрат, охоплення цільових та потенційних 

споживачів), Ю. Чала наголошує і на специфічних проблемах:   переклад 

повідомлень;  звичаї та культурні особливості різних країн та народів;  інерція,  

опір,  відторгнення та політика;     конкурентне середовище;     відмінності в 

економічній, політичній та соціальній системах [6].  

Більшість науковців основною проблемою міжнародного просування 

вважають використання стратегій стандартизації чи адаптації. Цілями 

стандартизації є створення іміджу товару у світовому масштабі,  скорочення 

витрат на розробку просування,  забезпечення в пізнаваності та сприйняття 

реклами,  прискорення виходу на ринки різних країн,  що особливо важливо для 

синхронного міжнародного життєвого циклу товару.  Згідно зі стратегією товар 

позиціонується однаково на будь-якому ринку.  Стратегія дає можливість 

скоротити витрати на просування,  прискорює синхронний вихід на ринки 

різних країн,   дає змогу створити цілісний міжнародний імідж.   Та вона є 

ефективною тільки тоді,  коли повідомлення однаково сприймаються на різних 

ринках.  

Отже, українським підприємствам необхідно спиратись на досвід 

розвинених країн – системно здійснювати управління просуванням, 

використовувати нестандартні й найсучасніші його способи з врахуванням 

особливостей міжнародного середовища. Перспективами подальших 

досліджень є детальніше вивчення зарубіжного досвіду просування продукції 

на міжнародні ринки та можливих шляхів його адаптації до українських реалій. 

В кінцевому результаті суть маркетингу зводиться, на мою думку, до 

збільшення обсягів реалізації продукції або послуг. При першому розумінні 

стратегії, це являє собою «довгостроковий план досягнення конкретної мети», а 

вироблення стратегії, є «знаходження мети і складання довгострокового 

плану». Це розуміння ґрунтується на припущенні, що будь-які зміни 

передбачувані, а так само процеси які відбуваються, обумовлені і піддаються 

повному контролю і управління. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 

У статті досліджено стан міжнародного бізнесу в умовах пандемії COVID-19, 

визначено ризики з якими стикнулися підприємства під час введення жорстких 

карантинних обмежень, визначено основні напрями державної політики, щодо 

стимулювання економіки, окреслено головні аспекти та дії, що зможуть 

допомогти компаніям зберегти конкурентні позиції на ринку. 
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бізнесу, пандемія. 

Швидке прогресування Covid-19 призвело до значних культурних, 

соціальних, економічних змін у суспільстві. Це спричинено впровадженням 

заходів щодо запобігання поширення вірусу, а саме: закриття державних 

кордонів, зупинка транспортного сполучення, припинення діяльності значної 

кількості підприємств, численні обмеження ведення бізнесу, перенесення або 

відміна масштабних подій, соціальне дистанціювання та жорсткий локдаун. Це 

призвело до погіршення фінансового стану або закриття багатьох підприємств. 

Кожна країна світу, не залежно від рівня свого економічного розвитку, зазнала 

впливу від пандемії.  

Дослідження впливу пандемії Covid-19 на економіку зайняли важливе 

місце на сторінках зарубіжних та вітчизняних наукових і ділових видань.  

Даній тематиці присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених, зокрема таких, як: Джулай М. 6, Лемешко М.О. 2, Лактіонова О.А. 

2, Нагорний Є.О. 3, Нечипоренко М. 4, Федулова І. 8 та інших. 

Метою роботи є дослідження трансформації бізнесу в умовах пандемії 

Covid-19, визначення ризиків з якими стикнулися підприємства під час 

жорстких карантинних обмежень, визначення основних напрямів державної 

політики, щодо стимулювання економіки, окреслення головних аспектів та дій, 

що зможуть допомогти компаніям зберегти конкурентні позиції на ринку. 

За даними Світового банку, світова економіка цього року може зрости на 

4%. Даний прогноз буде актуальний за умови успішної вакцинації від COVID-

19 по всьому світу, тобто це оптимістичний прогноз, який передбачає, що події 

в 2021 році будуть розвиватися, як мінімум, не гірше, ніж в 2020-му. 

Розглянемо як будуть виглядати деякі економіки до 2022 року за 

прогнозами Світового банку (рис. 1) 4. 
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Рисунок 1 – Прогноз Світового банку щодо росту економік до 2022 року,% 

 

За словами Радника президента України з економічних питань Олега 

Устенка, зростання ВВП України у 2021 році складе 4–4,5%, але може бути й 

вищим, «якщо вдасться активно залучати в економіку інвестиційний ресурс – і 

не тільки ззовні, а й усередині країни». Ще одним додатковим імпульсом для 

економічного зростання, за словами Устенка, можуть бути державні програми 

стимулювання економіки, такі як «Велике будівництво», «Доступні кредити» та 

«Дешева іпотека», адже це сприяє появі робочих місць, підтримує 

промисловість та ін.  

Майбутнє розвитку економіки світу безпосередньо залежить від 

результатів боротьби з вірусом. Якщо COVID-19 повернеться з новою силою, 

вимагатиме повторного введення жорстких карантинних заходів та тотального 

локдауну збитки будуть серйознішими, а прогнози знову переглядатимуться 

4.  

Варто зазначити, що показники рівня захворюваності на ковід після 

тривалого зменшення навесні 2021 року знову пішли вгору. А кількість нових 

випадків виявлених за добу перевищила показники минулорічного максимуму 

(16 листопада 2020 року – 16585 нових випадків, 3 квітня 2021 року – 20456), 

що може свідчити про можливість повторного введення локдауну 5. 

Варто розглянути ризики з якими стикнулася світова економіка за період 

впровадження карантинних заходів у 2020 році, які наведемо у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Ризики та наслідки пандемії COVID-19 на економіку 

Джерела ризиків Ризики Наслідки 
Зниження 

споживчого попиту 
Зниження обсягів ринків збуту.
Зниження імпорту, певних видів 
продукції. 
Скорочення обсягів інвестицій. 
Зниження купівельної спроможності. 
Зміна уподобань споживачів. 
Неготовність до пошуків 
альтернативних шляхів задоволення 
попиту. 
Відмінена виставок продукції за 
кордоном. 

Зростання безробіття. 
Неможливість задоволення 
попиту у окремих видах 
продукції. 
Зниження рівня ділової 
активності. 
Скорочення ВВП. 
Погіршення рівня життя 
населення. 
Зменшення кола споживачів. 
Переходити на систему 
онлайн-продажів, яка не 
демонструє високої 
ефективності 

Обмеження 
транспортного 
сполучення 

Зниження обсягів міжнародних 
перевезень. 
Зниження експорту та імпорту. 
Зниження обсягів послуг туристичної 
галузі. 
Повна або часткова зупинка 
виробництва окремих товарів або 
послуг, які пов’язані з логістичними 
потоками. 
Руйнування торгових ланцюгів 
постачання продукції. 
Скорочення робочої сили. 
Збільшення витрат на 
транспортування товарів. 
Збільшення мита деякими країнами.

Обмеження поповнення 
валютних запасів. 
Зростання безробіття. 
Обмеження виробництва 
певного кола продукції і 
споживання послуг.  
Можливість банкрутства. 
Недостатність фінансових 
ресурсів для повноцінного 
функціонування. 
Відмова замовників від 
контрактів. 
Зниження контрактних цін та 
зростання дебіторської 
заборгованості. 

Зупинка 
виробництва 

Скорочення робочої сили.
Зниження обсягів виробництва та 
реалізації. 
Скорочення інвестицій. 
Руйнування торгових ланцюгів 
постачання продукції. 
Недостатність фінансових ресурсів 
для повноцінного функціонування. 

Скорочення ВВП. 
Зростання безробіття. 
Зниження рівня життя 
населення. 
Зниження рівня ділової 
активності. 
Можливість банкрутства. 
Зниження рівня капіталізації 
компанії. 

Незадовільний 
розвиток медицини 
 

Відсутність необхідного медичного 
обладнання та медикаментів. 
Відсутність необхідних ліжко-місць 
у медичних закладах. 
Відсутність засобів захисту 
медичних співробітників, тестів і 
належних препаратів. 
Недостатня кількість вакцини. 
Низька кваліфікація медичного 
персоналу. 
Нестача фінансування щодо 
боротьби з вірусом.

Зростання кількості 
захворювання. 
Зростання смертності серед 
хворих. 
Невчасна або недостатня 
медична допомога. 
Зростання рівня смертності 
серед медичного персоналу. 
Панічні настрої серед 
населення. 

Джерело 8, с.78-80 
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У період карантинних обмежень держава запровадила цілий ряд заходів 

направлених на підтримку вітчизняного бізнесу у кризових умовах. 

Регламентування та впровадження заходів підтримки бізнесу в Україні 

почалося з початку березня 2020 року. Так, згідно Закону України № 233-ІХ 

було заборонено проведення перевірок бізнесу до 30.06.2020 р., як планових так 

і позапланових заходів органами державного нагляду. Також було введено 

мораторій на податкові перевірки бізнесу на період дії жорстоких карантинних 

обмежень. Для бізнесу введено податкові канікули з податків: плата за землю; 

податок на об’єкти не житлової нерухомості, відмінні від земельної ділянки; 

звільнені від сплати соціальних внесків фізичні особи-підприємці, особи, які 

проводять професійну діяльність, члени фермерського господарства . 

З 1 березня 2020 року біло скасовано застосування штрафних санкцій до 

кінця карантину в Україні за несвоєчасну, неповну сплату єдиного внеску або 

за несвоєчасне подання звітності 2, с. 111-113. 

Протягом 2020 року через центри зайнятості було реалізовано два урядові 

проєкти щодо надання фінансової підтримки бізнесу на період карантинних 

обмежень. Починаючи з квітня 2020 року діяла програма надання допомоги по 

частковому безробіттю для суб’єктів малого або середнього бізнесу та ФОПів, 

які є застрахованими особами. А з 12 грудня й до кінця року діяла ще одна 

програма щодо надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам 

господарювання для здійснення виплати найманим працівникам на період 

обмежувальних протиепідемічних заходів. До першого проєкту роботодавцями 

було подано понад 229 тис. пакетів документів, а до другого – 7 тис. пакетів 

документів, загалом було виділено коштів – 3 426,8 млн грн 6. 

В Україні ще до початку карантинних обмежень почала діяти державна 

програма компенсацій витрат за кредитами «Доступні кредити 5-7-9 %», яка 

отримала деякі зміни у зв’язку з необхідністю подолання кризи. Програма 

передбачає державну допомогу за кредитами на оборотний капітал, на 

рефінансування кредиту та на інвестиційні кредити. Передбачається наявність 

кредитних гарантій держави у розмірі 80% від розміру кредиту, сам кредит до 3 
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млн грн на оборотний капітал можна отримати на строк до 2 років з 

процентною ставкою 3%. Також, наявний механізм отримати рефінансування 

кредиту або інвестиційний кредит на строк до 5 років з процентною ставкою 

5% (при створенні робочих місць та доходом за рік до 50 млн грн), 7% (якщо 

дохід до 50 млн грн). 9% (якщо дохід 50-100 млн грн). За рік існування 

програми банки видали 8 тисяч 430 кредитів на суму 19,7 млрд грн. За даними 

Міністерства розвитку економіки, найактивнішими учасниками є аграрії, 

підприємства переробної промисловості та торгівлі 7. 

Слід зазначити, що незважаючи на наведені тенденції, бізнесу важко 

впоратись з наслідками обмежень під час пандемії, про що свідчать ряд 

опитувань. Європейська Бізнес Асоціація в експрес-опитуванні демонструє 

наступні показники: майже половина компаній (48%) вже в березні 2020 року 

зафіксувала від 20% до 50% втрат від доходів, 16% прийняли рішення про зміну 

заробітної плати персоналу, а 14% – про скорочення штату. Загалом 97% 

частково або повністю перевели працівників працювати дистанційно, а 64% 

компаній очікують негативний вплив поточної ситуації на виконання бізнес-

цілей 1. 

Саме тому, актуальним є питання збереження бізнесу, прийняття викликів 

світової пандемії, та в деяких випадках і використання цих викликів для 

подальшого росту компаній. І тут необхідно виділити ті аспекти, що 

допоможуть не тільки малим та середнім, а і великим компаніям, зберегти свої 

конкурентні позиції на ринку та повернутися на шлях ефективного розвитку в 

сучасних складних умовах 3, с. 354: 

 Фокус на працівниках компанії, які є найбільш цінним ресурсом. 

Головний пріоритет для бізнесу - людський капітал і турбота про власних 

працівників. Ще в березні багато міжнародних компаній, що функціонують на 

вітчизняному ринку, рекомендували своїм співробітникам, які можуть 

працювати віддалено, перейти на роботу з дому. І багато хто вже оголосили про 

те, що продовжать такий віддалений режим незалежно від дат зняття 

обов'язкових вимог (сюди відносять ІТ компанії, для яких такий перехід є 
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найбільш комфортним). Також компанії можуть прийняти ряд заходів, 

наприклад, ввести або розширити режим гнучкого робочого графіка і знайти 

інші можливості, щоб дозволити співробітникам працювати з дому і бути в 

безпеці. В свою чергу, віддалена робота дасть змогу зекономити фінансові 

ресурси на оренді офісних приміщень. 

 Забезпечення неперервності бізнесу та його можлива переорієнтація. 

Даний пункт напряму пов’язаний із попереднім, адже переведення працівників 

на віддалений режим роботи дасть змогу забезпечити безперервну діяльність 

компанії. Тільки за рахунок цього можна забезпечити стабільний рівень 

продуктивності та доходності. Окрім цього, під час пандемії, деякі галузі 

навпаки мали приріст за рахунок зміни орієнтирів та бажань споживачів. Сюди 

слід віднести наступні: послуги ремонту та будівництва, продаж будівельних 

матеріалів; сервіси онлайн-навчання; сервіси для віддаленої роботи; послуги з 

доставки продуктів, їжі, медичних товарів; надання медичних послуг; продаж 

товарів онлайн (одяг, взуття, косметика, ювелірні прикраси); індивідуальні 

тренування і персональне навчання. Саме тому, для певних компаній, 

можливою є переорієнтація бізнесу, за наявності таких умов, або його 

диверсифікація. 

 Знаходження нових методів взаємодії з клієнтами та покупцями. 

Компаніям слід своєчасно інформувати споживачів про можливі перебої в 

постачанні товарів або послуг (відомим є той факт, що певні сервіси з доставки 

продуктів та їжі, в перші місяці локдауну фізично не справлялися з обсягами 

замовлень, і в їх роботі виникали значні перебої). Вкрай важливо мати відкриті 

канали комунікації на випадок збою виробництва, невиконання або затримки 

поставок, щоб вчасно проінформувати клієнтів та споживачів про затримки чи 

настання форс-мажорних обставин. Такі дії на випередження допоможуть 

уникнути непорозумінь та штрафів за невиконання зобов'язань перед 

споживачами. 

 Використання різноманітних методів державної підтримки. Компаніям 

слід відстежувати, які заходи підтримки приймаються на державному рівні, і 
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які з них можуть принести максимальну користь з урахуванням специфіки 

бізнесу. Програми державної підтримки можуть відрізнятися в залежності від 

галузі та країни. Так, на початку локдауну в нашій державі було введено свого 

роду податкові канікули (ФОПи при відсутності діяльності не сплачували ЄСВ 

протягом 3-х місяців та могли відповідно отримувати фінансову допомогу на 

період всього карантину). 

 Планування роботи компаній та бізнесу на посткризовий період. Коли 

пандемія коронавірусу буде взята під контроль, необхідно знову проаналізувати 

та скоригувати плани стосовно збереження безперервності бізнесу та оцінити 

ефективність вжитих заходів. Після завершення пандемії, бізнесу слід відразу 

бути готовим до посилення конкуренції, а тому слід уже зараз продумати 

ефективний план дій на майбутнє, враховуючи тенденції розвитку в своїй 

галузі. 

Отже, слід зауважити, що разом з послабленням карантинних почалося 

економічне пожвавлення, а падіння основних макроекономічних показників 

дещо сповільнилося. Однак, через різке збільшення виявлення нових випадків 

захворювання, велика ймовірність, що уряд може запровадити ще одну хвилю 

карантинних обмежень. Дані дії не дозволять бізнесу стабілізуватися. Вплив 

COVID-19 на економіку може зберігатися протягом тривалого періоду. Тому 

лише спільні дії держави та бізнесу можуть сприяти швидкому відновленню 

економіки країни у післякарантинний період. 
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В умовах впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на світову 

економіку, відбувається тісне взаємопроникнення та взаємозалежність 

національних економік до єдиних принципів, цінностей, мереж та зв’язків. 
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Більшість держав націлені на ефективний економічний розвиток, як у 

внутрішньому середовищі, так і на міжнародному рівні. Організована 

зовнішньоекономічна діяльність та налагоджені міжнародні відносини 

виступають основними завданнями для досягнення поставленої цілі. Але успіх 

залежить від знання характеристик і правил укладання та проведення 

зовнішньоекономічних контрактів. 

Важливість вказаної проблеми привертає увагу багатьох вітчизняних та 

зарубіжних науковців, таких як М.С. Ларін, Ю.О. Черниш, Ю.А. Шевцова,                 

A. П. Бeляєвa, Д. В. Зaдихaйлo, В. I. Кисiль, В. С. Мiлaш, В. Б. Сaксoнoв, та 

інші. Дослідження особливостей укладання міжнародних контрактів мaє 

пpiopитeтнe знaчeння в здiйснeннi зовнішньоекономічних зв’язкiв мiж їхнiми 

учaсникaми. 

Метою даної статті є дослідження особливостей укладання 

зовнішньоекономічних контрактів.  

Зовнішньоекономічний контракт являє собою важливий елемент 

міжнародних відносин, котрий виступає головним комерційним документом та 

укладається з метою здійснення господарської діяльності між резидентами та 

нерезидентами, спрямовану на встановлення, зміну, припинення взаємних прав 

та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності. 

Ознаки визначення приналежності до зовнішньоекономічного договору: 

національно – правова належність сторін; місцезнаходження комерційних 

підприємств сторін; місце діяльності суб’єктів; факт переміщення товару через 

митний кордон. 

Оскільки статус зовнішньоекономічного контракту означає особливий 

правовий режим, зокрема, з погляду оподаткування, митного оформлення, 

строків розрахунків, способу поставки тощо, то необхідно чітко розрізняти 

критерії міжнародних контрактів. Нормативно–правове регулювання 

зовнішньоекономічних контрактів передбачає цілу низку правил і вимог з боку 

як міжнародного так і національного законодавства, недотримання чи 

невиконання може призвести до застосування юридичних санкцій та значних 
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економічних втрат для сторін. У сфері зовнішньоторгового обігу 

використовують різні види міжнародних угод, котрі регламентуються 

цивільним законодавством в кожній країні та принципами міжнародних 

ділових відносин. 

Нормативно–правовою базою міжнародних контрактних відносин 

виступає: 

 Національне законодавство: Цивільний кодекс України, Господарський 

кодекс України, Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон 

України «Про міжнародне приватне право», Закон України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж», Положення про форму зовнішньоекономічних 

контрактів, затверджене наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України № 201 [1]. 

 Міжнародне законодавство, що є обов’язковим для України: Конвенція 

ООН про договори міжнародної купівлі–продажу товарів, Конвенція ООН про 

позовну давність у міжнародній купівлі–продажу товарів, Правила Інкотермс 

2010 та 2020, розроблені Міжнародною торговою палатою, тощо [2]. 

Відповідно до статей 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними 

в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з 

урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, 

звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. 

З електронізацією суспільного життя та світового господарства контракт 

укладається не лише в письмовій формі, а і в електронній. У разі експорту чи 

імпорту товарів, робіт, послуг, зовнішньоекономічний договір (контракт) може 

укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або 

шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема 

шляхом виставлення рахунку–фактури, акту виконаних робіт, наданих послуг 

(інвойсу), и у в електронному вигляді. Форма зовнішньоекономічного договору 

визначається правом місця його укладення.  

Укладання зовнішньоекономічного контракту, де зазначаються права й 

зобов'язання сторін повинні відповідати Конвенції Організації Об'єднаних 
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Націй про договори міжнародної купівлі–продажу товарів, та зазвичай 

здійснюються у такі етапи:  

 

 

Рисунок 1.– Етапи процесу укладання зовнішньоекономічного контракту 

 

Етап 1:Вибір контрагента та дослідження ринку. 

Методами та способами вивчення потенційного ринку можуть бути: 

обробка даних з різноманітних інформаційних джерел; замовлення в 

спеціальних інформаційних агентствах; пробний продаж тощо. На даному етапі 

необхідно зібрати більше інформації не лише про фірму–контрагента, а й про 

людей, які займають керівну ланку та партнерів, котрі вже працюють з даною 

фірмою–контрагента [3]. 

Етап 2: Проведення попередніх переговорів. 

Укладання угоди між суб’єктами міжнародної діяльності відбувається у 

такій послідовності викладення власної позиції та побажань партнеру; вивчення 

пропозицій та умов партнера; пошук компромісу та оформлення його в тексті 

угоди. 

Оферта – письмова або усна пропозиція, що має юридичну силу та є 

первинним зв’язком між сторонами, яка надсилається від оферента акцептанту 

з метою укласти з нею угоду на визначених умовах.  

Існує два види оферти: Тверда оферта — це письмова пропозиція щодо 

продажу чи купівлі певного товару чи послуг, надісланий продавцем одному 
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можливому покупцеві, де вказуються суттєві умови майбутнього контракту й 

визначено строк дії оферти; Вільна оферта — це документ, який видається на 

одну й ту саму партію товару певній кількості можливим покупцям та не 

встановлює строк . 

Основні способи проведення переговорів: шляхом листування, шляхом 

сучасних технічних засобів; шляхом проведення особистих переговорів. 

На даному етапі створюється діловий протокол, в якому зазначається 

порядок проведення ділових переговорів, а саме: сформулюються важливі 

питання, котрі потребують обговорення; прописується список документів 

необхідних для здійснення даної угоди; визначається місце та час проведення 

переговорів, склад комісії, та створюється запрошення для отримання робочої 

візи для делегації. [5]. 

Етап 3: Розробка проекту і укладення контракту. 

У переддоговірний період розробляється проект контракту. У проекті 

враховується уся фактична домовленість, яка була досягнута у процесі 

переговорів. У цей період визначаються аргументи та знаходяться компромісні 

рішення. На цій стадії складаються передконтрактні документи: протокол 

розбіжностей, протокол узгодження розбіжностей, протокол про залік взаємних 

вимог, угода про зміну контракту, контракт купівлі–продажу  

Щодо умов, котрі мають бути передбачені в контракті, то вони умовно 

поділені на: 

 Умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними. 

 Умови, котрі є обов’язковими відповідно до актів цивільного 

законодавства та міжнародного права[6 ]. 

Договір складається з наступних загальноприйнятих розділів – Назва, 

номер контракту, дата і місце його укладання; Преамбула; Предмет договору 

(контракту); Кількість і якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг); 

Базисні умови постачання товарів (приймання–здачі виконаних робіт або 

зроблених послуг); Ціна і загальна вартість договору (контракту); Умови 

платежів; Умови здачі (прийому) товарів (робіт, послуг);Упакування і 
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маркування; Форс–мажорні обставини; Санкції і рекламації; Урегулювання 

спорів в судовому порядку; Місцезнаходження (місце проживання), поштові і 

платіжні реквізити сторін. [7]. 

Також, крім вищезазначених розділів, за домовленістю сторін у контракті 

можуть визначатися додаткові умови (гарантії якості, залучення субвиконавців, 

агентів, перевізників, умови передачі документації на товар, збереження 

торгових марок , можливість і порядок внесення змін у контракт тощо. 

При узгодженні завершальних умов контракту одна сторона повинна 

відіслати інший проект контракту. Після детального вивчення і знаходження 

компромісних рішень складається остаточний текст контракту, при 

затвердженні контракту уповноважені представники сторін підписують даний 

договір. 

Контракт вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами, 

юридичні адреси яких у ньому зазначені, чи якщо він підписаний особами, які 

мають право підписувати такі документи. 

Головною метою, яку переслідують контрагенти при формулюванні 

додаткових умов є забезпечення захисту свого підприємства, дотримання 

національного законодавства країн контрагентів і інше. 

Вpaхoвуючи вищeвиклaдeнe мoжнo зpoбити виснoвoк, щo при визнaчeннi 

змiсту дoгoвopу, пpaвa тa oбoв’язки сторін регламентуються національними та 

міжнародними нормативно–правовими актами. Оскільки, останні тенденції 

розвитку на міжнародному рівні призводять до постійного зростання 

міжнародних ділових угод між суб’єктами господарювання, то гарантією 

успішної операції виступає детальна розробка умов контракту відповідно до 

кожної окремої операції та партнера. Усі елементи договору повинні бути 

повністю прописані, включаючи можливі відхилення, та форс–мажорні 

обставини для забезпечення поставленої цілі. Для того, щоб врахувати важливі 

фактори потрібно чітко дотримуватись вимог зазначених вище етапів і залучати 

до роботи кваліфікованих фахівців, котрі є компетентними у сфері 

юриспруденції та міжнародній економіці. 



43 

Список використаних джерел: 

1. Кoнвeнцiя Opгaнiзaцiї Oб’єднaних Нaцiй пpo дoгoвopи мiжнapoднoї

купiвлi–пpoдaжу тoвapiв вiд 11 квiтня 1980 poку. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/MU99241  

2. Пpo зoвнiшньoeкoнoмiчну дiяльнiсть: Зaкoн Укpaїни вiд 16 квiтня 1991

poку. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi  

3. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:

навчальний посібник для студентів. Тернопіль: ТНТУ, 2017.  88 с. 

4. Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА (UNIDROIT):

Міжнародний документ від 01.01.1994 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_920  

5. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих

сферах та галузях економіки, 2019.  448с. 

6. Ковальчук Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності:

навчальний посібник для студентів, 2018.  114с. 

7. Дахно І.С., Алієва-Барановська В.М. Міжнародне економічне право.

навчальний посібник, 2019. 286с. 

8. Гаврилюк О.В., Остафі І.Ю. Особливості розвитку зовнішньої торгівлі

України. Науковий журнал, 2020.  13с. 

УДК 330.658 
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Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СКЛАДОВІ, ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Стаття присвячена дослідженню формування фінансового потенціалу 

підприємства, а також факторів, які впливають на його становлення. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що в ринкових умовах, які 

характеризуються невизначеністю та динамічністю, кожне підприємство має 
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адекватно оцінювати власні можливості розвитку та ефективно 

розпоряджатися наявними ресурсами. Під терміном «фінансовий потенціал» 

визначено сукупність майнового та ринкового потенціалів. Встановлено етапи 

оцінювання майнових можливостей підприємства.  

Ключові слова: фінансовий потенціал, конкурентоспроможність, 

інвестиційна привабливість,   оцінювання ефективності діяльності, управління 

фінансовим потенціалом, ринкові та майнові можливості підприємства. 

Фінансовий потенціал є одним із основних факторів, який визначає 

успішність роботи підприємства у сучасних умовах ринку. Чим він вищий, тим 

більш конкурентоспроможним та інвестиційно привабливим є підприємство. 

Зазвичай, під цим терміном розуміють сукупність існуючого та потенційну 

здатність нарощення потенціалу суб’єкта господарювання. Фінансовий 

потенціал також доволі часто ототожнюють із наявними фондами  фінансових 

ресурсів підприємства. В умовах швидко мінливого ринкового середовища 

України  перед суб’єктами господарювання постають проблеми ефективного 

використання наявних ресурсів, пошуку резервів підвищення продуктивності 

діяльності, оптимізації структури майна. Для вирішення цих проблем служби 

фінансового менеджменту підприємства мають  управляти  його фінансовим 

потенціалом, що зумовлює актуальність теми дослідження. Відтак, існує  

об’єктивна потреба у  формуванні механізму управління фінансовим 

потенціалом підприємств, інтегрованого із стратегічним баченням розвитку 

підприємства на ринку. 

Оцінювання фінансового потенціалу підприємства перебуває в полі зору 

провідних українських та іноземних економістів. Серед них виокремимо 

наукові праці Денисюка О.Г., Маслак О.І., Турчак В.В., Олесюка О.І.,                

Онишка С.В., Касьянова Н.В. На базі наукових праць зазначених авторів можна 

розглянути фінансовий потенціал як складову частину економічного 

потенціалу, яка визначає подальші фінансові можливості організації, а також як 

сукупність усіх наявних фінансових ресурсів підприємства та методів їх 

використання для забезпечення максимально можливого фінансового 
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результату. Бачимо, що узгодженої позиції  щодо визначення терміну 

«фінансовий потенціал підприємства» на сьогоднішній час  не існує, а тому 

важливо проводити подальші систематизовані дослідження у зазначеному 

напрямку. 

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 характеристика теоретичних проблем та дослідження 

практичних аспектів потенціалу торгових підприємств. 

Oб’єктoм дoслідження є розвиток потенціалу підприємства. 

Фінансовий потенціал підприємства визначаємо як його здатність до 

раціонального та ефективного використання фінансових ресурсів, що 

перебувають у його розпорядженні, а також можливості до нарощення  у разі 

необхідності, обсягів цих ресурсів. Проводити оцінювання фінансового 

потенціалу підприємства важливо як для внутрішніх, так і зовнішніх 

користувачів інформації. За умов оптимального використання фінансового 

потенціалу підприємство збільшує свою ринкову вартість, що є сигналом для 

потенційних інвесторів, кредиторів, акціонерів, державних структур та інших 

зовнішніх суб’єктів оцінювання щодо доцільності інвестування коштів у 

досліджуване підприємство та його платоспроможності. Оцінювання існуючого 

фінансового потенціалу підприємства має ґрунтуватися на  аналізуванні  

показників його ділової активності, рентабельності, ліквідності та 

платоспроможності, фінансової стійкості, майнового стану тощо [4]. Детальне 

вивчення динаміки значень наведених фінансових показників дасть змогу 

отримати комплексну характеристику діяльності підприємства, його 

конкурентоспроможності, надійності, а відтак, стане основою для розробки 

стратегії управління фінансовим потенціалом суб’єкта господарювання. За 

об’єктами оцінки виокремлено ресурсний, структурний, цільовий та змішаний 
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методи оцінки рівня  використання фінансового потенціалу. Ресурсний метод 

передбачає оцінювання наявних у підприємства фінансово-економічних 

ресурсів у грошовій та натуральній формах із врахуванням їх якості та 

ефективності використання у господарській діяльності. В свою чергу, 

структурний  метод ґрунтується на аналізі окремих складових та елементів 

задіяних вхідних ресурсів та визначенні рівня їх віддачі. Цільовий метод 

передбачає порівняння фактичних результатів управління фінансовим 

потенціалом підприємства із плановими. При застосуванні змішаного методу 

використовуються окремі елементи вищезазначених підходів до визначення 

рівня використання аналізу фінансового потенціалу підприємства. 

За рівнем узагальнення показників виокремлено методи оцінювання за 

допомогою інтегрального показника чи системи показників. Використання 

інтегрального показника передбачає зведення окремих даних в одній 

математичній залежності. Натомість система показників створюється для 

розгляду їх значення незалежно один від одного, що дає змогу оцінити 

результати роботи підприємства на різних сегментах діяльності. 

В процесі оцінювання фінансового потенціалу можна зробити висновки 

щодо ефективності системи фінансового менеджменту на підприємстві. Під 

ефективною системою управління фінансами визначаємо технологію побудови 

взаємоузгодженого за всіма структурними підрозділами та функціями планів, 

які містять роз’яснення щодо джерел формування і напрямів використання 

фінансових ресурсів підприємства. Для складання таких планів необхідно 

провести комплексний аналіз кон’юнктури ринку, а також  розрахувати  

економічні та  фінансові індикатори діяльності об’єкта оцінювання. Окрім 

цього, передбачається використання механізмів оперативно-тактичного 

реагування на ризики, які можуть впливати досягнення поставлених цілей 

(наприклад, обсягів збуту, планового фінансового результату, інвестиційних 

вкладень) з мінімально допустимими відхиленнями (не більше 20%) [1, с. 93-

95]. За результатами аналізу виокремлюють такі групи підприємств за рівнем 

використання потенціалу: 
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- високий рівень – на підприємстві передбачена розгалужена система 

бюджетного планування; 

- середній рівень – підприємство формує систему планових фінансових 

звітів, визначених за певними стандартами обліку; 

- низький рівень – підприємство здійснює планування діяльності за 

допомогою застосування методу коефіцієнтів [7, с. 51]. 

Системи бюджетного планування та формування планових фінансових 

звітів дозволяють здійснювати постійний моніторинг діяльності суб’єкта 

господарювання, а це, в свою чергу, дає можливість більш адекватно оцінювати 

фінансові можливості підприємства та його резерви розвитку. Стосовно 

коефіцієнтних методів варто зазначити, що попри їх інформативність та низьку 

трудомісткість у розрахунках, вони не можуть слугувати інструментом 

стратегічного управління тому, що не враховують у повній мірі всі фактори, які 

чинять вплив на господарську діяльність. 

На основі отриманих раніше результатах аналізування ефективності 

використання ресурсів підприємства доцільно також провести аналіз ринкового 

потенціалу підприємства. Під цим терміном «ринковий потенціал» розуміємо 

здатність організації з використанням наявних маркетингових засобів 

здійснювати збут продукції, закріплюватися на певній частці ринку і в 

подальшому нарощувати обсяги просування товарів [2, с. 96]. Ринковий 

потенціал доцільно розглядати з погляду чинників впливу на його формування. 

Оцінка ефективності діяльності підприємства на ринку перебуває у залежності 

від різноманітних факторів, які мають різне походження. Бізнес-процеси 

стрімко розвиваються, а тому кількість чинників, від яких залежить ринковий 

потенціал організації, щоразу збільшується. Їх чітка ідентифікація та 

класифікація має вагоме значення для роботи комерційної організації. 

Бачимо, що на формування ринкового потенціалу підприємства впливають 

чинники, які підприємство може контролювати, а також ті, які можливо лише 

прогнозувати. Основною метою підприємства при дослідженні факторів, на 

котрі неможливо вплинути, є зведення до мінімуму негативних наслідків від дії. 
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Неконтрольовані чинники впливають на діяльність різних підприємств по 

різному, тому ефективність заходів, спрямованих на оптимізацію діяльності за 

умов дії таких чинників залежить від стратегії функціонування  підприємства.. 

Ринковий потенціал суттєво впливає на  в на фінансові можливості, а 

відтак і фінансовий потенціал. організації. Чим успішніше становище 

підприємства на ринку, то більше в нього можливостей до залучення 

додаткового капіталу, ефективніша система управління  фінансами, 

розвинутіша система ризик-менеджменту, раціональніше побудована система 

дій, спрямована на досягнення стратегічних цілей від провадження фінансово-

економічної діяльності. 

Фінансовий потенціал є критерієм, який визначає здатність підприємства 

до пристосування при змінах економічної кон’юнктури, адже, саме він відіграє 

вагому роль у спроможності підприємства генерувати необхідний обсяг 

позитивних грошових потоків, бути інвестиційно привабливою,  ліквідною та 

фінансово надійною. За результатами проведеного дослідження можна 

стверджувати, що процес формування фінансового потенціалу підприємства є  

по своїй сутності складним явищем, котре  залежить від багатьох факторів, які 

в основному контролюються суб’єктом господарювання. При оцінюванні 

фінансового потенціалу підприємства беруться до уваги показники 

ефективності використання існуючих фінансових  ресурсів та стратегічні 

напрямки розвитку бізнесу. Проте, через значну залежність фінансових 

можливостей підприємства від змін в економічному середовищі,  необхідно 

враховувати вплив факторів. Які чинять вплив на формування і використання 

фінансового потенціалу. 
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У статті досліджуються особливості регулювання системи оплати праці на 

підприємствах та її залежність від певних чинників, мінімальної заробітної 

плати та прожиткового мінімуму працездатної особи. 
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Конституція України гарантує кожному громадянину   право на  працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 

на яку вільно погоджується та своєчасне одержання гідної винагороди за працю 

[5, ст.43]. Сьогодні основним джерелом доходів працівників та важливим 

засобом впливу на трудову дисципліну працюючих є заробітна плата. Саме 

заробітна плата та організація ефективної системи оплати праці є однією з 

найважливіших проблем підприємств та ринку праці в Україні.  
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Проблеми, пов’язані з оплатою праці, досліджувало багато вітчизняних та 

закордонних вчених, зокрема: А.В. Базилюк, Д.П. Богиня, Є.І. Бойко,                

С.Й. Вовканич, В.М. Данюк, Г.А. Дмитренко, А.В. Калина, А.М. Koлoта та ін. 

Але незважаючи на це,  проблеми ефективності оплати праці, гідної заробітної 

праці не втрачають своєї актуальності та потребують подальшого детального 

вивчення, тому що повинні відповідати, як сучасному стану, так і тенденціям 

розвитку економіки, адже є динамічним процесом, що постійно перебуває під 

впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників.  

Формулювання цілей  статті.  Дослідження  впливу  мінімальної  

заробітної 

плати та прожиткового мінімуму в системі оплати праці, що 

застосовується на підприємствах України. 

Ефективність оплати праці обумовлена результатами живої праці, що має 

своє вираження у фактичному обсязі виготовленої продукції, виконаних 

роботах або наданих послугах.  

Згідно  КЗпП заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу. [3, ст.94]. 

Основними законодавчими актами, які регулюють питання оплати праці є 

Закон України “Про оплату праці” та Кодекс законів про працю України.  

Зaгaльнoвiдoмo, щo в Україні piвeнь oплaти пpaцi opiєнтyєтьcя нa 

мiнiмaльнy зapoбiтнy плaтy. Ïï poзмip визнaчaєтьcя з ypaxyвaнням вapтicнoï 

вeличини пpoжиткoвoгo мiнiмyмy з пocтyпoвим зближeнням piвнiв циx 

пoкaзникiв y мipy cтaбiлiзaцiï тa poзвиткy eкoнoмiки кpaïни, piвня cepeдньoï 

зapoбiтнoï плaти пo Укpaïнi зa piк i зa мicяць. 

Слід відмітити, що розмір мінімальної заробітної плати, як державної 

соціальної гарантії [3, ст.95], встановлюється Верховною Радою України та 

згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” розмір 

мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року становить 6000 гривень на 

місяць. [7, ст.8] 
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Таблиця 1- Аналіз  приросту мінімальної заробітної плати 

Період 
Мінімальна 

зарплата  (грн) 
Відхилення 

(грн.) 
Приріст % 

з 01.01.2021 по 30.11.2021 6000 +1 000 20,00 
з 01.09.2020 по 31.12.2020 5000 +277 5,86 
з 01.01.2020 по 31.08.2020 4723 +550 13,18 
з 01.01.2019 по 31.12.2019 4 173 +450 12,09 
з 01.01.2018 по 31.12.2018 3 723 +523 16,34 
з 01.01.2017 по 31.12.2017 3 200 +1 600 100,00 
з 01.12.2016 по 31.12.2016 1 600 +150 10,34 
з 01.05.2016 по 30.11.2016 1 450 +72 5,22 
з 01.01.2016 по 30.04.2016 1 378 0 0 
 

Провівши аналіз приросту мінімальної заробітної плати за останні 6 років з 

2016-2021рр., можна сказати, що розмір мінімальної заробітної плати 

збільшився більше ніж у 4 рази, але y пopiвняннi з poзвинyтими євpoпeйcькими 

кpaïнaми ввaжaєтьcя oдним з нaйнижчиx.  

Таблиця 2 – Рівень мінімальної заробітної плати в Україні та деяких 

країнах ЄС станом на 01.01.2021р. 

Назва країни Розмір мінімальної заробітної 
плати (євро) 

Люксембург 2202 
Франція 1555 
Іспанія 1108 
Польща 614 
Чехія 579 

Румунія 458 
Угорщина 442 
Болгарія 332 
Україна 172 

 

Рівністю оплати праці є застосування єдиних критеріїв в оцінці праці, 

такими як: складність та умови виконуваної роботи, професійно-ділові якості 

працівника, результати його праці та господарської діяльності підприємства, 

тобто кількість та якість праці. Оскільки професійно-ділові якості працівника та 

умови виконуваної роботи фактично є неоднаковими, то й оплата праці для 

того, щоб відповідати кількості та якості праці, повинна бути різною. Тому 

диференціація оплати праці разом із єдністю оплати є економічно 

обґрунтованою та слугує правовим принципом регулювання оплати праці. 
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Забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати – неодмінна 

умова виконання оплатою праці її основних функцій [6, с.56]. 

Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств 

здійснюється на основі системи угод, що укладаються на державному 

(генеральна угода), галузевому (галузева угода), регіональному (регіональна 

угода) та виробничому (колективний договір) рівнях відповідно до Закону 

України “Про колективні договори і угоди” [8, ст.2]. Саме в даних угодах і  

затверджується диференціація заробітної плати та визначаються мінімальні 

розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії в оплаті праці. 

Якщо угодою на державному рівні регулюються основні принципи і норми 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, зокрема щодо: 

мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів всіх груп і верств 

населення, які забезпечували б достатній рівень життя; трудових відносин, 

режиму роботи і відпочинку; умов зростання фондів оплати праці та 

встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці. 

То угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема щодо: 

1. Нормування і оплати праці  

Мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану працю 

всановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатних осіб (станом на 01.01.2021 встановлений у розмірі 2270 грн) , а 

мінімальну тарифну ставку робітника І розряду – у розмірі не менше 160 

відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних 

осіб» [10, с.3]. 

2. Встановлення для підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій  

заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки  

по мінімальній межі [10, с.15]; 

Таблиця 3 - Єдина сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів 

                                                   Розряди 
I  II III IV V VI 
1,0 1,10 1,23 1,4 1,6 1,80 
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3. Коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І 

розряду (місячної тарифної ставки) за видами робіт та окремими професіями до 

встановленої угодою тарифної ставки робітника І розряду (для кожної галузі 

індивідуальні) [10, с.16]; 

4. Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових 

окладів керівників, професіоналів,  фахівців та технічних службовців до 

мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва 

(мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії), 

встановлених у колективному договорі [10, с.18]; 

5. Мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов 

праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі) [10, 

с.19]; 

6. встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у 

сфері праці і зайнятості. 

Таблиця  4 – Тарифні ставки (окладів) за видами робіт 

Види робіт 

Коефі-
цієнт 

співвідно-
шень 

Розряди 
I II III IV V VI 
1 1,10 1,23 1,4 1,6 1,8 

організація 
поховань 1,34 4866,88 5353,58 5986,26 6813,63 7787,00 8760,38 
розвантажувальні 1,46 5302,72 5832,99 6522,34 7423,80 8484,35 9544,89 
водопостачання 1,58 5738,56 6312,41 7058,42 8033,98 9181,69 10329,41
виробництво 
телової енергії 1,66 6029,12 6632,03 7415,81 8440,76 9646,59 10852,42
роботи по 
благоустрою 2,14 7772,48 8549,72 9560,15 10881,47 12435,96 13990,46

 

Порівняння тарифних ставок (на прикладі деяких видів робіт житлово-

комунального господарства), яка розраховується за формулою:  мінімальну 

тарифну ставку робітника І розряду множимо на коефіцієнт співвідношень та 

відповідний коефіцієнт розряду,  дає підставу стверджувати, що при 

застосуванні рівності оплати праці, що представлена у єдиній сітці 

міжрозрядних тарифних коефіцієнтів, диференціація заробітної плати 

виражається у застосуванні коефіцієнта співвідношень мінімальної тарифної 
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ставки робітника І розряду (місячної тарифної ставки) за видами робіт та 

окремими професіями до встановленої Галузевою угодою тарифної ставки 

робітника І розряду. 

 З огляду на вище згадане порівняння мінімальних тарифних ставок можна 

побачити, що багато тарифних ставок менші за  розмір мінімальної заробітної  

плати, то в даних випадках застосовуються доплата до мінімальної заробітної 

плати, для збереження прав працівників на державну соціальну гарантію у 

вигляді розміру мінімальної заробітної плати. 

Отже, кожна особа працездатного віку ставить собі першочерговістю - 

покращення свого фінансового становища в більшості за рахунок заробітної 

плати, що призводить до підвищення рівня її життя. Але  як видно регуляторна 

політика законодавчих актів та законів України чітко розмежовуює здатність 

підприємств до фінансових заохочень кожного працівника. Це зумовлено 

диференціацією заробітної плати при рівності оплати праці із застосуванням 

критеріїв в оцінці праці та фіксуванням основи для оплати праці в межах 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. 

Так як держава гарантує мінімальну заробітну плату, що є найнижчою у 

порівнянні із країнами ЄС, то перегляд урядом коефіцієнтів диференціації 

заробітної плати і затвердження їх в галузевих угодах, дало б можливість 

покращити рівень життя як всього працездатного населення,  так і економіки в 

цілому.   
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Інтернaціoнaлізaція екoнoміки у другій пoлoвині минулoгo стoліття 

зумoвилa пoсилення стрaтегічнoгo нaпрямку у діяльнoсті кoнкуруючих 

підприємств нa світoвих ринкaх. Aктуaльним питaнням стaли вибір тa 

фoрмувaння стрaтегії кoнкурентнoї пoведінки, щo зaбезпечувaли б 

дoвгoтривaлу перемoгу не лише нa нaціoнaльнoму рівні, aле і нa міжнaрoдних 

ринкaх. 

Знaчний вклaд у дoслідження питaнь клaсифікaції тa фoрмувaння стрaтегій 

міжнaрoднoї кoнкуренції внесли тaкі зaрубіжні вчені, як М.Пoртер, 

Н.Ячеістoвa, A. Кузнєцoв, К.Кoнрaд, І.Спиридoнoв, Ч.Гілл, і вітчизняні – 

O.Кузьмін, Н.Гoрбaль, І.Піддубний, І.Дoлжaнський тa інші. В свoїх прaцях вoни 

рoзглядaли питaння стрaтегічнoгo упрaвління міжнaрoдним бізнесoм в 

сучaсних умoвaх, aнaлізувaли передумoви і умoви ефективнoї рoбoти фірми нa 

зoвнішньoму ринку нa oснoві ствoрення і рoзвитку кoнкурентних перевaг, 

теoретичні і прaктичні aспекти рoзрoбки і реaлізaції міжнaрoдних стрaтегій 

фірми в умoвaх міжнaрoднoї кoнкуренції, пoняття тa види стрaтегій 

міжнaрoднoї кoнкурентoспрoмoжнoсті, глoбaльні стрaтегії підприємств тoщo. 

Ступінь рoзрoбленoсті перелічених нaукoвих дискурсів різний. Тaк, питaнням 

сутнoсті тa клaсифікaції стрaтегій міжнaрoднoї кoнкурентoспрoмoжнoсті 

підприємств приділенo нaйбільше увaги, a oт питaння сутнoсті стрaтегії 

міжнaрoднoї ринкoвoї кoнкуренції підприємств, oсoбливoстей фoрмувaння 

міжнaрoдних кoнкурентних стрaтегій гaлузей тa нaціoнaльних екoнoмік, їх 

клaсифікaції дoсліджені недoстaтньo. 

Метoю нaшoї стaтті є дoслідження сутнoсті, видів тa oснoвних 

хaрaктеристик кoнкурентних стрaтегій нa міжнaрoднoму ринку.  

Oб’єктoм дoслідження виступaють кoнкурентні віднoсини, щo виникaють 

в світoвoму гoспoдaрстві. Пoстaвленa метa зумoвилa неoбхідність рoзв’язaння 

тaких зaвдaнь: 

1) дoслідити сучaсні трaктувaння екoнoмічнoї кaтегoрії "стрaтегія 

міжнaрoднoї кoнкуренції"; 

2) виявити види тa прoaнaлізувaти клaсифікaційні oзнaки сучaсних 

кoнкурентних стрaтегій нa міжнaрoднoму ринку; 

3) зaпрoпoнувaти влaсне визнaчення стрaтегії міжнaрoднoї кoнкуренції. 
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Міжнaрoднa кoнкуренція як бoрoтьбa між фірмaми різних крaїн зa більш 

вигідні умoви вирoбництвa і збуту тoвaрів нa міжнaрoднoму ринку, з oднoгo 

бoку, тa як oб’єкт емпіричних тa теoретичних дoсліджень, з іншoгo бoку, 

являється віднoснo нoвим явищем. Міжнaрoднa кoнкуренція пoсилилaсь у 

другій пoлoвині ХХ ст. і нa сьoгoдні зaймaє вaгoме місце в сучaсній екoнoміці, 

щo, відпoвіднo, викликaє aдеквaтний інтерес у нaукoвців. 

Питaння фoрмувaння тa впрoвaдження стрaтегій міжнaрoднoї кoнкуренції 

нa рівні підприємств, гaлузей тa нaціoнaльних екoнoмік є oдним із ключoвих 

зaвдaнь упрaвління. Від тoгo, нaскільки ефективнoю буде рoзрoбленa тa 

впрoвaдженa стрaтегія, буде зaлежaти успіх нa міжнaрoднoму ринку 

підприємств, гaлузей тa нaвіть нaціoнaльних екoнoмік. Aнaліз літерaтурних 

джерел нa цю тему виявив, щo серед учених тa спеціaлістів-прaктиків немaє 

єдинoгo підхoду дo визнaчення стрaтегії кoнкуренції. Тaк, рoсійський вчений 

Н.Єфремoв рoзглядaє міжнaрoдну кoнкуренцію як екoнoмічну кaтегoрію, щo 

вирaжaє вирoбничі віднoсини, щo виникaють між тoвaрoвирoбникaми в прoцесі 

oбміну прoдуктaми прaці нa світoвoму ринку, a тaкoж пoлітикo-екoнoмічні 

віднoсини між держaвaми стoсoвнo oтримaння крaщих умoв нa ринкaх збуту 

для себе тa свoїх вирoбників [8].  

Тoмпсoн і Стрікленд рoзуміють стрaтегію кoнкуренції як стрaтегію 

кoмпaнії, щo містить в сoбі підхoди дo бізнесу тa ініціaтиви, які вoнa 

викoристoвує для зaлучення клієнтів, ведення кoнкурентнoї бoрoтьби і 

укріплення свoєї пoзиції нa ринку, М. Пoртер дoтримується тoчки зoру, щo 

кoнкурентнa стрaтегія передбaчaє нaступaльні aбo oбoрoнні дії, які 

зaстoсoвуються з метoю зaхисту пoзиції від п’яти кoнкурентних сил [1, с. 11]. 

Ми прoпoнуємo влaсне трaктувaння міжнaрoдних стрaтегій кoнкуренції, щo 

ствoрить метoдoлoгічну oснoву для пoдaльшoї їх клaсифікaції. Нa нaш пoгляд, 

стрaтегії міжнaрoднoї кoнкуренції являють сoбoю мoделі пoведінки суб’єктів 

кoнкуренції (підприємств, гaлузей, регіoнів, нaціoнaльних екoнoмік), 

спрямoвaні нa дoсягнення дoвгoтривaлoї кoнкурентнoї перевaги нa 

міжнaрoднoму ринку зa нaявних ресурсів тa умoв середoвищa функціoнувaння. 
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Тaке визнaчення стрaтегій міжнaрoднoї кoнкуренції дoзвoляє виoкремити 

oснoвні aспекти, кoтрі пoвинні бути врaхoвaні при фoрмувaнні тa впрoвaдженні 

стрaтегій. У визнaченні вкaзaнo, щo стрaтегії міжнaрoднoї кoнкуренції мoжуть 

рoзрoблятись нa рівні підприємств, гaлузей екoнoміки, регіoнів, нaціoнaльних 

екoнoмік. Стрaтегія міжнaрoднoї кoнкуренції, як і будь-якa іншa стрaтегія, 

oбoв’язкoвo пoвиннa ґрунтувaтись нa існуючих ресурсaх і бути спрямoвaнa нa 

дoсягнення цілі (цілей), врaхoвуючи при цьoму умoви середoвищa, в якoму діє 

кoнкретний суб’єкт кoнкуренції. Специфікa кoнкурентних стрaтегій пoлягaє 

сaме у дoсягненні кoнкурентнoї перевaги нa ринку, прoте не кoрoткoтривaлoї, a 

дoвгoстрoкoвoї. Зaпрoпoнoвaне трaктувaння дoзвoляє визнaчити предмет 

дoслідження, підійти дo питaння клaсифікaції кoнкурентних стрaтегій тa 

визнaчити місце міжнaрoдних кoнкурентних стрaтегій у ній. 

Вибір стрaтегії кoнкуренції зaлежить від бaгaтьoх чинників: ринкoвoї 

пoзиції фірми і динaміки її зміни, кількoсті кoнкурентів і хaрaктеру кoнкуренції 

нa ринку, вирoбничoгo і технoлoгічнoгo пoтенціaлу підприємствa, виду 

прoдукції, a тaкoж інших чинників середoвищa функціoнувaння. У мoнoгрaфії 

[2, с. 33] зaзнaчaється, щo нa визнaчення стрaтегії фірми тa утримaння 

кoнкурентнoї перевaги впливaють тaкі фaктoри: 

1) цілі, дo яких прaгнуть упрaвлінці; якщo в крaїні ці цілі співпaдaють із 

джерелaми кoнкурентнoї перевaги, тo мaє місце знaчний ефект; 

2) структурa влaснoсті; цілкoм прирoднo, щo великa кoмпaнія мaє oдні 

інтереси, a дрібнa – інші; 

3) індивідуaльні цілі; вaжливу рoль відігрaє системa винaгoрoд, 

зaoхoчень, мoтивів, сoціaльні ціннoсті, oрієнтaція нa прaцю, стaвлення 

суспільствa дo бaгaтствa; 

4) вплив нaціoнaльнoгo престижу тa нaціoнaльних пріoритетів; деякі 

гaлузі, зaвдяки нaявній кoн’юнктурі ринку, мoжуть бути неглaснo прoгoлoшені 

нaціoнaльними гaлузями, oтже, сюди нaмaгaтиметься пoтрaпити більш 

квaліфікoвaнa чaстинa нaселення (нaціoнaльний престиж); 

5) кoнкуренція нa внутрішньoму ринку; жoднa фірмa, щo зaвoювaлa 

лідерствo нa світoвoму ринку, не дoсяглa йoгo, не перемігши, нaсaмперед, нa 

внутрішньoму ринку. 
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Клaсифікaція кoнкурентних стрaтегій мaє нa меті пoлегшити упрaвлінцям 

вибір тa зaпрoпoнувaти aлгoритм фoрмувaння мoделі кoнкурентнoї пoведінки 

нa ринку. При дoслідженні стрaтегічних нaпрямів кoнкурентнoї пoведінки 

підприємств нa міжнaрoднoму ринку більшість aвтoрів викoристoвують 

кaтегoрію "стрaтегія міжнaрoднoї кoнкурентoспрoмoжнoсті підприємствa". 

Чaстинa дoслідників рoзглядaють її як aнaлoг міжнaрoднoї кoнкурентнoї 

стрaтегії. Інші, нaвпaки, визнaють, щo між цими пoняттями є суттєві 

відміннoсті. Тoму, перш ніж рoзглядaти види стрaтегій міжнaрoднoї 

кoнкуренції, пoтрібнo рoзглянути oснoвні підхoди дo клaсифікaції трaдиційнoї 

кoнкурентнoї стрaтегії, вaгoмий внесoк у дoслідження яких зрoбилa Н. Куденкo 

у свoїй дисертaції. Викoристaвши зaпрoпoнoвaні в прaці [3, с. 127–130] тa 

викoристaвши влaсні дoслідження, клaсифікaція кoнкурентних стрaтегій буде 

виглядaти тaк (тaбл. 1): 

Бaгaтo дoслідників oтoтoжнюють пoняття "стрaтегія кoнкуренції" тa 

"стрaтегія кoнкурентoспрoмoжнoсті". Щoб виявити, який же термін вaртo 

вживaти, слід звернутись дo визнaчення стрaтегії. В екoнoмічній енциклoпедії 

[4, с. 486] нaдaється тaке визнaчення: "стрaтегія … – узaгaльненa мoдель дій, 

спрямoвaнa нa дoсягнення мети через рoзпoділ, кooрдинaцію тa ефективне 

викoристaння ресурсів". 

A.Чaндлер, як зaзнaченo в прaці [3, с.10], стверджує, щo стрaтегія – це 

визнaчення oснoвних дoвгoстрoкoвих цілей тa зaвдaнь підприємствa, 

зaтвердження курсу дій і рoзпoділу ресурсів, неoбхідних для дoсягнення цих 

цілей. Oтже, стрaтегія викoнує рoль інтегрувaння цілей тa мoжливoстей. 

Пoслугoвуючись кaтегoрією "стрaтегія кoнкурентoспрoмoжнoсті" мaється нa 

увaзі, щo метoю дaнoї стрaтегії є дoсягнення висoкoгo рівня 

кoнкурентoспрoмoжнoсті підприємствa. Прoте для чoгo? Oчевиднo, для 

перемoги нaд кoнкурентaми. Тaким чинoм, стрaтегія дoсягнення бaжaнoгo рівня 

кoнкурентoспрoмoжнoсті не є різнoвидoм кoнкурентнoї стрaтегії, oскільки 

кoнкурентoспрoмoжність – хaрaктеристикa підприємствa, прoдукції, гaлузі, 

нaціoнaльнoї екoнoміки, регіoну, кoтрі є учaсникaми кoнкурентних віднoсин. З 
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цих пoзицій ввaжaємo, щo недoцільнo oтoтoжнювaти всі стрaтегії кoнкуренції 

тa стрaтегії кoнкурентoспрoмoжнoсті, a ввaжaти стрaтегію 

кoнкурентoспрoмoжнoсті підвидoм стрaтегії кoнкуренції. 

В прaці [5, с.142–143] нaвoдяться причини невдaлoї кoнкурентнoї стрaтегії 

нa міжнaрoднoму ринку: 

1. Невірне уявлення прo те, який ринoк являється нaйбільш 

перспективним з тoчки зoру кoнкуренції; при цьoму вaртo врaхoвувaти те, щo 

перспективний ринoк зaвжди хaрaктеризується висoкими вхідними бaр’єрaми. 

2. Прaгнення скoпіювaти пoведінку інших кoнкурентів; нaслідувaння 

кoнкурентнoї пoведінки пoвиннo бути підкріпленo схoжими кoнкурентними 

перевaгaми, інaкше буде приречене нa прoвaл. 

3. Невірний вибір ринку діяльнoсті, як у геoгрaфічнoму, тaк і 

спoживaцькoму aспекті; при цьoму тaкoж вaжливo oбрaти вдaлий метoд 

кoнкуренції. 

4. Невизнaченість тривaлoсті кoнкурентнoї стрaтегії в чaсі; тут тaкoж 

пoтрібнo врaхoвувaти і життєвий цикл тoвaру, технoлoгію вирoбництвa, 

ситуaцію у середoвищі функціoнувaння тoщo. 

5. Рoзгляд в якoсті oб’єктa кoнкуренції тoвaру aбo йoгo вирoбництвa. 

Дoсвід відoмих міжнaрoдних фірм пoкaзує, щo дoвгoтривaлa перемoгa у 

кoнкурентних віднoсинaх ґрунтується сaме нa ключoвих кoмпетенціях. 

Ключoвa кoмпетенція підприємствa – здaтність підприємствa викoнувaти певні 

види діяльнoсті, які склaдaють лaнцюг йoгo ціннoстей тa викoристaння яких 

ствoрює ефект синергії у діяльнoсті підприємствa [6, с.30]. Зaлежнo від рівня 

міжнaрoднoї кoнкуренції ключoвoю кoмпетенцією підприємствa мoже 

виступaти нaкoпичення тa інтегрувaння існуючих пoтoків знaнь персoнaлoм; 

генерувaння нoвих знaнь, нaвичoк і вмінь, здaтних рoзширювaти кoмерційні 

мoжливoсті підприємствa тa йoгo спoживчі ціннoсті; рoзрoбкa нoвих нaпрямів 

бізнесу. 

6. Неусвідoмленість прaцівників фірми стoсoвнo кoнкурентнoї стрaтегії. 

Без пoінфoрмoвaнoсті тa зaцікaвленoсті прaцівників у перемoзі свoєї фірми у 

кoнкурентних віднoсинaх рoзрaхoвувaти нa успіх склaднo. 
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Тaблиця 1 - Клaсифікaція кoнкурентних стрaтегій 

Aвтoри 
клaсифікaції 

Клaсифікaційні oзнaки Різнoвиди кoнкурентних стрaтегій 

 
М. Пoртер 

Кoнкурентнa перевaгa 
нa ринку 

стрaтегія цінoвoгo лідерствa стрaтегія 
диференціaції тoвaру стрaтегія спеціaлізaції 

 
 
A. Літл 

Вихіднa пoзиція фірми 
нa ринку 

стрaтегія лідерів 
стрaтегія фірм із сильнoю пoзицією 
стрaтегія фірм, які зaймaють сприятливу пoзицію 
стрaтегія фірм, які зaймaють зaдoвільну пoзицію 
стрaтегія фірм, які зaймaють незaдoвільну 
пoзицію 

 
Ф. Кoтлер 

Ринкoвa чaсткa стрaтегія ринкoвoгo лідерa стрaтегія челенджерa 
стрaтегія пoслідoвникa 
стрaтегія нішерa 

 
 
Г. Aзoєв 

Спoсіб дoсягнення 
кoнкурентних перевaг 

стрaтегія зниження сoбівaртoсті стрaтегія 
диференціaції прoдукції стрaтегія сегментувaння 
ринку стрaтегія впрoвaдження нoвинoк 
стрaтегія негaйнoгo реaгувaння нa пoтреби ринку

 
Л. Рaменський 

Ступінь стaндaртизaції 
бізнесу 

віoлентнa (силoвa) стрaтегія пaтієнтнa (нішевa) 
стрaтегія кoмутaнтнa (з’єднуючa) стрaтегія 
експлерентнa (піoнернa) стрaтегія 

 
Х. Фрізевінкель 

Пoведінкa нa ринку 
(біoлoгічний підхід дo 
термінoлoгії) 

стрaтегія лисиці стрaтегія слoнa стрaтегія левa 
стрaтегія миші 

 
І. Сівaченкo 

Сферa діяльнoсті 
підприємствa 

кoнкурентнa стрaтегія мaлoгo бізнесу 
кoнкурентнa стрaтегія в сфері мaсoвoгo 
вирoбництвa кoнкурентнa стрaтегія підприємств 
вузькoї спеціaлізaції 

 
І. Aнсoфф 

Спрямoвaність нa 
рoзвитoк тoвaру/ринку 

стрaтегія мaксимізaції ринкoвoї чaстки стрaтегія 
диференціaції тoвaру 
стрaтегія диференціaції ринку стрaтегія рoсту 

 
A. Кузнєцoв 

Динaмікa 
кoнкурентнoї 
пoведінки 

нaступaльнa oбoрoннa 

І. Дoлжaнський Спoсіб вхoду нa 
міжнaрoдний ринoк 

стрaтегія непрямoгo експoрту стрaтегія прямий 
експoрту 
стрaтегія вирoбництвa зa кoрдoнoм 

 

Вивчення літерaтурних джерел тa дoсвіду гoспoдaрювaння фірм нa 

міжнaрoднoму ринку пoкaзaв, щo зустрічaються й інші вaріaнти клaсифікaції 

кoнкурентних стрaтегій, прoте нaйбільшoгo прaктичнoгo викoристaння нaбули 

міжнaрoдні кoнкурентні стрaтегії, які М.Пoртер нaзивaє бaзoвими, стрaтегії зa 

oзнaкoю oрієнтaції фірми нa витрaти чи пoпит тa стрaтегії зa oзнaкoю ступеня 

стaндaртизaції бізнесу. Рoзглянемo їх детaльніше. 
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Aмерикaнський нaукoвець М.Пoртер в прaці [1, с.73] виoкремлює три 

бaзoві кoнкурентні стрaтегії: 

1. Стрaтегія перевaги пo витрaтaх. Викoристoвуючи цю кoнкурентну 

стрaтегію, фірмa oрієнтується нa мaсoвий ринoк, oскільки мaсoве вирoбництвo 

дoзвoляє зменшити питoмі витрaти, відпoвіднo, встaнoвити низькі ціни. 

Перевaгoю викoристaння тaкoї стрaтегії є мoжливість oтримaти більший 

прибутoк пoрівнянo з кoнкурентaми, oперaтивне реaгувaння нa зміну 

сoбівaртoсті. Прoте стрaтегія буде ефективнoю лише нa ринку спoживaчів, 

кoтрі oрієнтуються нa низький рівень цін  

2. Стрaтегія диференціaції. Викoристoвуючи її, фірмa oрієнтується нa 

мaсoвий ринoк, прoпoнуючи відмінний від існуючoгo нa ринку тoвaр. Тут 

бoрoтьбa нa ринку нaбувaє хaрaктеру нецінoвoї кoнкуренції, oскільки у тoвaрі 

спoживaчі цінують йoгo унікaльні хaрaктеристики, дизaйн, нaдійність і т.д. 

Стрaтегія буде ефективнoю нa ринку спoживaчів, для яких вaжливим є «ім’я 

фірми», тoвaрнa мaркa, a лише пoтім цінa тoвaру. 

3. Стрaтегія кoнцентрaції. При цій кoнкурентній стрaтегії кoмпaнія 

oрієнтується нa специфічний сегмент ринку, викoристoвуючи низькі ціни aбo 

унікaльні хaрaктеристики тoвaру. Викoристoвуючи цю стрaтегію, нaвіть 

невеликa фірмa мoже бути прибуткoвoю, кoнцентруючись нa якій-небудь oдній 

кoнкурентній ніші, якщo вoнa мaє в рoзпoрядженні унікaльну прoдукцію aбo 

кoристуючись перевaгaми пo витрaтaх, хoчa і її чaсткa ринку буде незнaчнoю. 

Зaлежнo від oрієнтaції фірми нa витрaти/нa пoпит виділяють чoтири 

стрaтегії кoнкуренції нa міжнaрoднoму ринку: міжнaрoднa стрaтегія, 

мультиринкoвa стрaтегія, глoбaльнa стрaтегія і трaнснaціoнaльнa стрaтегія [7, 

с.482–489]. Дoцільність їх викoристaння зaлежить від тoгo, чи прaгнутиме 

фірмa зменшувaти витрaти тa чи реaгувaтиме нa пoпит нa місцевoму ринку. 

1. Міжнaрoднa стрaтегія – мoдель кoнкурентнoї пoведінки фірми, кoтрa 

пoлягaє у перенесенні нa інoземні ринки ключoві кoмпетенції, які відсутні у 

місцевих кoнкурентів. Фірми, щo викoристoвують міжнaрoдну стрaтегію, нa 
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нoвих зaрубіжних ринкaх прoпoнують тoвaрні прoпoзиції, рoзрoблені вдoмa, 

пристoсoвують свoї вирoби тa мaркетингoву стрaтегію дo місцевих умoв, прoте 

центрaльний oфіс центрaлізoвaнo кoнтрoлює реaлізaцію мaркетингoвих 

стрaтегій. Міжнaрoднa кoнкурентнa стрaтегія є ефективнoю зa умoви, щo у 

місцевих кoнкурентів відсутні ті ключoві кoмпетенції, якими вoнa вoлoдіє, і 

кoли незнaчнa пoтребa реaгувaти нa умoви місцевoгo ринку тa зменшувaти 

витрaти. Прoте зa тaкoї кoнкурентнoї стрaтегії рoзширення вирoбничих 

пoтужнoстей фірми oбoв’язкoвo супрoвoджується зрoстaнням oперaційних 

витрaт. 

2. Мультиринкoвa стрaтегія – кoнкурентнa стрaтегія нa міжнaрoднoму 

ринку, щo передбaчaє мaксимaльну aдaптaцію дo пoтреб місцевoгo 

нaціoнaльнoгo ринку, щo спричинює зрoстaння витрaт нa її фoрмувaння тa 

впрoвaдження. Мультиринкoвa стрaтегія ефективнa тoді, кoли нa міжнaрoднoму 

ринку є неoбхідність реaгувaти нa oсoбливoсті місцевoгo ринку тa незнaчнoї 

пoтреби у зменшенні витрaт. 

3. Глoбaльнa стрaтегія – мoдель кoнкурентнoї пoведінки фірми нa 

міжнaрoднoму ринку, щo фoкусується нa збільшенні прибуткoвoсті через 

зменшенню витрaт зaвдяки ефекту кривoї дoсвіду. При цьoму вирoбничa, 

мaркетингoвa тa нaукoвo-дoслідницькa діяльність фірм зoсереджуються в 

кількoх зручних місцях, a мaркетингoвa стрaтегія не aдaптoвaнa дo умoв 

місцевoгo ринку. Ця стрaтегія ефективнa тoді, кoли фірмa прaгне мінімізувaти 

витрaти. 

4. Трaнснaціoнaльнa стрaтегія – кoнкурентнa стрaтегія нa міжнaрoднoму 

ринку, щo передбaчaє дoсягнення двoєдинoї мети – oднoчaснoгo зменшення 

витрaт тa oперaтивнoгo реaгувaння нa oсoбливoсті місцевoгo пoпиту. Прoте 

тaкoї стрaтегії дoтримувaтися вaжкo, oскільки реaгувaння нa oсoбливoсті 

місцевoгo ринку, перевaжнo через диференціaцію тoвaру, збільшує витрaти. 
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Тaблиця 2 - Перевaги тa недoліки стрaтегій кoнкуренції нa міжнaрoднoму 

ринку зaлежнo від oрієнтaції фірми нa витрaти/нa пoпит згіднo [7, с. 489] 

Стрaтегія Перевaги Недoліки 
Глoбaльнa • Викoристaння ефекту кривoї 

дoсвіду 
• Викoристaння екoнoмії зa рaхунoк 
мaсштaбів 

• Неврaхувaння oсoбливoстей 
пoпиту нa місцевoму ринку 

Міжнaрoднa • Перенесення нaбутoгo дoсвіду нa 
інoземні ринки 

• Неврaхувaння oсoбливoстей 
пoпиту нa місцевoму ринку 
• Нездaтність викoристaти 
екoнoмію нa місцезнaхoдженні 
• Нездaтність скoристaтися 
ефектoм кривoї дoсвіду 

Мультиринкoвa • Пристoсувaння мaркетингу дo 
oсoбливoстей пoпиту нa місцевoму 
ринку 

• Нездaтність викoристaти 
екoнoмію нa місцезнaхoдженні 
• Нездaтність скoристaтися 
ефектoм кривoї дoсвіду 
• Нездaтність перенести нaбутий 
дoсвід нa інoземні ринки 

Трaнснaціoнaльнa • Викoристaння ефектів кривoї 
дoсвіду 
• Викoристaння екoнoмії зa рaхунoк 
мaсштaбів 
• Пристoсувaння мaркетингу дo 
oсoбливoстей пoпиту нa місцевoму 
ринку 
• Oдержaння вигoди від 
глoбaльнoгo нaвчaння

• Склaдність впрoвaдження, 
спричиненa oргaнізaційними 
прoблемaми 

 

Пoділ кoнкурентних стрaтегій зaлежнo   від   ступеню   стaндaртизaції   

бізнесу зaпрoпoнoвaний Л. Рaменським і рoзвинутий Х. Фрізевінкелем. Згіднo 

цьoгo підхoду, кoнкурентні стрaтегії (в тoму числі, і нa міжнaрoднoму ринку) 

пoділяються нa тaкі види: 

Віoлентнa стрaтегія — стрaтегія кoнкурентнoї пoведінки, щo пoлягaє в 

зниженні витрaт вирoбництвa зa рaхунoк oргaнізaції мaсoвoгo випуску дешевих 

дoбрoякісних тoвaрів. 

Пaтієнтнa стрaтегія — стрaтегія кoнкурентнoї пoведінки, щo пoлягaє у 

вигoтoвленні oбмеженoї кількoсті вузькoспеціaлізoвaних висoкoякісних 

тoвaрів. 

Кoмутaнтнa стрaтегія — стрaтегія кoнкурентнoї пoведінки, якa спрямoвaнa 

нa гнучке пристoсувaння пoтреб дo лoкaльнoгo ринку. Викoристoвується 

перевaжнo мaлими фірмaми, кoтрі oбмежені у фінaнсoвих, мaтеріaльних тa 

нaукoвo-технічних ресурсaх.. 
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Експлерентнa стрaтегія — кoнкурентнa стрaтегія, щo передбaчaє 

oтримaння дoвгoтривaлoї кoнкурентнoї перевaги зa рaхунoк нoвoвведень і 

oбтяженa знaчним рівнем ризику. 

Тaким чинoм, стрaтегії міжнaрoднoї кoнкуренції являють сoбoю мoделі 

пoведінки суб’єктів кoнкуренції (підприємств, гaлузей, регіoнів, нaціoнaльних 

екoнoмік), спрямoвaні нa дoсягнення дoвгoтривaлoї кoнкурентнoї перевaги нa 

міжнaрoднoму ринку зa нaявних ресурсів тa умoв середoвищa функціoнувaння. 

Вaжливo зрoзуміти, щo в сучaсних умoвaх стрaтегія міжнaрoднoї кoнкуренції 

oбoв’язкoвo пoвиннa ґрунтувaтись нa існуючих ресурсaх і бути спрямoвaнa нa 

дoсягнення цілі (цілей), врaхoвуючи при цьoму умoви середoвищa, в якoму діє 

кoнкретний суб’єкт кoнкуренції. Специфікa кoнкурентних стрaтегій пoлягaє 

сaме у дoсягненні кoнкурентнoї перевaги нa ринку, прoте не кoрoткoтривaлoї, a 

дoвгoстрoкoвoї. 

У стaтті булo рoзглянутo вaріaнти кoнкурентних стрaтегій в кoнтексті 

дoцільнoсті їх викoристaння нa міжнaрoднoму ринку, перевaги тa недoліки їх 

викoристaння.. Oтримaні результaти дaли більш чітке рoзуміння сутнoсті, 

хaрaктеристик тa видів дoсліджувaних явищ, щo, безперечнo, пoзитивнo 

відoбрaзиться нa пoдaльших теoретичних тa емпіричних дoслідженнях. 

Пoдaльшoї рoзрoбки вимaгaє питaння фoрмувaння нaпрямів підвищення 

кoнкурентoспрoмoжнoсті вітчизняних підприємств нa міжнaрoднoму ринку. 
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УДК 658      
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Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «бакалавр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ 

У сучасних умовах радикальні зміни в управлінні економічними процесами, які 

спричинені розвитком ринкових відносин, призвели до необхідності 

удосконалення концепції забезпечення ефективної діяльності підприємств і 

управління нею. Процес виробництва з економічної точки зору є 

трансформацією його чинників у кінцеву продукцію.  

Ключові  слова: управління; ефективність; діяльність підприємства; підхід; 

забезпечення; структурна схема; підрозділ; цілі; системи; методи; невизначені 

ризики. 
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На сучасному етапі, в умовах інтеграції України до міжнародного 

господарського комплексу, особливо з урахуванням нинішніх, турбулентних 

процесів, виникає низка нових завдань, вирішення яких неможливе з 

використанням старих методів і підходів до управління ефективністю 

діяльності на промислових підприємствах 

Проблеми управління ефективністю міжнародної діяльності підприємства 

вивчаються багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Серед наукових 

праць, у яких досліджуються теоретико-методичні підходи до управління 

ефективністю діяльності підприємств, варто виокремити дослідження таких 

науковців, як: Р. Беннет, Н. Гавалова, А. Головенко, З. Коваль, І. Лепа, І. 

Маркіна, Г. Осовська, М. Панов, В. Пастухова, Т. Пітерс, О. Полінський, О. Рац 

Успішне функціонування системи управління ефективністю діяльності 

підприємства багато в чому визначається ефективністю її організаційного 

забезпечення. Система організаційного забезпечення управління ефективністю 

діяльності підприємств являє є взаємопов’язаною сукупністю внутрішніх 

структурних служб і підрозділів підприємства, які забезпечують розробку і 

прийняття управлінських рішень з окремих питань планування, формування, 

розподілу і використання прибутку і несуть відповідальність за результати цих 

рішень.  

Вітчизняний ринoк недостатньo місткий та не здaтний поглинути всю 

 існуючу продукцію, що змушує підприємство виходити на зовнішні ринки, 

конкуренція на яких значно вища. А для забезпечeння ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності підприємству необхідний єдиний 

стратегічний напрямок розвитку, згідно з яким воно зможе досягти 

довгострокових конкурентних переваг. 

Для успішного функціонування підприємству необхідно мати точне 

уявлення про можливості господарювання на ринку. Тобто виходу 

підприємства на зовнішній ринок повинен передувати ретельний аналіз його 

експортного потенціалу. 

На сучасному етапі розвитку світової економіки експортний потенціал 

являється найважливішою характеристикою економічної потужності будь-якої 

країни, в тому числі й України.  
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Він притаманний економічним суб’єктам усіх рівнів, які реалізують цей 

потенціал шляхом розвитку зовнішньої торгівлі, передусім, експорту.  

Враховуючи, що національна конкурентоспроможність має трирівневу 

структуру – країни, галузі, окремого підприємства, можна стверджувати, що 

існує тісний взаємозв’язок між підвищенням конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на світовому ринку та збільшенням експортного 

потенціалу національної економіки. 

Відповідно до статистичних даних Державної Служби Статистики 

України, за І півріччя 2017 р. експорт товарів становив 18530,4 млн. дол., 

імпорт – 17283,8 млн. дол. Порівняно із І півріччям 2016 р. експорт скоротився 

на 35,0% (на 9988,9 млн. дол.), імпорт – на 38,5% (на 10827,5 млн. дол.).  

Позитивне сальдо становило 1246,6 млн. дол. (у І півріччі 2016 р. також 

позитивне – 408,0 млн. дол.).  Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 

1,07 (за 6 місяців 2016 р. – 1,01).  Зовнішньоторговельні операції проводились із 

партнерами із 207 країн світу. 

Компаративний підхід базується на теорії конкурентних переваг, 

розробленій М. Портером, відповідно до якої конкурентоспроможність 

компанії забезпечує її експортний потенціал в межах групи підприємств однієї 

галузі.  

Визначення конкурентоспроможності підприємств на основі 

компаративного підходу акцентує увагу на відносності цього поняття та 

формулює його зміст у ході встановлення порівняльних характеристик 

підприємств-конкурентів.  

Прихильники компаративного підходу вважають, що 

конкурентоспроможність – це наявність переваг в порівнянні з іншими фірмами 

[1].  

Однак можна визнати, що вадою компаративного підходу є відсутність 

урахування динамічного характеру конкурентоспроможності, взаємозв’язку 

підприємства й зовнішнього оточення та здатності підприємства 

адаптуватися  до впливу різних чинників.  
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  Ці аспекти конкурентоспроможності підприємства враховує системний 

підхід. 

Системно-структурний підхід до дослідження експортного потенціалу 

підприємства передбачає дослідження процесів, які відбуваються у 

внутрішньому середовищі підприємства, що відображає його взаємовідносини 

із зовнішнім середовищем.  

Згідно з ресурсним підходом, який є домінуючим в сучасних 

дослідженнях, експортний потенціал підприємства базується на 

ідентифікуванні його взаємозв’язків із поняттям «економічний потенціал 

підприємства».  

Незважаючи на частоту вживання, ресурсний підхід лише частково 

дозволяє розкрити сутність поняття «експортний потенціал підприємства».  

Тому цілком корисним та науково- доцільним вважаємо спробу науковців 

характеризувати економічну категорію «експортний потенціал підприємства» 

якісними ознаками, що віддзеркалюють не лише ресурсні можливості суб'єктів 

господарювання, а й потреби та інтереси зарубіжних країн та їх економічних 

агентів, котрі визначають, яким має бути експортний потенціал зарубіжного 

продуцента, щоб задовольняти їх потреби і інтереси, впливаючи таким чином 

на формування і розвиток як ресурсної бази, так і інших складових експортного 

потенціалу підприємства.  

Загальним недоліком компаративного і ресурсного підходів є те, що в них 

не передбачається оцінка ефективності адаптації підприємства до умов 

навколишнього середовища, що змінюється.  

Результативний підхід базується на тлумаченні експортного потенціалу 

підприємства крізь призму його цільової орієнтації – як механізм або засіб 

досягнення певної мети, а конкретніше – максимального обсягу товарів і 

послуг, що можуть бути вироблені і реалізовані на світових ринках. 

Функціональна роль експортного потенціалу полягає у реалізації цільових 

настанов зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Природа цих настанов може бути різною. Вони здебільшого формуються 

за принципом забезпечення порівняльних переваг продуктів і послуг для потреб 

зовнішніх ринків.  
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Рівень задоволення цих потреб окремим підприємством може бути 

визначений крізь такі показники, як обсяг експорту, якість експортованої 

продукції, собівартість виробництва і реалізації експортної продукції, рівень 

диверсифікації експорту, які визначають результат експортної діяльності, а 

стосовно її мети слугують критерієм ефективності експортного потенціалу 

підприємства.  

До найбільш значимих факторів розвитку експортного потенціалу 

доцільно віднести наступні:  

 організація управління підприємством;  

 інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;  планування 

експортного виробництва;  

 облік та аналіз експортних поставок;  

 кадровий менеджмент.  

Всі зазначені фактори формують експортний потенціал підприємства і 

об’єднані єдиною метою – забезпечити розвиток зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства.  

Реалізація заходів по кожному фактору розвитку експортного потенціалу 

сприятиме підвищенню конкурентних позицій підприємства, ефективному 

просуванню продукції підприємства на цільовому зовнішньому ринку.  

Тобто зазначені фактори впливають не лише на розвиток експортного 

потенціалу, а в кінцевому результаті вони здатні посилити 

конкурентоспроможність підприємства в цілому.  

 Формування ефективного механізму розвитку і реалізації експортного 

потенціалу країни потребує рішення ряду певних задач, а саме:  

– забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування 

експорту за участю держави, а також надання державних гарантійних 

зобов’язань щодо експортних кредитів;  

- погодження заходів, що приймаються в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, з цілями і задачами Національної програми, а при потребі 

проведення експертизи проектів законів та інших нормативних актів, виходячи 

з їх впливу на розвиток вітчизняного експортного потенціалу;  
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– широке залучення українських ділових кіл до проведення спільних 

заходів щодо стимулювання експорту;  

–  створення системи зовнішньоторговельної інформації і інформаційно- 

консультативних служб, що включали б їх регіональні і закордонні 

представництва;  

– організація оперативної роботи державних органів щодо активного 

просування української експортної продукції на зовнішні ринки та захист 

інтересів вітчизняних експортерів закордоном.  

Крім перерахованих основних напрямків підвищення ефективності 

системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства велика 

увага повинна бути приділена оцінці ризиків і формуванню системи безпеки 

підприємства, удосконаленню методів розробки бізнес-планів, формуванню 

способів залучення іноземних інвестицій, методикам оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства [1].  

Властива для більшості підприємств функціональна організація 

зовнішньоекономічної діяльності не відповідає сучасним вимогам зовнішніх 

ринків, не сприяє адекватному розвитку експортного потенціалу підприємства і 

не забезпечує очікуваний рівень конкурентоспроможності підприємства.  

Реорганізація системи управління зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства передбачає якісні структурні зміни, перш за все, в експортному 

потенціалі підприємства, оскільки саме на основі наявного експортного 

потенціалу формуються стратегії і програми виходу підприємства на зовнішні 

ринки.  

Також окремим напрямом перспективних досліджень має бути 

формування єдиної методики для оцінки експортного потенціалу підприємства, 

яка б дозволила уніфікувати процес оцінки експортного потенціалу 

підприємств і створила б відповідне інформаційне підґрунтя для розробки 

адекватної стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки.  

В сучасних умовах динамізації науково-технічного прогресу необхідною 

вимогою формування реальної основи експортного потенціалу, є підвищення 
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рівня прогресивності його структурних елементів. Можна вважати, що високий 

організаційно-технічний рівень експортного потенціалу дозволяє, з одного 

боку, впроваджувати прогресивні структуроутворюючі елементи, а з іншого 

боку, розширює діапазон гіпотетичного аспекту. Також характерною рисою 

експортного потенціалу є його перспективність.  

В умовах побудови і розвитку інформаційного суспільства одним і 

ключових факторів розвитку експортного потенціалу промислового 

підприємства є використання інформаційних технологій. Зростаючі потоки 

інформації як всередині підприємства, так і ззовні, вимагають її оперативної 

обробки для адекватного подальшого використання. Вдосконалення окремих 

елементів інформаційного забезпечення системи зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства з метою розвитку експортного потенціалу може бути 

реалізоване за наступними напрямками:  

Об'єктивною необхідністю подальшого розвитку економіки країни є 

заходи, які направлені на довготривале використання переваг міжнародного 

розподілу праці, створення умов широкого обміну досягненнями світової науки 

і техніки й повсюдне їх упровадження у виробництво.      

Зовнішньоекономічна діяльність – це важлива й невід'ємна сфера 

господарської діяльності, котра при ефективному використанні всього 

комплексу сучасних форм і методів міжнародних економічних відносин здатна 

впливати на технічне удосконалювання виробництва, підвищення 

продуктивності праці і якості продукції, яка виробляється. В цілому ж, вихід на 

зовнішній ринок самостійно господарюючих суб'єктів сприяє пристосуванню 

економіки до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки 

відкритого типу.  

Україна належить до держав з розвинутою індустріальною базою і 

достатньо високим ресурсним потенціалом. Проте у структурі національної 

економіки переважають галузі, які добувають сировину або випускають 

продукцію з низьким ступенем обробки для експорту, завантаження 

потужностей яких залежить від попиту на зовнішньому ринку.  
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Важливо також згадати про методику визначення експортного потенціалу 

підприємства. Дослідження методологічних підходів до оцінки експортного 

потенціалу дозволяє стверджувати, що загальноприйнята методика його 

визначення відсутня. Як правило, дослідження експортного потенціалу 

закінчується прогнозними розробками експорту за товарною і галузевою 

структурами, яким передує аналіз його ретроспективної динаміки, товарної і 

географічної структури. Це пов’язано з неможливістю кількісної оцінки 

експортного потенціалу через деяку суб’єктивність цього поняття, відсутністю 

прямої залежності між потенціалом і ринковою позицією фірми.    

Крім того, економічний, виробничий, промисловий чи експортний 

потенціал не має відповідного аналога в західній літературі. При вивченні цієї 

категорії американські та західноєвропейські дослідники використовують такі 

терміни, як потенційні можливості фірми, можливості експортування тощо [6].  

І хоча на сьогодні ще не існує єдиного методологічного підходу відносно 

дослідження, аналізу та оцінки потенціалу того чи іншого суб’єкта 

господарювання. Але існує чимало методичних підходів щодо оцінки окремих 

показників діяльності підприємства, виходячи з яких, можна отримати 

розуміння того, якою ж все-таки має бути загальна методика розрахунку 

експортного потенціалу підприємства.  

Наприклад, методичний підхід щодо розрахунку показника експортного 

потенціалу підприємства, в якому переважне значення надано результату 

виробничо-технологічного циклу, говорить про те, що за сучасних умов, у 

процесі дослідження адаптаційної здатності суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності по відношенню до міжнародного середовища, акцентування уваги 

лише на результаті його промислово-виробничого функціонування не створює 

можливість щодо всеохоплюючого розкриття усіх експортозорієнтованих 

потенцій підприємницької ланки.  

Щодо методичного підходу, який формується на базі розрахунку 

показника потенціалу у промислово-виробничому напрямку діяльності 

підприємства як фактичного або планового обсягу виробництва продукції, 
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можна зазначити, що такий підхід надає можливість визначення ступеня 

використання потенціалу (фактичне, планове), рівня його реалізації, а не 

проводить аналіз безпосередньо потенціалу – як складної узгодженої системи 

взаємодіючих елементів.  

Методичний підхід, за допомогою якого розраховується виробничий 

потенціал ланки народного господарства з акцентуванням уваги на виробничих 

потужностях недоцільно застосовувати по відношенню до оцінки потенціалу 

суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у контексті його адаптаційної 

здатності. 

 Експортний потенціал підприємства формується за допомогою системи 

факторів процесу господарювання у зовнішньому та внутрішньому 

середовищах, а не лише як результат формування суто виробничих 

потужностей – одного з елементів матеріально-речового носія експортного 

потенціалу підприємства [6].  

Методичний підхід, який формується на основі співставлення елементів 

матеріально- речової бази потенціалу суб’єкта господарювання, тобто здійснює 

спроби щодо оцінки складу та якості кожного з них за допомогою одного 

показника, зумовлює виникнення певних питань стосовно доцільності свого 

існування.  

Це твердження ґрунтується на тому, що експорту за товарною і галузевою 

структурами, яким передує аналіз його ретроспективної динаміки, товарної і 

географічної структури.  

Отже, урахування зазначеної складності системи у процесі дослідження 

потенціалу суб’єкта господарювання у  експортозорієнтованому аспекті 

викликає сумнів щодо можливості оцінки елементів потенціалу в еквівалентних 

одиницях та її доцільності.  

Виходячи, з усього вище зазначеного, сформульовано власне визначення 

економічної категорії «експортний потенціал підприємства» - це здатність 

підприємства чи будь-якого іншого суб’єкта господарювання виробляти 

продукцію, що буде конкурентоспроможною, як на національному, так і 
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безпосередньо на світовому ринках. Оскільки інтеграція у світову економіку 

призводить до значно вищих темпів економічного зростання, то регулювання 

експортного потенціалу, як загалом по країні, так і по окремим її 

підприємствам має стати стратегічною метою економічної політики держави.  

Таким чином, успіх у реалізації експортного потенціалу може бути 

досягнутий лише при орієнтації галузевих комплексів і підприємств на випуск 

тих видів конкурентоспроможної продукції, особливо високих технологій і 

послуг, що зможуть знайти свої "ніші" на зовнішніх ринках. 
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РИЗИКИ ЗЕД: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

У сучасній економіці чітко спостерігаються тенденції глобалізації, 

збільшується свобода торгівлі та інвестицій, зростає глобальна конкуренція, 

зростає кількість техногенних катастроф, послаблюється державне 

регулювання в окремих галузях економіки, відбувається тотальна 

інформатизація і швидко розвиваються технології, безперервно здійснюються 

організаційні зміни і реструктуризація підприємств все це призводить до 

зростання ризиків зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств різних 

галузей і форм власності.  

Ключові слова: ризик, підприємство, управління ризиками, 

зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт. 

Складні умови навколишнього середовища, що характеризуються 

одночасно значною невизначеністю, змушують підприємства все частіше 

звертатися до інструментів управління ризиками, в свою чергу, вчені та фахівці 

з управління ризиками змушені розробляти теоретичні основи цього напрямку з 

метою забезпечення адекватності та точність оцінки ризиків. 

Метою роботи є виділення основних принципів розробки стратегії 

управління зовнішньоекономічними ризиками підприємства та етапів 

управління ризиками. 

ЗЕД Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 

1991р. визначається як діяльність як діяльність суб’єктів господарської 

діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудовану 

на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її 

межами [1]. 
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ЗЕД пов’язана з провадженями різними господарськими суб’єктами 

операцій на закордонних ринках.  

До числа суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні відносяться: 

 фізичні особи – це люди України та громадяни інших держав та особи 

без громадянства, які мають цивільні права і дієздатність до роботи за законами 

України і постійно перебувають на її території;  

 юридичні особи (ЮО) – це особи зареєстровані як такі в Україні і 

постійно перебуваютья на території України, у тому числі юридичні особи, 

майно або капітал яких перебуває у власності іноземних суб’єктів;  

 об’єднання фізичних, юридичних, фізичних та/або юридичних осіб, які 

не є ЮО згідно з законами України, але перебувають на території України не 

заборонено здійснювати господарську діяльність;  

 структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не 

являются собою ЮО згідно з законами України, але перебувають на території 

України;   

 спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності 

України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в 

Україні і які мають постійне місцезнаходження на її території;  

 інші суб’єкти господарської діяльності (ГД), які передбачені нормативно 

[4]. 

Одним з основних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності є 

підприємство. Самостійний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, виробляє 

продукцію або надає послуги для задоволення потреб суспільства і отримання 

прибутку. 

ЗЕД підприємства базується на можливості отримання економічних вигод, 

які виходять з переваг міжнародного поділу праці або міжнародних ділових 

відносин. Перш за все, це пов’язано з тим, що виробництво певного товару, 

його збут або надання певного виду послуг в іншій країні має більше переваг 

ніж така сама діяльність в середині країни. Таким чином, ЗЕД здійснюється там 

і з тими партнерами, що є найвигіднішими. Підприємства можуть здійснювати 

будь-які її види, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.  
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До видів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, належать:  

 експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;  

 надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг 

іноземним суб’єктам господарської діяльності і навпаки [4]. 

Слово «ризик» в буквальному розумінні означає прийняття рішення, 

результат якого заздалегідь не відомий. Ризик – це щось, що може статися, а 

може і не відбутися. В економічній літературі немає однозначного поняття 

ризику, оскільки цей термін трактується вченими з різних позицій. Одні 

вважають, що ризик виникає, коли дія призводить до набору наслідків з 

відомою ймовірністю для тієї ж альтернативи. Інші пов'язують ризик з 

ймовірністю втрати доходу. Треті характеризують ризик як чисто імовірнісну 

категорію, яка підлягає оцінці з використанням імовірнісних розрахунків [2]. 

Основною метою управління ризиками на підприємстві може бути 

отримання прибутку при оптимальному співвідношенні витрат і ризику, а в 

довгостроковій перспективі - стабільна і ефективна робота підприємства і 

забезпечення високого потенціалу для розвитку і зростання в майбутньому. 

Управління ризиками підприємства займає важливе місце в системі управління 

та в системі управління підприємством. Ефективне управління ризиками 

допомагає забезпечити досягнення цілей діяльності підприємства. 

Розглянемо характеристику окремих видів ризиків. Отже, валютний ризик 

полягає у недоотриманні доходів у результаті зміни обмінного курсу іноземної 

валюти. Даний ризик виникає, коли промислове підприємство здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність, а саме: імпортує сировину, товари, матеріали 

та іншу продукцію, необхідну для процесу виробництва, й експортує готову 

продукцію іноземним споживачам.  

Фінансовий ризик є загальним поняттям, яке характеризує ризики, які 

супроводжують фінансову діяльність промислового підприємства, формує 

портфель ризиків підприємства. 

Відсотковий ризик полягає у непередбаченій зміні відсоткової ставки на 

ринку. Причиною його виникнення здебільшого є зміна кон’юнктури ринку під 

впливом державного регулювання.  
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Інфляційний ризик відображає можливість знецінення реальної вартості 

капіталу та очікуваного доходу від здійснення фінансових операцій через умови 

інфляції.  

Інвестиційний ризик характеризує можливість виникнення фінансових 

втрат під час здійснення підприємством інвестиційної діяльності.  

Ціновий ризик – вид ризику, з яким промислове підприємство може 

стикнутися в процесі господарської операції, він характеризується можливістю 

фінансових утрат підприємства, які пов’язані зі зміною цінових індексів на 

активи [3].  

Інноваційний ризик виникає, коли керівництво підприємства приймає 

рішення вкласти тимчасово вільні кошти у виробництво нового виду продукції, 

яка має вірогідність того, що не знайде попиту на ринку, який очікує 

підприємство. Зазвичай даний вид ризику виникає, коли здійснюється 

впровадження у виробництво більш дешевого методу виробництва продукції 

порівняно з тим методом, що вже використовується підприємством, за умови 

виробництва нової продукції без реконструкції старого обладнання або ж 

виробництва продукції на модернізованих станках [2]. 

Невід’ємною складовою провадження стратегії управління 

зовнішньоекономічними ризиками на фірмі є запровадження стратегічного 

контролю, який має полягати у контролю відповідності діяльності фірми та 

обраних управлінських рішень обраному стратегічному курсу та цілям ЗЕД. 

Таким чином, розробка стратегії управління зовн.екон. ризиками фірми має 

відбуватися послідовно за етапами:  

 аналіз ЗЕД середовища та виявлення можливих ризиків діяльності для 

фірми;  

 проектування тактичної схеми методів управління ЗЕД;  

 проектування описанх методів та процедур верифікації і огляду 

оцінювання рівня зовнішньоекономічних ризиків для фірми;  

 провадження чіткого контролю над дотриманням лімітів 

перебдачуванних ризиків та здійсненням ЗЕД;  
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 розробка й експлуатація таких схем внутрішнього-інформаційного 

устаткування персоналу з питань ЗЕД;  

 стоворення плану попереджувальних заходів, з метою зменшення 

негативного впливу зовнішньоекономічних ризиків [ 5]. 

Основними чинниками формування стратегії правління ЗЕД ризиками на 

підприємстві повинні стати чинники, які представлені на рис. 1 :  

 

Рисунок 1 – Чинники формування стратегій правління ризиками 

 

Розрізняють такі підходи до управління ризиками для попередження 

можливих утрат: активний, пасивний, адаптивний. Активний полягає у 

максимальному використанні інформації, що перебуває у підприємства, і 

використанні всіх засобів щодо мінімізації ризиків. Пасивний підхід полягає у 

вживанні заходів після настання ризику. Тобто керівництво підприємства 

спрямовує дії на локалізацію збитку та нейтралізацію наслідків для уникнення 

впливу на подальші події. Адаптивний підхід полягає у виборі альтернативного 

варіанту, тобто адаптації підприємства до ситуації. Під час використання цього 

методу керівництво промислового підприємства реагує вже під час зміни 

середовища [3].  

Необхідно відзначити, що наведений список у таблиці 1 видів ризиків у 



81 

діяльності підприємств не є повним, адже повинен ураховувати: ризики 

стихійних явищ, криміногенний ризик, ризик несвоєчасного здійснення 

розрахунково-касових операцій та ін. Проте підприємства не враховують всі 

види ризиків у своїй діяльності та не визначають можливий результат від їх 

впливу. Тому доцільно розглянути можливий негативний вплив певних видів 

ризику на діяльність підприємств.  

Таблиця 1 – Вплив ризиків на результати діяльності підприємств [ 3] 

Вид ризику Вплив ризику на очікуваний прибуток 
підприємства 

Фінансово-економічні ризики
Змінність попиту споживачів Скорочення попиту внаслідок зростання цін
Формування альтернативних видів 
продукції 

Зменшення попиту на окремі види продукції

Корегування цін для конкурентів Підвищення та зменшення цін 
Зростання обсягів виробництва продукції у 
конкурентів 

Зменшення обсягів продажу окремих видів 
товарів

Підвищення ставок податків Скорочення прибутку
Попит та спроможність споживачів до 
купівлі товарів 

Зменшення обсягів продажу продукції

Підвищення цін на матеріали Зростання цін та зменшення доходу 
Зростання залежності від постачання окремих видів товарів
Нестача оборотних активів Зростання заборгованості за кредитами
Соціальні ризики 
Інфраструктура країни Підвищення розміру невиробничих витрат
Погіршення рівня кваліфікації кадрів Зростання браку під час виробництва 

продукції
Зменшення рівня заробітної плати Звільнення працівників, погіршення 

продуктивності
Ускладнення процесу набору 
висококваліфікованих кадрів 

Зростання затрат на комплектування 

 

Згідно з даними таблиці 2, слід зазначити, що основою управління 

діяльністю підприємства, його розвитком і підвищенням економічної безпеки є 

аналіз наведених вище видів ризиків, їх оцінка при формуванні кризових 

ситуацій при виникненні кризових ситуацій.  

Оцінка ризиків необхідна для прийняття ефективних рішень в діяльності 

підприємств. Для оцінки ризиків використовуються якісний і кількісний аналіз. 

Якісний аналіз дозволяє ідентифікувати фактори і області ризику, в той час як 

кількісний аналіз ризику менш суб'єктивний і може чітко визначити ступінь 

впливу певних типів ризику. Бажано розглянути доступні методи оцінки 

ризиків. 
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Таблиця 2 – Методи оцінки ризиків у діяльності промислових підприємств 

[ 4] 

Тип методу Характеристика 
Статистичний 
метод 

Визначає рівень певного ризику за допомогою аналізу статистичних 
даних діяльності підприємства. 

Експертний метод Базується на аналізі даних діяльності підприємства експертами в 
досліджуваній галузі, здійснюється оцінка вірогідності виникнення 
певних подій та витрат. 

Розрахунково-
аналітичний метод 

Передбачає використання прикладних математичних моделей під час 
оцінки ризику 

Метод доцільності 
витрат 

Проводиться розподіл витрат підприємства. 

Аналітичний метод Під час оцінки ризику будуються діаграми залежності підприємства від 
чинників ризику та визначаються критичні значення. 

Економіко-
статистичний 
метод 

Дає змогу визначити рівень фінансового ризику, дисперсію, 
середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. 

Метод аналогів Дає змогу визначити рівень ризику за окремими найбільш масовими 
операціям підприємства, використовуючи як власний досвід, так і 
досвід конкурентів 

Аналіз чуттєвості Полягає у зміні ефективності проекту за певної зміни одного з 
параметрів проекту. 

Метод «сценаріїв» Розроблення сценарію розвитку проекту в декількох альтернативних 
варіантах. 

Метод Монте-
Карло 

Ґрунтується на використанні імітаційних моделей для розроблення 
багатьох сценаріїв. Під час застосування даного методу застосовуються 
такі величини, як: чистий дисконтований дохід; інтегральний ефект. 

Таким чином, ми виокремимо найбільш ефективні й відомі методи оцінки 

ризику: експертні; аналогові; дерево рішень; сценарії; економіко-статистичні. 

Під час оцінки ризиків важливо не тільки встановити джерела виникнення 

ризиків, а й виявити домінуючі. 

Отже, на сучасному етапі відбувається активна інтеграція науково-

технічних, торгових, продуктивних та інших відносин і посилення міжнародних 

зв'язків. Поряд з цим, економічний розвиток і приріст населення в розвинутих 

регіонах світу відбуваються нерівномірно, що викликає необхідність 

розширювати міжнародні обміни, які сприяють розвитку нових ринків (товарів, 

послуг, праці, інформаційних, фінансових та ін.). Вся міжнародна діяльність 

схильна до ризику. Ризик - це ситуативна характеристика діяльності будь-якого 

суб'єкта міжнародного ринку, що відображає невизначеність її результату і 

можливі несприятливі наслідки в разі неуспіху. Оцінки безпеки і ступеня 
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ризику, якими володіє суб'єкт, тобто його знання, отримані ним або самостійно 

на основі досвіду і інтуїції, або спеціально виробляються на основі вивчення 

ситуації, в тому числі за допомогою фахівців, визначають його почуття безпеки 

(небезпеки). Багато підприємств, які тривалий час працюють на міжнародному 

ринку і взаємодіючі з іноземними партнерами, з власного досвіду розробляють 

принципи зниження ризиків, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. 

Таким чином, видно, що потреба компаній у виході на зарубіжний ринок 

сьогодні дуже велика і ризик є невід'ємною частиною зовнішньо - економічної 

діяльності. Тому маркетологи повинні передбачати ризики та перешкоджати 

їхній роботі на зовнішніх ринках. А також повинні вміти планувати ризики і 

управляти ними. 
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ОЦІНКА КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИ, ЦІЛІ, 

ПРОБЛЕМИ 

Негативні наслідки світової фінансової та економічної кризи призвели до 

загострення проблеми банкрутства, яка стала однією з найбільш актуальних 

для України та інших країн світу. Тривалий процес адаптації до ринкових умов 

господарювання, нестабільність економіки і законодавства, дефіцит 

інвестиційних ресурсів призводять до того, що значна кількість підприємств 

опиняються у кризовому стані, який здебільшого випадків закінчується 

банкрутством. Основним засобом виживання вітчизняних товаровиробників у 

таких умовах є розроблення та впровадження ефективного механізму 

антикризового управління, важливе місце у якому займає діагностика 

поточного стану справ. В умовах нестабільного зовнішнього середовища перед 

підприємством постає завдання проведення постійного моніторингу 

діяльності, виявлення та оцінки можливих напрямків розвитку. 

Ключові  слова: криза, діагностика кризового стану підприємства, методичне 

забезпечення, оцінка загрози банкрутства. 

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.  

Широке коло питань, пов’язаних із ДКСП, досліджено з боку як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів. Зокрема у працях                
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А. Альтмана, Л. Лігоненко, Р. Ліса, О. Терещенко, Ю. Терлецької, Я. Фоміна,  

Л. Шаблістої, З. Шершньової та інших науковців розглядаються питання щодо 

сутності, різноманітних методів та організації процесу діагностики. 

Дослідити методи і моделі діагностики кризи, виокремити недоліки та 

переваги кожної з них, розробити рекомендації до методичного забезпечення 

оцінки ймовірності банкрутства. 

Метoю роботи є характеристика теоретичних проблем та дослідження 

практичних аспектів розгортання кризи на підприємстві. 

Oб’єктoм дoслідження є стан підприємства та загроза настання кризи. 

Вибір ефективної концепції фінансової стабільності є запорукою успіху 

керівництва у забезпеченні фінансової безпеки підприємств. В якості основної 

стратегії, заснованої на системному та ситуативному підходах до управління, 

керівництво часто вибирає фінансово стабільне функціонування компанії. 

Суспільство існує як "відкрита система". Ефективність кінцевого результату 

фінансово-господарської діяльності залежить від ефективності управління 

внутрішніми чинниками впливу та здатності адаптуватися до зовнішніх 

факторів. Але головним критерієм оцінки ефективності всієї системи 

корпоративного управління є її здатність адаптуватися до зовнішніх факторів. 

Тому основою концептуальних підходів до формування механізму 

управління фінансовою стійкістю компанії є визначення напрямів розвитку та 

інструментів, що забезпечують досягнення цілей [7]. 

Аналіз еволюції інтерпретацій поняття фінансової безпеки також визначив 

дві ключові точки зору на його суть: 1) з точки зору результату (статичний) - де 

фінансова безпека розглядається як певний стан (положення ) компанії або її 

рівня; 2) з процесу (динамічної) точки зору - де фінансова безпека 

розглядається як діяльність, спрямована на досягнення певного стану. 

Існує кілька основних підходів до його визначення. Досліджуючи 

проблему фінансової безпеки суб'єктів господарювання (ФБР), ми можемо 

виділити сукупність теоретичних підходів, що випливають із сутності понять 

"безпека" та "економічна безпека підприємства". У своєму дослідженні Н. Н. 
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Пойда-Носик [2] пропонує консолідувати всі основні характеристики, визначені 

вченими: 

 1) ФБП як держава (фінансові ресурси, ефективність використання 

ресурсів); 

 2) ФБП як сукупність властивостей, умов, характеристик;  

3) ФБП як застава (фінансові інтереси);  

4) ФБП як здатність реалізовувати фінансову стратегію. Вчений зазначає, 

що ФБП як сукупність заходів і як процес не відображається у визначеннях 

вчених. У більшості визначень корпоративна фінансова безпека розглядається 

як стан захисту фінансових інтересів, з кінцевою метою забезпечення стійкості 

до загроз та стійкості до ризиків. Ляшенко О. М. систематизує такі загальні 

властивості фінансової безпеки, як: складність, ієрархічність, орієнтація 

системи, стабільність, гнучкість, адаптивність, поява, які досить глибоко 

вивчені дослідниками та вказують на особливості: регулятивні норми 

(відповідність нормам чинного законодавства про її діяльність), вразливість 

(прояв незахищеності та чутливості до будь-якого негативного впливу з боку 

зовнішніх та внутрішніх зацікавлених сторін компанії) та часткова керованість, 

"успадкована" від економічної безпеки. Поняття "фінансова безпека 

суспільства" є відносно новим. Кужелев М.О. вважає, що мова йде про 

наявність достатніх власних фінансових ресурсів, що дозволяють стабільно 

функціонувати, збільшувати прибуток та підтримувати науковий, 

технологічний та соціальний розвиток. Могилевська О.Ю. звертає увагу на 

результати діяльності компанії і вважає, що фінансова безпека компанії - це 

стан найбільш ефективного використання ресурсів з точки зору високої 

прибутковості та прибутковості компанії, управління якістю, використання 

основних та оборотних активів, структура капіталу тощо. 

 Інші дослідники характеризують фінансову безпеку як захист фінансових 

інтересів та забезпечення фінансових ресурсів. Так, А. Загородній та Г. Вознюк 

визначають фінансову безпеку як захист фінансових інтересів, з достатнім 

рівнем фінансових ресурсів. Найбільш складні П. П. Гаврилко та Кужелев М. О. 
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розглядають методологію підходу до визначення сутності фінансової безпеки 

корпоративної структури за І. Бланком [4]. Вчений розглядав фінансову безпеку 

як головний елемент системи економічної безпеки, що визначає кількісні та 

якісні параметри фінансового стану суб'єкта господарювання, що в цілому 

відображає рівень його фінансової безпеки. Це система виявлених реальних та 

потенційних внутрішніх та зовнішніх загроз, яка забезпечує диференційований 

рівень кількісних та якісних параметрів захисту фінансових інтересів та 

забезпечує стабільність компанії. Основною метою системи фінансової безпеки 

компанії є створення фінансових умов для стійкого зростання в теперішньому 

та майбутньому періоді.  

Гаврилко П.П. зазначає, що фінансова безпека компанії - це стан суб'єкта 

господарювання, в якому завдяки найбільш ефективному використанню 

фінансових ресурсів йому вдається запобігти, пом'якшити або захистити від 

існуючих загроз або інших непередбачених обставин, а також забезпечує 

досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції та фінансового ризику [2]. 

Експерти вважають, що поняття "фінансова безпека агропромислових 

підприємств" можна розглядати у вузькому та широкому сенсі: або як здатність 

функціонувати з існуючим рівнем ресурсів та обраною спеціалізацією, або як 

здатність досягти певний рівень конкурентоспроможності, незважаючи на 

ризики та загрози [3]. 

Погосова М.Ю. зазначає, що "підприємства, джерелом яких найбільше 

загроз є внутрішнє середовище, не можуть збільшити свою фінансову безпеку, 

навіть якщо це покращується у зовнішньому середовищі". Слід також 

підкреслити ще одну особливість загрози фінансовій безпеці - це її мінливий, 

мінливий характер, оскільки загроза може змінитися під час розвитку 

підсистеми фінансової безпеки підприємства. Вся система загроз економічній 

безпеці може бути представлена як динамічна структура, що має 

взаємопов’язану систему, внаслідок чого настання однієї загрози може 

призвести до іншої та посилити загальний вплив на організацію [3]. 

Для того, щоб корпоративне підприємство було успішним і могло 
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прогнозувати, необхідно постійно порівнювати реальні, реальні загрози з 

потенційними, мати можливість прогнозувати виникнення кризових ситуацій. 

Таким чином, для ефективного забезпечення фінансової безпеки корпорацій 

необхідно провести комплексний аналіз загального набору загроз, але 

розглянути їх у цілому, щоб провести повний аналіз різноманіття підходів 

корпорації, їх окремих переваги та недоліки.  

Фінансове забезпечення корпорації повинно враховувати: 

система показників в аналізі повинна бути визначена якомога точніше, 

щоб вони могли охоплювати всі аспекти компанії, і в цьому випадку 

дослідження буде об'єктивним;  

обирати методологічні підходи з урахуванням специфіки корпорації. 

Діагностика фінансової безпеки проводиться за допомогою фінансового 

аналізу. Часто ці поняття ототожнюють.  

Однак такий підхід Гаврилко П.П. вважає його неправильним, оскільки в 

цьому випадку діагноз не відповідає своєму призначенню - забезпечити 

розширене управління. Процес діагностики включає процедуру аналізу, але 

основним її завданням є:  

визначити відхилення від нормального або оптимального стану об'єкта 

управління;  

виявлення причин цих відхилень;  

адаптація засобів діагностики до зазначених вище відхилень.  

На основі аналізу наукової літератури можна встановити, що дослідники 

виділяють п’ять рівнів фінансової стійкості і, відповідно, п’ять рівнів 

фінансової безпеки:  

1. абсолютна стабільність - суб’єкт господарювання повністю забезпечує 

власні оборотні кошти для повноцінного функціонування; 

2. нормальна стабільність - підприємство практично забезпечене власними 

оборотними коштами;  

3. нестабільний фінансовий стан та рівень забезпеченості - у підприємства 

недостатньо оборотних коштів, є потреба у залученні джерел фінансування 
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(середньо- та довгострокові позики); 4. критичний фінансовий стан та рівень 

безпеки - корпорація не має достатньо довго- та середньострокових коштів для 

забезпечення засобів до існування, вона змушена залучати дорогі 

короткострокові; 5. кризове фінансове становище та кризовий рівень безпеки, 

що виникає, коли суб’єкт господарювання не може забезпечити фінансування 

своєї діяльності будь-яким джерелом фінансування [3]. 

Фінансова безпека підприємства повинна забезпечуватися досягненням 

фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства, 

вдосконаленням правового захисту всіх сфер діяльності підприємства, 

підтримкою високого рівня кваліфікації персоналу, досягненням високої 

конкурентоспроможності підприємство. Тому важливим є постійний 

моніторинг та контроль фінансово-господарської діяльності, своєчасне 

виявлення та усунення кризових явищ [1]. 
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УДК 17.022.1 

Володимир Михайлюк 

Здoбувaч oсвітньoгo ступеня «мaгістр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 

ІМІДЖ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Статтю присвячено розгляду питань ролі іміджу в забезпеченні конкурентних 

переваг підприємства. В статті визначено функції позитивного іміджу та 

коло цінностей позитивного іміджу. В процесі дослідження вказано основні 

складові іміджу підприємства. Проаналізовано роль іміджу у створенні 

репутації та формування конкурентних переваг підприємства. Досліджено 

процес формування іміджу підприємства і дано характеристику кожного 

етапу. Визначено вплив іміджу на підвищення ефективності та 

результативності організацій в конкурентному середовищі. Запропоновано ряд 

пропозицій щодо використання різних методик і підходів до успішного 

формування іміджу організацій у сучасних ринкових умовах.  

Ключові  слова: імідж підприємства, конкурентоспроможність, елементи, 

функції іміджу, позитивний імідж, конкурентні переваги, ефективність. 

Підприємство є відкритою системою, що є дуже чутливим до багатьох 

факторів зовнішнього середовища. Якщо підприємство цілеспрямовано формує 

свою діяльність, працює чи намагається вийти на міжнародні ринки, воно 

відчуває потребу набути певного іміджу і репутації. Це питання особливо 

актуально для України та українських підприємств, тому що Україну часто 

асоціюють як пострадянську країну з високим рівнем тіньової економіки, 

корупції та непрозорим бізнесом. Саме тому набуття таких якостей, як імідж, є 

дуже потрібним для підприємства. Як свідчить практика, позитивний імідж є 

сьогодні надзвичайно важливим, часто вирішальним фактором у забезпеченні 

ефективного функціонування організацій, із яким тісно пов’язана репутація 

підприємства.  
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Проблемам іміджу підприємства в різних його аспектах присвятили свої 

праці зарубіжні та українські вчені-економісти, зокрема Данчева О., Королько 

В., Лембрик Л., Орбан-Уотермен І., Семенов А., Смирнова Ю., Томилова М., 

Хаванов А., Химич І., Швалб Ю. та інші.  

Визначення ролі та інструментів, які використовуються для створення 

іміджу підприємства, як фактора його конкурентоспроможності. 

Метoю роботи є оцінка підходів до формування іміджу підприємств. 

Oб’єктoм дoслідження є імідж підприємства. 

Імідж організації - це образ організації, який існує у свідомості людей. 

Можна навіть сказати, що в будь-якій організації існує імідж поза залежністю 

від того, хто над ним працює і чи працюють над ним узагалі. 

У випадку відпускання питання іміджу на само плин він складається в 

споживачів стихійно, і немає ніякої гарантії, що він буде адекватним і 

сприятливим для фірми. 

Тому реально можна вибирати не в площині “хочу імідж – не хочу імідж”, 

а між керованим (контрольованим) і некерованим (неконтрольованим) іміджем. 

І формування сприятливого іміджу для організації – процес більш вигідний і 

менш трудомісткий, ніж виправлення спонтанного несприятливого образу, який 

сформувався. 

Формування образу, своєрідного “обличчя” організації – справа не тільки 

фахівців у цій області (маркетологів, рекламістів). Імідж організації формується 

не тільки спрямованими на це акціями і заходами. Якість вироблених товарів і 

робіт (послуг), які продаються чи надаються, відношення персоналу до свого 

роботодавця, клієнтурі і власній діяльності має значення для іміджу не менш 

важливе, ніж реклама і презентації. 

Сприятливий образ-імідж повинен бути адекватним, оригінальним, 

пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним - значить відповідати 

реально існуючому образу чи специфіці фірми. Бути оригінальним - значить 

відрізнятися від образів інших фірм (товарів), особливо однотипних. Бути 

пластичним - значить не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, 

здаватися незмінним. Мати точна адресу - значить бути привабливим для 

визначеної цільової аудиторії, тобто для дійсних і потенційних замовників. 



92 

Приступаючи до створення іміджу, необхідно з'ясувати, по-перше, рід 

діяльності фірми в даний час і в перспективі, по-друге, чим товари (послуги) 

фірми відрізняються від товарів (послуг) конкурентів. 

Штучне створення іміджу краще довірити професіоналам високої 

кваліфікації, тому не слід заощаджувати засоби на його створення. Імідж тільки 

частково "належить" фірмі - у виді візуальної атрибутики фірмового стилю, 

інша його частина створюється засобами PR і живе в масовій свідомості 

споживача. Якщо фірма не подбає про створення потрібного іміджу, споживачі 

можуть обійтися власною уявою і прийти до свого варіанта іміджу, що не 

завжди буде виграшним для фірми. Нижче приведені основні засоби 

формування іміджу. 

Фірмовий стиль - основа іміджу, головний засіб його формування. 

Візуальні засоби - дизайнерські прийоми формування іміджу, які 

включають створення упакування, оформлення вітрин, офісів, виставок, 

розробку макетів оголошень. 

Оригінали-макети можуть бути різними, але один елемент (деталь), що 

постійно є присутнім у всіх позиціях, робить цілу серію макетів пізнаваними. 

Важливу роль грає також колір. 

Вербальні (словесні) засоби - спеціально підібрана стилістика, 

орієнтований на нестатки споживача. 

Рекламні засоби - використані в кожному конкретному випадку рекламні 

засоби, що сприяють формуванню сприятливого відношення. 

PR-заходи - продумані, сплановані, постійні зусилля по встановленню і 

зміцненню взаєморозуміння між підприємством і громадськістю. Це виставки, 

презентації, прес-конференції, спонсорські заходи. При проведенні PR-заходів 

необхідно, щоб специфіка фірми відповідала специфіці проведеного заходу. 

Немаловажне відношення цільових груп до проведених PR-акцій, масштаб 

аудиторії спонсоруємо акції. 

Фірмовий стиль (ФС) - це сукупність художньо-текстових і технічних 

складових, котрі забезпечують зорова і значеннєва єдність продукції і 

діяльності фірми, що виходить від її інформації, внутрішнього і зовнішнього 

оформлення. 
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Поняття "фірмовий стиль" містить у собі два складові: зовнішні образи і 

характер поводження на ринку. 

Зовнішній образ - створюється єдиним стильовим оформленням товарного 

знаку, логотипа, ділової документації, фірмового блоку, фірмової колірної 

гами, фірмової вивіски, фірмового одягу, рекламних оголошень, буклетів, 

дизайну офісу і т.п. 

Характер поведінки на ринку - визначається взаєминами фірми і її 

представників з партнерами, замовниками, постачальниками, банками, 

конкурентами. Характер поведінки на ринку відрізняється особливим стилем 

при проведенні рекламних кампаній і заходів щодо стимулювання збуту, а 

також роботою з громадськістю, наявністю корпоративного духу і 

корпоративної культури. 

Товарний знак (торгова марка, емблема) - це офіційно прийнятий термін, 

що означає зареєстроване у встановленому порядку оригінально оформлене 

художнє зображення (оригінальні назви, художні композиції і малюнки в 

сполученні з буквами, цифрами, чи словами без них і т.п.). Товарний знак 

служить для відмінності товарів чи послуг однієї особи (юридичного чи 

фізичного) від однорідних товарів чи послуг іншого. 

У комерційній практиці сьогодні велика увага приділяється умінню вести 

переговори, від яких багато в чому залежить успіх у діяльності фірми. 

Працюючи на успіх свого підприємства за кордоном чи на внутрішньому 

ринку, передусім варто поміркувати над питанням: який імідж вашої країни, 

галузі економіки, вашого окремого підприємства чи організації. Тому що імідж 

- це Ваша точка відліку економічного процвітання. 

Як вважає Маркое Шиапаніс, що очолює консультативну фірму "Маркос 

Шиапаніс лімітед", на запитання "Чому окремі нації не вміють робити бізнес?" 

раніше завжди було готовим виправдання: мов, винна система, умови 

тоталітарної несвободи. Справді, командно-адміністративна система надмірно 

ініціативних і заповзятливих просто відкидала. Зараз Захід вважає (можливо, і 

не зовсім обґрунтовано), що ця система пішла або відходить у минуле. У будь-
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якому разі теперішнім бізнесменам, підприємцям у країнах пострадянського 

простору необхідно в найкоротший термін опанувати міжнародні правила 

ведення переговорів, пройти шлях через науку, практику до найвищого 

мистецтва управління. 

Не менш важлива й інша складова іміджу фірми - імідж її галузі. Коли, 

наприклад, нова французька фірма розпочинає випуск косметики, то вона має 

великі переваги. Високий престиж французької косметики, що здобувався 

роками, сьогодні вже забезпечує певний рівень, з якого нова фірма починає 

формувати свої цілі, свою політику, свої рішення. Перша велика перевага - це 

саме французька косметика. Друга перевага буде досягнута, якщо ця фірма 

зробить свої парфуми якісно, і третя - якщо на високому рівні буде маркетинг 

фірми. 

Отже, вихід фірм на закордонні ринки можливий тільки через доведення 

того, що їхня продукція на високому рівні. 

І, нарешті, успіх справи багато в чому залежить від іміджу фірми. 

Головні його ланки: 

– Відповідальність; 

– Швидкість; 

– Результативність. 

Причому імідж - це насамперед гарне ім'я у себе вдома, а вже потім - за 

кордоном. 

Наприклад, у Греції існує висока думка про західнонімецькі легкові 

автомашини "Мерседес", "Опель", БМВ, "Фольксваген". Усі ці машини мають 

дуже високу репутацію за рубежем. Але ще вищу репутацію ці марки мають у 

себе вдома. Лише у виняткових випадках річ, що не має високої репутації 

усередині країни, добре продається на закордонних ринках. 

Приміром, кілька років тому дуже добре продавалися "командирські 

годинники" в усьому світі. Але від цього вони не стали якіснішими. Минуло 

трохи часу, і становище змінилося. Якщо рік тому годинники коштували                

200 дол., то цього року - вже 50, тому що вони стали немодними. Водночас ціна 

на годинники таких швейцарських фірм, як "Роллекс" або "Омега", не падає 

десятиліттями. 
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Не існує жодної фірми (і це не гіпотеза, а реальність), імідж якої був би 

орієнтований винятково на закордон. Тому, претендуючи на європейський і 

світовий рівень, кожне підприємство повинне спочатку подбати про свій імідж 

у себе в країні. 

Фірми часто використовують низькі ціни як тактику виходу на зовнішні 

ринки. Водночас тенденцією світового ринку є постійне зростання попиту на 

високоякісні товари. 

Єдиний шлях - робити якісний товар із гарними сервісом і рекламою. 

Імідж трактора "Бєларусь" - міцного, але непривабливого - знає весь світ. 

Попит на цей трактор невисокий. Спеціалісти вважають, що становище може 

змінитися, якщо це буде не "над дешевий", не в 2-3 рази дешевший за "ФІАТ" 

або "Фергюссон", а тільки на 20-30 %, але водночас він буде краще працювати, 

забезпечений після продажним сервісом, запасними частинами. 

Важливо враховувати і таку обставину. У нас існує фетишизм на імпортні 

товари. Тому необхідно постійно доводити, що якість нових наших товарів 

може бути не гіршою кращих іноземних зразків. 

Це важливо ще і тому, що надмірна критика вітчизняної продукції 

протягом останніх років відбилася на іміджі усіх вітчизняних товарів і 

виробників. А сьогодні вимогливому смаку західного споживача вже необхідні 

тільки якісні показники. Такими показниками є гарний дизайн і стиль, гарна 

форма і зовнішнє оформлення виробу, престиж виробника і прийнятний 

гарантійний термін, простота в експлуатації товару і безперебійне забезпечення 

запчастинами, дешевий ремонт і відмінний сервіс. 

Досить часто новоявлені комерсанти або не дбають про все це, або 

неспроможні цього досягти. Такою є думка директора російсько-австрійської 

зовнішньоторговельної фірми Вольфганга Хойєра: "Вони можуть вести діалог 

із бізнесменами, пропонувати свій товар для продажу, але не замислюються про 

його невідповідність світовому стандарту". Такий підхід особливо стає 

безперспективним в умовах, коли зовнішній ринок переповнений 

конкуруючими фірмами-постачальниками, і поява нового конкурента 

сприймається, якщо не вороже, то, принаймні, без особливого захоплення. 
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Комерційний успіх підприємства, а в кінцевому підсумку взагалі його 

функціонування повністю залежать від повернення вкладених коштів через 

реалізацію товару, від ефективності збутової служби. Ця служба мусить добре 

вивчити ринок, з'ясувати, які аналогічні товари там є, хто їх продає, за якими 

каналами і законами ведеться торгівля та які умови створені для 

перепродажних послуг. 

Тому бізнесменам надзвичайно важливо знати деякі загальні положення, 

для того щоб продати або купити товар на Заході. 

Кожне підприємство має свій образ у свідомості інших учасників ринку, 

незалежно від того, усвідомлює воно це чи ні. Імідж підприємства — це 

результат взаємодії великого числа факторів, частина з яких підприємство може 

контролювати, більшість же факторів контролю не піддається, але на них 

можна спробувати якимсь образом впливати. 

Не всі керівники усвідомлюють необхідність мати гарний імідж 

підприємства і вважають корисним витрачати гроші на рекламу підприємства. 

Відношення до іміджу і реклами неоднаково в різних країнах. Так, у США 130 з 

150 найбільших підприємств замовляють рекламу підприємства, у 

Великобританії 50 з 150, в Україні та країнах СНД — ще менше підприємств 

піклується про створення свого іміджу. 

Образ підприємства, його імідж — це сприйняття індивідуальності даного 

підприємства, усвідомлення його специфічних рис, особливостей. Як люди 

виражають свою індивідуальність через одяг, що вони носять, автомобілі, на 

яких вони їздять, роботу, що вони вибирають, райони, у яких вони живуть, так і 

підприємства виражають свою індивідуальність через пропоновані товари і 

послуги, відношення до своїм працівниками, через свою назву і фірмові знаки, 

якість обслуговування. 

Джерела формування іміджу нескінченно різноманітні. 

Ціль вивчення іміджу підприємства. У самому загальному виді ціль 

іміджових досліджень полягає в оцінці діяльності підприємства по взаємодії з 

зацікавленими групами (public relations чи ПР). 
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Відомо, що функції ПР визначаються приблизно так: 

– вимір, оцінка й інтерпретація думок, позицій різних соціальних груп 

населення; 

– допомога менеджерам у визначенні цілей, спрямованих на ріст 

суспільного розуміння і схвалення продукції підприємства, політики і планів 

підприємства, його персоналу; 

– погоджування цих цілей з інтересами і запитами різних суспільних груп; 

– розробка, реалізація й оцінка результатів програм по завоюванню 

суспільного розуміння і схвалення. 

Усе це виглядає дуже складно. Насправді багато чого з ПР виконується, 

наприклад, працівниками підприємства, коли вони розповідають про нього 

своїм друзям і сусідам; продавцями магазинів, коли вони дають пояснення 

покупцям; постійними покупцями, що розмовляють з потенційними 

покупцями; жителями будинків, розташованих неподалік від підприємства, 

коли вони говорять про своє відношення до підприємства. На перераховані 

групи людей підприємство може робити якийсь вплив, але не контролювати 

їхній і не керувати ними. 

А є засобу комунікації, що підприємство може контролювати. Це реклама, 

прес-релізи, офіційні заяви і виступи керівників підприємств, виставки, дизайн 

товарів і їхнє упакування, оформлення транспортних засобів, фірмові знаки і 

т.д. В активному використанні цих засобів для впливу на суспільну думку і 

полягає ПР підприємства. 

У взаємодії із суспільною думкою щось робиться, щоб відреагувати на 

щоденні події (поточна робота), інша частина роботи з ПР буде спрямована на 

реалізацію довгострокової стратегії. 

Менеджери будь-якого підприємства чи раніш пізніше починають 

займатися побудовою іміджу свого підприємства. І тоді послідовність їхніх дій, 

напевно, буде такою: 

– Вимір іміджу, який він? 

– Оцінка іміджу, що повинно бути зроблено? 
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– Розробка програми побудови іміджу, як це буде зроблено? 

– Здійснення програми. 

– І знову вимір іміджу, який він тепер? 

Можна по-різному відноситися до іміджу свого підприємства: вважати 

його потрібним для чи процвітання, навпроти, практично марним для справи. 

Для деяких підприємств, таких як IBM (комп'ютери), Heinz (продукти 

харчування), Lloyds Bank (фінанси) і Shell (нафтопродукти), ім'я підприємства, 

його індивідуальність, чи імідж, забезпечують основу, що поєднує вироблені 

підприємством товари і послуги, додає їм особливі якості в очах споживачів. 

Високий і стійкий у часі імідж таких підприємств усякий раз є вихідною 

точкою розробки чергової маркетингової стратегії, такий імідж як би розчищає 

шлях на ринку їхнім новим продуктам і послугам. 

Таким чином, імідж організації – це фактор довіри споживачів до 

організації та її товару, фактор зростання числа продажів, а отже, фактор 

процвітання або занепаду для організації, її власників і її працівників. 

Проаналізувавши два подані етапи формування іміджу, можна дійти висновку, 

що в обидвох етапах є як спільні, так і відмінні риси. Потрібно зазначити: 

розглянуті підходи не є досконалими, тому потрібно використовувати прийоми 

і способи з інших методик. Адже поєднання різних методик і підходів до 

формування іміджу є тим вагомим фактором, який забезпечує досягнення 

стійкого іміджу підприємства. Сучасна організація іміджу повинна 

досліджувати як зовнішні, так і внутрішні умови ринку задля найбільш 

ефективного впровадження іміджу організації. Усі складові іміджу спрямовані 

на досягнення трьох основних цілей: досягнення високого рівня компетентності 

та ефективності в роботі з клієнтами підприємства; створення і підтримка 

такого позитивного іміджу, який, безумовно, змушує споживачів довіряти 

підприємству; встановлення емоційного зв’язку з покупцем і суспільством. 
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У статті розглянуто поняття активів та їх види, сутність політики 

управління активами. Визначено типи політики комплексного оперативного 

управління оборотними активам. Проаналізовано основні завдання управління 

оборотними активами, висвітлено основні ризики формування оборотних 

активів. 

Ключові слова: оборотні активи, система управління, оперативне управління 

активами, рентабельність, фінансування,підприємство торгівлі. 

Управління оборотними активами становить найбільш широку частину 

операцій фінансового менеджменту. Це пов’язано з великою кількістю 

елементів їх внутрішнього матеріально-речового та фінансового складу, що 

потребують індивідуалізації управління; високою динамікою трансформації їх 

видів; високим значенням у забезпеченні платоспроможності, рентабельності та 

інших цільових результатів фінансової діяльності підприємства [1, с. 22–23]. 

Оборотні активи торгового підприємства становлять більше половини його 

сумарних активів. Надмірно великі обсяги фінансування оборотних активів 

можуть привести до зниження раціонального використання грошових коштів та 
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заниженого значення показників рентабельності, проте недостатність ресурсів 

зумовлює труднощі у забезпеченні безперебійної роботи підприємства. Тому 

створення ефективної системи управління фінансуванням оборотних активів є 

необхідною умовою здійснення фінансового менеджменту на підприємстві 

торгівлі. 

Проблеми управління оборотними активами  досліджували зарубіжні та 

вітчизняні вчені: Е. Хелферт, Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, І. Бланк, 

А. Поддєрьогін, І. Олександренко,  Н. Власова, М. Чорна, В. Гросул, 

Р. Бугрименко, С. Рилєєв, Д. Ящук, А. Полторак, С. Зубков, Л. Соляник, 

А. Балдинюк та ін. Проте недостатня розробленість означеної проблеми та її 

важливе теоретичне та практичне значення зумовили необхідність дослідження 

обраної теми. 

Метою дослідження є обґрунтування та характеристика основних 

елементів системи управління фінансуванням оборотних активів на 

підприємствах торгівлі. 

В умовах ринкової економіки всі підприємства зацікавлені в стабільному 

функціонуванні. Кожне підприємство робить головний акцент на вирішенні 

питань стабільності функціонування та максимізації прибутку. Для того щоб 

досягти поставлених цілей, потрібна правильно підібрана, чітка та ефективна 

політика управління активами підприємства, в яких значну роль відіграють 

обігові кошти.  

Характеризуючи активи як об'єкт фінансового управління, необхідно 

зазначити особливості їхніх окремих складових. Так, необоротні активи є 

найменш мобільною частиною майна. Під необоротними активами треба 

розуміти активи, які використовуються підприємством у його діяльності 

протягом тривалого періоду часу (більше одного року) та від використання 

яких підприємство отримає в  майбутньому економічні вигоди, а їхня вартість 

може бути достовірно визначена. До оборотних активів підприємства відносять 

ті види майнових цінностей, які повністю споживаються за один виробничий 

цикл. 
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Однією з важливих особливостей підприємства є його взаємозв'язок із 

зовнішнім середовищем та суттєва залежність від останнього, що проявляється 

у необхідності одержання активів для свого функціонування і розширення кола 

своїх споживачів, що використовують результати діяльності підприємства. 

Підприємство не може залишатися ізольованим, йому необхідно взаємодіяти з 

іншими системами (які формують мікро- та макросередовище) для 

забезпечення умов існування та розвитку. Застосування системного підходу до 

управління активами надає змогу відокремити елементи індивідуальності й 

окреслити його склад як системи, визначити спосіб, за допомогою якого різні 

форми і види активів пов'язані між собою, його характер (статичність, 

динамічність), виділити домінуючі чинники, встановити рівень цілісності 

системи, вивчити взаємодію з зовнішнім середовищем, виявити функції 

системи [2]. 

В економічній теорії та господарській практиці оперують різними 

термінами, що характеризують окремі види активів. З метою забезпечення 

ефективного та цілеспрямованого управління активами, виникає необхідність 

класифікації активів торговельного підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 – Класифікація активів торговельного підприємства 

Ознаки Види активів 
За формами 
функціонування Матеріальні Нематеріальні Фінансові Біологічні 

За характером участі в 
господарському 
процесі 

Оборотні Необоротні 

За характером участі в 
різних видах 
діяльності 

Операційні Інвестиційні 

За можливістю 
амортизації 

Ті, що амортизуються Ті, що не амортизуються 

За ступенем цінності Цінні Малоцінні 
За ступенем 
ліквідності активів 

Абсолютно 
ліквідні 

Високоліквідні
Середньо- 
ліквідні 

Мало- 
ліквідні 

Неліквідні

 

Наведена класифікація активів виокремлює найголовніші ознаки за якими 

активи, як керована підсистема, якомога чіткіше відповідатимуть визначеним 

управлінським цілям та завданням. 
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Для виживання в ринковому середовищі кожне підприємство зобов’язане 

забезпечувати ефективне використання і прискорення оборотності активів, 

підтримувати на достатньому рівні свою платоспроможність і ліквідність 

балансу. 

За цих умов підприємству необхідно розробляти політику комплексного 

оперативного управління оборотними активами, що полягає: 

– у виборі оптимального рівня і раціональної структури оборотних активів 

з урахуванням специфіки діяльності підприємства; 

– визначенні величини і структури джерел фінансування оборотних 

активів. 

Розрізняють три типи політики комплексного оперативного управління 

оборотними активами: агресивну, консервативну і помірковану. 

Агресивна політика має такі ознаки: 

– підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність без обмежень 

збільшення обсягу оборотних активів; 

– підприємство накопичує запаси сировини, матеріалів і готової продукції 

в обсязі, збільшує дебіторську заборгованість і вільні залишки коштів на 

рахунках у банку. 

Така діяльність підприємства передбачає збільшення частки оборотних 

активів у загальному обсязі майна до 50% і більше, при цьому період їх 

оборотності сягає 90 днів. Агресивна політика не забезпечує, як правило, 

високої рентабельності активів і сприяє зниженню ризику технічної 

неплатоспроможності. Несприятливі зовнішні умови на товарному ринку 

можуть викликати зниження фінансової стійкості і втрати платоспроможності. 

При проведенні консервативної політики управління оборотними активами 

характерними ознаками є те, що підприємство стримує зростання поточних 

активів і прагне їх мінімізувати. У цій ситуації питома вага оборотних активів у 

загальному обсязі майна складає не більше 40%, скорочується і період їхньої 

оборотності. Така політика проводиться підприємством в умовах достатньої 

визначеності. Тобто заздалегідь відомі умови й обсяги продажів, терміни 

надходження коштів і платежів, є необхідні товарно-матеріальні запаси, а 

терміни їх постачання заздалегідь визначено [6]. 
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Консервативна політика управління оборотними активами будується в 

умовах стабільної фінансово-господарської діяльності підприємства, при цьому 

спостерігається висока рентабельність активів. Проте через непередбачені 

тенденції зміни кон’юнктури на товарному і фінансовому ринках можливі 

ризики високої технічної неплатоспроможності [3]. 

Поміркована політика управління оборотними активами підприємства 

займає проміжне положення, вона характеризується середнім рівнем 

рентабельності й оборотності активів. 

Основні етапи політики управління необоротними активами підприємства 

полягають в наступному: 

– аналіз операційних необоротних активів підприємства в попередньому 

періоді. Він проводиться з метою вивчення динаміки загального обсягу і 

структури необоротних активів, ступеня їх придатності, інтенсивності 

оновлення та ефективності використання; 

– оптимізація загального обсягу і складу необоротних активів 

підприємства. Розрахунки здійснюються з урахуванням виявлених у процесі 

аналізу можливих резервів підвищення продуктивного використання 

необоротних активів у майбутньому періоді; 

– забезпечення своєчасного оновлення необоротних активів підприємства. 

При цьому розраховується загальний обсяг активів, що підлягають оновленню в 

майбутньому періоді, встановлюються основні параметри і вартість оновлення 

різних груп активів; 

– забезпечення ефективного використання необоротних активів 

підприємства. Процедура полягає у розробці системи заходів, спрямованих на 

підвищення рентабельності і фондовіддачі необоротних активів; 

– формування принципів і оптимізація структури джерел фінансування 

необоротних активів. Оновлення і приріст необоротних активів підприємства 

може фінансуватися за рахунок власних і позикових коштів. 

При управлінні оборотними активами необхідно комплексно оцінювати 

їхні позитивні та негативні сторони порівняно з необоротними активами. 
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Основне завдання управління необоротними активами полягає у 

забезпеченні своєчасного оновлення основних виробничих фондів та високої 

ефективності їх використання. Можливості оперативного управління 

необоротними активами незначні. І, навпаки, політика управління оборотними 

активами відзначається значною маневреністю, можливістю активного впливу 

на їхній розмір, склад, структуру, оборотність, ліквідність та прибутковість [5]. 

До основних завдань управління оборотними активами належать: 

1. Забезпечення безперебійності виробничого процесу. Для реалізації цього 

завдання необхідно сформувати окремі види активів відповідно до обсягів 

господарської діяльності підприємства і тривалості його операційного та 

фінансового циклів. Чим менша тривалість фінансового циклу, тим менше 

фінансових ресурсів потрібно для фінансування виробничих потреб 

підприємства (з урахуванням необхідності надання відстрочок платежів 

покупцям продукції для стимулювання збуту та можливості отримання 

відстрочок платежів з боку постачальників). Зменшити фінансовий цикл можна 

шляхом прискорення обороту виробничих запасів та дебіторської 

заборгованості і некритичного уповільнення оборотності кредиторської 

заборгованості підприємства постачальникам.  

2. Прискорення оборотності загальної суми оборотних активів. Це 

завдання управління оборотними активами реалізовується шляхом збільшення 

частки активів з високою оборотністю і зменшення частки активів, що 

обертаються повільно. 

До активів з високою оборотністю можна віднести: 

– запаси сировини і матеріалів, за якими не створюються страхові резерви; 

– запаси готової продукції, що користується значним попитом; 

– грошові кошти, які постійно перебувають у платіжному обороті. 

Активи з низькою оборотністю відповідно включають: 

– сезонні запаси сировини і матеріалів; 

– запаси готової продукції зі зниженим попитом; 

– довгострокову та короткострокову дебіторську заборгованість; 
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– усі форми поточних фінансових інвестицій строком більше шести 

місяців; 

– неліквідні фінансові інструменти. 

3. Забезпечення ліквідності оборотних активів, достатньої для підтримки 

платоспроможності підприємства за поточними фінансовими зобов’язаннями. 

Це управлінське завдання реалізується за допомогою постійного контролю за 

розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквідній формі, а також 

шляхом забезпечення відповідної частини високоліквідних активів у вигляді 

поточних фінансових інвестицій та інших активів, які за необхідності можуть 

швидко трансформуватися у грошові кошти. 

4. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. 

Реалізувати це управлінське завдання можна шляхом своєчасного використання 

тимчасово вільних залишків грошових активів для формування ефективного 

портфеля поточних фінансових інвестицій, що можуть принести підприємству 

прямий дохід у формі процентів або дивідендів, розміщення коштів на депозит, 

відкриття контокорентних рахунків у банку. З метою максимізації 

прибутковості оборотних активів необхідно оптимально поєднувати активи, що 

дають прямий дохід, і ті активи, які такого доходу не приносять. 

5. Мінімізація ризиків і втрат, пов’язаних з формуванням і використанням 

оборотних активів. Всі види оборотних активів тією чи іншою мірою пов’язані 

з ризиком втрати. Так, грошовим активам в основному властивий ризик 

інфляційних втрат; поточним фінансовим інвестиціям – ризик втрати частини 

доходу у зв’язку з несприятливою кон’юнктурою фінансового ринку, а також 

ризик інфляційних втрат; дебіторській заборгованості – ризик неповернення 

або несвоєчасного повернення, а також ризик інфляційних втрат; запасам 

товарно-матеріальних цінностей – ризик втрати від форс-мажору і природного 

убутку та ін. Тому політика управління оборотними активами має бути 

направлена на мінімізацію ризику їхніх втрат на підприємстві, особливо в 

умовах дії інфляційних факторів [4]. 

Окрім того, необхідно враховувати ризики формування оборотних активів 

та їхні можливі негативні наслідки: 
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– недостатність грошових коштів може призвести до перебоїв у 

виробничому процесі, невиконання зобов’язань, втрат можливого прибутку; 

– недостатність виробничих запасів спричинює перебої у виробництві, 

зайві витрати, недоотримання реалізаційного доходу; 

– наявність зайвих оборотних активів спричинює зайві витрати на 

фінансування, і мобілізацію фінансових ресурсів, недоотримання частини 

доходу і прибутку. 

Політика формування оборотних активів тісно пов'язана із загальними 

стратегічними та тактичними цілями розвитку підприємства і є одним з 

інструментів їхньої реалізації. Основне завдання управління оборотними та 

необоротними активами підприємства полягає у своєчасному оновленні 

виробничих фондів, впливу на їхній розмір, склад, структуру та прибутковість. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування 

методів та джерел інформаційного забезпечення задля ефективного управління 

фінансуванням оборотних активів на підприємстві торгівлі. 
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У статті обґрунтовано основні складові формування ефективної системи 

платоспроможності промислового підприємства, які включають визначення 

змісту та об’єкта забезпечення платоспроможності, формування мети й 

основних завдань управління платоспроможністю. Крім того, 

обґрунтовується функціональна сутність платоспроможності, визначаються 

вимоги до управління цим процесом. 

Ключові  слова: платоспроможність, підприємство, забезпечення 

платоспроможності, управління платоспроможністю, ефективна система. 

В сучасних умовах функціонування і розвитку суб’єктів господарювання 

України все частіше підприємства стикаються з проблемою втрати 

платоспроможності. Формування ефективних шляхів відновлення 

платоспроможності потребує більш ґрунтовного аналізу причин її втрати. Хоча 

нині якість менеджменту на підприємствах значно зросла, дуже часто 

виникають певні проблеми, пов’язані зі зниженням рівня чи втратою 

платоспроможності, вирішити які однозначно неможливо. 

Свій науковий доробок у розвиток теорії фінансової безпеки внесли такі 

зарубіжні вчені, як: Р. Акоф, І. Ансофф, О. Грунін, Р. Інглехарт, В. Гапоненко, 

Р. Караллі, С. Кім, С. Шін, а також вітчизняні – О. Ареф’єва, І. Бланк,                

О. Бурляй, Т. Васильців, В. Геєць, М. Єрмошенко, Г. Козаченко, І. Манцуров, 

В. Мунтіян, С. Шкарлет, А. Штангрет та ін. Незважаючи на популярність 

поняття «фінансова безпека», серед науковців існують певні розбіжності щодо 

його сутності, наявність яких свідчить про існування низки невирішених і 

дискусійних питань і вимагає проведення подальших наукових досліджень та 

пошуку більш універсального підходу до його дефініції.  

Дослідження стану платоспроможності підприємства в умовах кризи. 
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Метoю дослідження є контент-аналіз і систематизація наукових поглядів 

щодо сутності поняття «фінансова безпека підприємства», а також розвиток 

понятійного апарату дефініції фінансової безпеки як об’єкта управління. 

Oб’єктoм дoслідження є фінансова платоспроможність підприємства. 

 Враховуючи існуючий досвід із вивчення дослідження проблеми варто 

зауважити, що окремі питання діагностики фінансового стану підприємств з 

міжнародною діяльністю потребують більш детального дослідження. В 

проаналізованих працях не визначено необхідність антикризового управління 

операційною діяльністю як основи розвитку підприємств. Загалом варто 

здійснити оцінку ймовірності банкрутства підприємств з міжнародною 

діяльністю шляхом врахування особливостей розвитку цих підприємств, а 

також необхідно розробити антикризові заходи та здійснити антикризове 

управління операційною діяльністю. 

У нинішніх умовах діяльність промислових підприємств, а особливо 

підприємств з міжнародною діяльністю, відіграє важливу роль в економічному 

розвитку країни. Проте, частка інвестиційних ресурсів у розвиток підприємств з 

міжнародною діяльністю є незначною і тому доцільно розглянути перспективи 

їх розвитку, подолання кризового стану.  

Діяльність підприємств з міжнародною діяльністю відбувається за умов 

негативного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, серед 

яких: змінність законодавства; розмір податкового навантаження; відсутність 

державної підтримки; нестабільність фінансової ситуації; коливання курсу та 

інфляційні процеси; низький рівень доходів населення; нестача фінансових 

ресурсів; низька інвестиційна активність; брак коштів для впровадження 

інновацій; високі ставки за кредитами та нестабільність банківської системи; 

загострення конкурентної боротьби; перебої в поставках матеріалів, сировини; 

змінність вподобань споживачів; неефективність інформаційного та 

програмного забезпечення; зношеність основних фондів; переважання 

застарілого обладнання; зростання заборгованості тощо. Ці фактори мають 

негативний вплив на функціонування підприємств та за умови їх своєчасного 
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не врахування можливе погіршення фінансового стану, операційної, 

фінансової, інвестиційної діяльності та виникнення ситуації банкрутства. Для 

оцінки кризового стану, передбачення ситуації банкрутства слід 

використовувати методи оцінки ймовірності банкрутства, що дозволять 

передбачити кризу та вжити антикризових заходів щодо покращення 

операційної діяльності підприємств з міжнародною діяльністю. Саме за умови 

виявлення ознак кризи слід звертати увагу на операційну діяльність, яка є 

основною для підприємств з міжнародною діяльністю та пов'язана із 

виробництвом, реалізацією продукції, забезпечує їх прибутковість. Загалом, на 

підставі результатів діагностики фінансового стану підприємство з 

міжнародною діяльністю матиме змогу проаналізувати ймовірність 

банкрутства, визначити причини такої ситуації. За результатами прогнозу 

ймовірності банкрутства керівництво приймає рішення щодо необхідності 

здійснення антикризового управління підприємством, але ми розглянемо 

доцільність антикризового управління операційною діяльністю як основної 

діяльності підприємства.  

На нашу думку саме від операційної діяльності залежить успіх 

функціонування підприємства. Спочатку розглянемо особливості діагностики 

фінансового стану підприємства шляхом використання різних методів та 

моделей. На сьогодні існує чимало моделей оцінки банкрутства, ймовірності 

настання кризи та їх використання дозволяє охарактеризувати фінансовий 

потенціал підприємства, визначити короткострокові перспективи розвитку. Для 

визначення довгострокових перспектив розвитку слід аналізувати показники 

платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, 

рентабельності.  

Серед моделей оцінки ймовірності банкрутства слід виділяти: економіко-

математичні; оцінки фінансового стану; експертні; штучні інтелектуальні 

системи. Під час оцінки ймовірності банкрутства слід аналізувати такі 

показники: інвестиційна активність; фінансові результати; платоспроможність; 

фінансова стійкість; використання активів і пасивів; ефективність управління 
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підприємством. Перед підприємствами з міжнародною діяльністю стоїть задача 

оцінки ймовірності банкрутства для виявлення негативних факторів впливу на 

їх діяльність, коригування розвитку, розробки заходів підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності, попередження ситуації банкрутства, 

підвищення конкурентоспроможності. 

Особливість антикризового управління виявляється в об’єднанні в систему 

діагностики, попередження, подолання кризи, стратегії реструктуризації і 

застосування нестандартних методів в управлінні персоналом. З цих позицій 

антикризове управління представляється як конструктивна реакція на виявлені 

в результаті діагностики зміни, що загрожують банкрутством або порушенням 

нормального функціонування [13]. Правомірність такого підходу можна 

підтвердити ефективністю результатів управлінських рішень шляхом 

зіставлення рівня витрат ресурсів і ступеня досягнення цілей. При цьому 

важливо підкреслити, що однією з цілей антикризового управління є 

збереження своєї ідентичності і нівелювання диспропорції внутрішніх і 

зовнішніх параметрів підприємства. Враховуючи різноманітність кризових 

явищ та багатоваріантність їх прояву, можуть реалізовуватися різні концепції 

здійснення антикризового управління по відношенню до окремих параметрів 

кризи.  

У тих випадках, коли на підприємстві виникла кризова ситуація, 

антикризове управління передбачає наступні дії: 

 – безпосереднє реагування на виникнення кризової ситуації, включаючи 

дії щодо запобігання збиткам і власне ліквідації кризової ситуації (забезпечення 

мінімально необхідної життєдіяльності найважливіших систем підприємства); 

 – пом’якшення та усунення наслідків кризової ситуації за рахунок 

здійснення компенсаційних і відновлювальних заходів;  

– проведення стабілізаційних заходів;  

– створення спеціальної інформаційно-комунікативної мережі зв’язків, що 

охоплює інформаційні потоки зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства;  
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– перерозподіл обов’язків вищого керівництва: одна група менеджерів 

повинна здійснювати контроль і підтримку морального клімату на 

підприємстві, інша – підтримувати за будь-яких обставин звичайну роботу з 

мінімальним рівнем зривів.  

Спеціальна група менеджерів повинна займатися розробкою і прийняттям 

антикризових заходів для виходу із кризової ситуації. 

Варто зазначити, що в основі специфічних функцій антикризового 

управління лежать загальні функції менеджменту. З цих позицій доцільно 

визначити, що антикризове управління істотно відрізняється від традиційного 

управління підприємствами, має свою специфіку, що пов’язана з суттєвими 

змінами в умовах діяльності підприємства, так само з непередбачуваністю 

ситуації, новими управлінськими проблемами, асиметрією інформації, 

способами руху ресурсів, можливостями щодо ступеню керованості процесів. 

Головною метою формування та реалізації механізму антикризового 

управління підприємством є:  

– усунення причин появи та розгортання кризи на підприємстві;  

– ефективна реалізація стабілізаційного механізму антикризового 

управління;  

– недопущення необхідності застосування радикального механізму 

антикризового управління.  

Ключові завдання визначені метою та полягають у наступному: 

 – стабілізація діяльності;  

– недопущення розвитку (поглиблення) кризи;  

– недопущення порушення справи про банкрутство (мирова угода): пошук 

ліквідних засобів для виконання негайних фінансових зобов’язань; 

 – залучення нового зовнішнього капіталу для одержання тимчасової 

відстрочки або пролонгація раніше отриманих кредитів і позичок. Рівні 

управління задіяні в реалізації антикризових заходів у наступному порядку: 

тактичний, оперативний та стратегічний.  

Відповідальними особами рекомендовано призначити:  
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– юридичний відділ; – економічний відділ (тактичний рівень); 

 – заступник голови правління з економіки та фінансів (оперативний 

рівень);  

– голова правління (стратегічний рівень).  

Доцільним є комплексне використання функції антикризового управління. 

Інформаційним забезпеченням оцінки ефективності антикризових заходів є 

аналіз фінансових показників діяльності підприємства та використання методик 

оцінки ймовірності банкрутства. Рекомендуємо наступні методи досягнення 

поставлених цілей за групами факторів впливу в процесі реалізації 

антикризового управління, що наведені нижче.  

Для показників групи «Ліквідність»: 

 – підтримання платоспроможності за рахунок контролю за розрахунками 

покупців; 

 – досягнення ритмічності грошових потоків;  

– обмеження росту поточних зобов’язань; 

 – нарощення частки швидко ліквідних активів.  

Для показників групи «Фінансова стійкість»:  

– нарощування нерозподіленого прибутку; 

 – оновлення основних виробничих фондів за рахунок оренди (лізингу), 

контроль динаміки короткострокових зобов’язань; 

 – формування резервних фондів накопичення;  

– обмеження росту обсягів короткострокових пасивів порівняно з 

довгостроковими;  

– підвищення результативності поточної виробничої діяльності; 

 – підтримання платоспроможності за рахунок контролю за розрахунками 

покупців.  

Для групи «Ділова активність»:  

– оптимізація цінової політики;  

– проведення глибинного дослідження собівартості витрат; 

 – підтримання платоспроможності за рахунок контролю за розрахунками 

покупців;  
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– покриття збитків, недопущення їх накопичення;  

– жорсткий контроль витрат;  

– збільшення частки власного капіталу в оборотних коштах; 

 – підтримання платоспроможності за рахунок контролю за розрахунками 

покупців; 

– контроль якості продукції; 

 – прискорене погашення дебіторської заборгованості; 

 – скорочення обсягів фінансових операцій на найбільш ризикованих 

напрямах фінансової діяльності підприємства; 

 – зменшення операційного циклу, що зменшить часовий лаг між 

надходженнями комплектуючих, сировини і реалізацією готової продукції; 

 – підвищення фондовіддачі, крім збільшення обсягу реалізованої 

продукції, за рахунок невисокої питомої ваги основних засобів їхнього більш 

технологічного рівня;  

– фінансування необхідного приросту оборотних та необоротних активів 

для забезпечення високих темпів росту обсягів виробництва та реалізації.  

Для групи «Якість менеджменту»: 

 – диверсифікація постачальників;  

– підвищення інтенсивності використання ресурсів; 

 – розробка та запровадження програми лояльності; 

 – аналіз діяльності юридичного відділу; 

 – освоєння нових технологій;  

– підвищення заробітної плати;  

– розвиток, навчання та визнання.  

Критерієм досягнення цілей (результативністю) є досягнення бажаних 

оптимальних значень інтегральних показників за групами. 

 Визначені положення можуть стати підґрунтям для вибору системи 

локальних та загальних антикризових заходів для реалізації ефективного 

механізму антикризового управління, за допомогою яких можуть оцінюватися 

альтернативні антикризові пропозиції та формуватися висновки стосовно 

ефективності антикризового управління підприємством в цілому. 
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Діагностика фінансового стану передбачає аналіз чинників формування 

показників, які характеризують стабільність функціонування підприємства з 

позиції забезпечення прибутковості операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності. Серед цих показників важливе місце належить порогу 

рентабельності та запасу фінансової стійкості. Аналіз фінансової стійкості дає 

можливість оцінити, наскільки підприємство готове до погашення своїх боргів, 

в якій мірі воно є незалежним з фінансової сторони, зростає чи зменшується 

рівень цієї незалежності, чи відповідає стан активів і пасивів підприємства 

завданням його фінансово-господарської діяльності. 

Таким чином, ключову роль у побудові ефективного механізму 

господарювання відіграє своєчасне розпізнавання основних параметрів 

кризової ситуації з використанням як зарубіжних методик, так і вітчизняних 

аналітичних підходів. Головною характеристикою успішного та ефективного 

суб’єкта господарювання є його задовільний фінансовий стан. Саме тому 

керівники підприємств намагаються шукати напрями поліпшення фінансового 

стану, що є запорукою перспектив подальшого економічного розвитку.  
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У статті розглянуто сутність та роль фінансового механізму забезпечення 

соціально-економічного розвитку країни. На підставі проаналізованих 
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Сучасна економічна ситуація у світі характеризується становленням нових 

фінансово-економічних відносин. В системі цих відносин завжди функціонують  

країни та підприємства з різним рівнем економічного розвитку. Це зобов’язує 

всі країни дбати про високий рівень соціально-економічного розвитку та 

постійно шукати ефективні форми і методи ведення господарства задля 

підвищення результативності діяльності та забезпечення динамічності 

поведінки у взаємодії із зовнішнім середовищем.   

Фінансовий механізм є вагомою, динамічною складовою економічного 

зростання країни, що спрямоване на забезпечення збалансованого розвитку 

реального та фінансового сектору економіки. Не зважаючи на наявність 

значного теоретичного надбання, науковці й досі переймаються пошуками 

перспективних напрямків соціально-економічного розвитку, враховуючи 

національні особливості перебігу трансформаційних процесів, природних 

багатств, розвиненості промисловості та виробничих потужностей країни. 

Питання соціально-економічного розвитку суспільства досліджували у 

своїх роботах такі зарубіжні вчені: О.І. Амоша, З.В. Бойко, А.В. Борсукова,                

Л.І. Луніна, І.О. Лютий, Ц.Г. Огонь, В.Н. Опарін, О.Р. Романенко, Н.М. Хижа. У 

вітчизняній економічній науці проблеми соціально-економічного розвитку 

вивчали С.В. Мочерний, В.Д. Базилевич, В.М. Геєць, Ю.М. Пахомов,                

А.К. Василевський та інші науковці. 

Реалізація фінансової політики здійснюється з допомогою фінансового 

механізму, який являє собою досить складну систему впливу на різні сторони 

фінансової діяльності окремих суб’єктів. Фінанси, як розподільна категорія,  

тісно взаємопов'язані з економікою. З одного боку, з допомогою фінансів 

розподіляється створений у суспільстві ВВП, причому розподілити можна лише 

стільки, скільки створено. З іншого боку, як уже зазначалося, обмінно-

розподільні відносини формують певну систему економічних інтересів, які 

впливають на виробництво, стимулюючи чи, навпаки, стримуючи зростання 

ВВП. При цьому фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток, який 

лежить в основі формування і реалізації фінансової політики, здійснюється не 

автоматично сам по собі, а через фінансовий механізм, який відображає 

напрями, характер і сутність функціонування фінансів у суспільстві  [8]. 
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В економічній літературі поняття “фінансовий (фінансово-кредитний) 

механізм” використовується досить широко, але єдиної думки щодо його 

визначення та його складових не існує. Серед різноманіття визначень і підходів 

вчених та практиків до поняття “фінансовий механізм” найбільшої уваги 

заслуговують два підходи до розуміння його суті.  

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють 

функціонування самих фінансів країн. Матеріальним відображенням 

фінансових відносин є грошові потоки. Організація цих потоків, порядок їх 

здійснення відбувається за певними правилами, певними напрямами, що і 

характеризує фінансову “техніку”. Такий підхід до визначення фінансового 

механізму відображає внутрішню організацію функціонування фінансів країн. 

Однак, це цілком точно відображається в понятті “організація фінансів”, і 

ототожнювати дане поняття з фінансовим механізмом не доцільно. 

Другий підхід до розгляду поняття “фінансовий механізм” полягає в тому, 

що його розуміють як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і 

важелів впливу на стан та розвиток країн. Даний підхід відображає зовнішню 

дію функціонування фінансів, характеризує їх як вирішальний фактор впливу 

апарату управління на економічний стан країни. Завдяки такому аспекту суті 

фінансового механізму необхідно чітко визначити його складові, структуру, 

основи та принципи формування [3, с.59-61].  

Структура фінансового механізму є доволі складною і визначається 

конкретними завданнями, які вирішує суспільство на певному етапі його 

розвитку. До складу фінансового механізму входить декілька взаємопов'язаних 

елементів: фінансові методи, фінансові важелі, нормативно-правове 

забезпечення та інформаційне забезпечення [4, с.22]. 

Фінансове забезпечення виконує забезпечувальну та регулятивну функції. 

Перша виявляється у виборі видів та форм фінансових ресурсів, визначенні 

джерел фінансування (покриття повсякденних потреб), а також характеризує 

пасивний вплив фінансового забезпечення. 

Друга пов’язана зі впливом на процес розширеного відтворення та 

розвиток суб’єктів економіки, передбачає застосування конкретних 
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методів фінансового забезпечення, характеризує активний вплив на нього. 

В практичній діяльності процес фінансового забезпечення економічного 

розвитку реалізують за допомогою систематизації таких головних елементів: 

– фінансові методи; 

– інструменти залучення фінансових ресурсів; 

– фінансові важелі; 

– форми фінансування [5, с. 51-59]. 

Економіка і фінанси тісно пов’язані в процесі діяльності, зокрема: 

а) розподільчі відносини постійно визначають і формують систему 

фінансово-економічних відносин, які впливають на виготовлення продукції, 

стримуючи або стимулюючи зростання ВВП; 

б) за допомогою фінансів забезпечується розподіл створеного валового 

внутрішнього продукту, а розподіл можливий лише того, що вироблено 

суб’єктами господарювання [2, с.29-32]. 

Вагомим інструментом фінансового механізму є інститут державного 

замовлення – закупівлі продукції, робіт та послуг для потреб держави. Він 

передбачає виконання державою покладених завдань та функцій, спрямованих 

на підвищення якісного рівня фінансового управління, посилення дієвості 

контролю за здійсненням видатків, оптимізацію видаткової частини державного 

та місцевих бюджетів. Розробка та виконання державних цільових програм 

спрямована на підвищення ефективності фінансової політики країни на 

пріоритетних напрямах розвитку, підтримку окремих галузей економіки та 

сприяння збалансованому розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

Фінансовий механізм являє собою досить складну систему впливу на різні 

сторони фінансової діяльності окремих суб'єктів. Основним вектором цього 

впливу є взаємовідносини держави, яка виробляє і реалізує фінансову політику, 

із суб’єктами господарювання, що забезпечують виробництво ВВП. Виходячи з 

цього фінансовий механізм управління діяльністю підприємства необхідно 

розглядати у сукупності з фінансовим механізмом на рівні держави з 

фінансовими методами і формами, інструментами та важелями впливу на 

соціально економічний розвиток суспільства. 
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Фінансовий механізм підприємства будується відповідно до вимог 

об'єктивних економічних законів. Його основи встановлюються державою для 

вирішення тих завдань, які стоять перед ним на тому або іншому етапі 

розвитку. Фінансовий механізм становить систему встановлених державою 

форм та методів організації фінансових відносин.  

Необхідно відмітити, що за своєю спрямованістю державні програми 

соціально-економічного розвитку поділяються на економічні, соціальні, 

науково-технічні, національно-культурні, оборонні, правоохоронні, екологічні 

та інші, в залежності від проблем, які потребують вирішення. Метою 

програмування є концентрація необхідного та достатнього обсягу ресурсів на 

вирішенні ключових проблем держави та її адміністративно-територіальних 

одиниць,  поглиблення інституційних перетворень економіки, поліпшення 

інвестиційного клімату та активізації 

інноваційної діяльності [3, с.59-61]. 

В залежності від сфер суспільної життєдіяльності, в яких здійснюється 

державне управління, виділяють: управління суспільством в цілому, економічне 

управління, соціальне управління, політичне управління, духовно-ідеологічне 

управління; від структури суспільних відносин: управління економічним, і 

відповідно, управління соціальним, політичним, і духовним розвитком 

суспільства; від об’єктів управління: економічне управління, соціально-

політичне управління, управління духовним життям. 

Державне управління в економічній літературі розглядають з двох позицій: 

1) з позицій загальних функцій управління (зовнішній аспект державного 

управління), висвітлених у менеджменті, до яких відносять: аналіз, планування, 

організацію, регулювання (координація), облік, контроль, стимулювання;  

2) з позицій управлінських функцій конкретного суб’єкту (внутрішній 

аспект державного управління) [7, с. 93-95]. 

Використовуючи інструменти фінансового механізму держава здійснює 

значний вплив на обсяг та структуру валового внутрішнього продукту, стан 

платіжного балансу, державних фінансів, рівень зайнятості, інфляції тощо. 
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Фінансова політика може здійснюватись за допомогою адміністративних, 

ринкових та змішаних методів економічного регулювання.  

Важливими особливостями адміністративних методів є пряме втручання 

держави в економічні процеси, шляхом встановлення співвідношення 

національної та іноземної валют, регулювання цін на певні групи товарів, 

обмеження експортних чи імпортних операцій, у тому числі шляхом введення 

додаткових податкових зборів та митних платежів. До ринкових методів 

фінансової політики слід віднести використання бюджетно-податкових 

механізмів соціально-економічного розвитку та регулювання грошово-

кредитного ринку. Слід зауважити, що у зв’язку із недостатнім рівнем розвитку 

фінансових ринків та дієвості ринкових механізмів у період трансформаційних 

перетворень функціонують змішані методи регулювання економіки, які 

передбачають одночасне поєднання вищезгаданих форм регулювання [1, с.51-

58]. 

Формування відносин за допомогою методів фінансового механізму здатні 

забезпечити оптимальні умови для економічного і соціального розвитку 

суспільства. 

Водночас ринкова економіка ґрунтується на поєднанні власної сильної 

позиції та державного регулювання відносин суб’єктів господарювання в 

процесі діяльності. Засобами ціноутворення ринок збалансовує попит і 

пропозицію на продукцію, самостійно визначає рівень розвитку окремих 

галузей, підприємств, здійснює координацію обсягів виробництва. 

Доцільно визначити основні економічні процеси та взаємовідносини 

суб’єктів підприємництва із споживачами, які сприяють розвитку економіки в 

цілому, вибрати найважливіші вітчизняні проекти, забезпечити їх пільгове 

інвестування, що спричинить розвиток суспільства і матиме суттєвий 

мультиплікативний ефект в економіці. Цей ефект допоможе державі 

регулювати попит та пропозицію, регулювати рівновагу та збалансовувати ріст 

економічних індикаторів [6, с. 600]. 

За результатами дослідження можна стверджувати, що в умовах 
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трансформаційних перетворень економіки фінансова система є важливим 

інструментом визначення пріоритетних напрямів впливу держави на економічні 

та соціальні процеси. Сьогодні як ніколи зрозуміло, що побудувати сучасну 

ефективну економіку старими методами не можна. тому розробка та реалізація 

механізму фінансового регулювання має враховувати особливості та структуру 

вітчизняної економіки, глибину глобалізаційних перетворень та ступінь 

розвитку фінансових інститутів. 
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Формування асортименту підприємства, який сприяє оптимізації прибутку, 

збереження бажаного прибутку на тривалий період часу надзвичайно актуальні 

для підприємств, що прагнуть розширити міжнародний ринок. Для отримання 

найкращих результатів діяльності необхідно систематично проводити 

дослідження, пов'язані з вивченням повноти асортименту, перспектив розвитку 

товарів у майбутньому та досягнення найвищих результатів економічної 

діяльності. 

На сьогоднішній день, розробка та впровадження обґрунтованої 

асортиментної політики є невід’ємним фактором в реалізації планів діяльності 

підприємства.  

Економічний зміст поняття «асортиментна політика підприємства» в 

умовах ринкових відносин займає особливе місце в системі управління 

виробничо-збутовою діяльністю підприємства.  Політика –  це загальний 

орієнтир, установка до дій і прийняття рішень, що сприяє досягненню цілей, 

яка формулюється на рівні вищого керівництва фірми на тривалий період, 

призначена для збереження сталості цілей, а також для того, щоб не допустити 

прийняття недалекоглядних рішень, які не відповідають вимогам поточного 

моменту. Наведено основні підходи до трактування категорії «асортиментна 

політика» (табл. 1). 
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Таблиця 1 - Основні підходи до визначення «асортиментна політика» 

Автор Розуміння асортиментної політики 
Г. Л. Багієв  Асортиментна політика – це важлива складова товарної політики, яка 

визначає оптимальний набор товарних груп, підгруп, видів, марок, а також 
встановлює оптимальне співвідношення між моделями та їх 
модифікаціями. 

О. М. Книшова Асортиментна політика припускає певний набір дій або заздалегідь 
обміркованих методів і принципів діяльності, завдяки якому забезпечується 
наступність і цілеспрямованість дій по формуванню й керуванню 
асортиментами товарів. 

Ф. Котлер [10] Асортиментна політика – це визначення (формування. та підтримка 
оптимальної структури товарів, які виробляються та 
реалізуються з врахуванням поточних та майбутніх цілей підприємства. 

А.Ф. Баришев  Асортиментна політика – це політика, яка спрямована на формування 
оптимального товарного портфелю в умовах реальних ринків. 

С. В. Захаров Асортиментна політика – це стратегічне формування товарного 
асортименту підприємства, а також управління та підтримка існуючих 
товарних груп. 
 

 

Асортимент продукції складається з наступних характеристик: 

− широта продукції компанії пов'язана з кількістю виробничих ліній, які 

виробляє компанія або тих, які представлено роздрібним торговцем. 

− насиченість пов'язана з кількістю продуктів в певному ланцюжку 

продуктів або лінії.  

− глибина продуктової лінійки відноситься до різних версій того ж 

продукту, які можуть існувати в кожній лінійці продуктів.  

− зіставлення - це ступінь, з якою лінійки продуктів пов’язані один з 

одним. 

Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі одержує 

той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її 

реалізації і може максимально ефективно нею керувати. На жаль, керівництво 

багатьох підприємств України здебільшого недооцінює значення ефективної 

асортиментної політики, тому одним із напрямів економічного зростання 

країни має бути саме привернення уваги комерсантів до визначеної проблеми. 

Формування асортиментної політики відбувається з урахуванням цілого 

ряду факторів: стан попиту та очікування споживачів, технологічні можливості 

підприємства, наявність аналогів товарів на ринку збуту і т.п. 



124 

Тому можна виділити такі проблеми управління асортиментом: 

- потреби покупців швидко змінюються, тому підприємство вимушене 

постійно оновлювати свій асортимент, що підвищує вимоги до техніко-

технологічної бази; 

- на підприємствах не налагоджена система управління асортиментом 

через складність прогнозування зміни попиту споживачів і відсутність методик 

оптимізації асортименту; 

- відсутні чіткі критерії та інструменти формування оптимального 

асортименту підприємств; 

- жорстка конкуренція призводить до того, що нова продукція не встигає 

окупити інвестиції в її виробництво та просування. 

Також основними проблемами при розробці асортиментної політики є: 

інновації, забезпечення конкурентоздатності товару, оптимізація товарного 

асортименту, товарна марка, створення ефективної упаковки, життєвий цикл 

товару, позиціонування товару на ринку. При формуванні асортиментної 

політики також доречно враховувати, що товари можуть розрізнятися за видом 

та періодом використання, функціональним призначенням, надійністю, 

зручністю використання, обслуговуванням, гарантією і т.п. 

Формування асортименту також залежить від асортиментного переліку 

товарів фірми. Розробка кожним конкретним торговим підприємством 

асортиментного переліку товарів і здійснення контролю за його дотриманням 

веде до кращого обслуговування покупців цільового ринку і створення стійкого 

асортименту. У випадку виявлення відсутності в продажу товарів, які 

передбачені асортиментом, фірма повинна приймати заходи з їх постачання в 

магазин. 

Наявність асортиментного переліку дозволяє не тільки раціонально 

регулювати асортимент товарів, але і систематично контролювати його повноту 

і стабільність. Відсутність асортиментної політики веде до нестійкої структури 

асортименту через вплив випадкових або змінних факторів, втрати контролю 

над конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів. Поточні 
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рішення, які приймаються керівником в таких випадках, нерідко базуються 

виключно на інтуїції, а не на тверезому розрахунку з урахуванням 

довгострокових інтересів . 

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. 

Втілення програми розширення асортименту пов'язане з джерелами 

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

необхідних грошових засобів. 

Слід зазначити, що принциповими рішеннями в процесі управління 

асортиментом вважаються: зняття з виробництва нерентабельних видів 

продукції, її окремих моделей, типорозмірів; визначення необхідності 

досліджень і розроблень для створення нової продукції та модифікування тієї, 

що вже виготовляється; затвердження планів і програм розроблення нових або 

поліпшення наявних продуктів; надання фінансових ресурсів для втілення 

затверджених програм і планів. 

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 . 

Основою поглибленого розуміння процесу формування асортиментної 

політики підприємств є виокремлення та ідентифікація чинників, які 

здійснюють суттєвий вплив на можливості підприємства в сфері управління 

асортиментом. Узагальнення та розвиток основних підходів до класифікації 

таких чинників дозволили визначити, що вивчення характеру та сили їх впливу 

доцільно здійснювати, ґрунтуючись на вихідних положеннях теорії 
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зацікавлених сторін, що найбільшою мірою забезпечить урахування як 

економічних інтересів з боку суб’єктів зовнішнього оточення, так і 

можливостей самого підприємства.  

Використання системного підходу дозволить забезпечити найбільш повне 

задоволення купівельного попиту, підвищення економічної ефективності 

підприємства і рівня обслуговування споживачів. Спираючись на цільову 

спрямованість асортиментної політики, в роботі систематизовано та визначено 

коло стратегічних, тактичних і оперативних цілей управління асортиментом, 

встановлення яких є основою розробки асортиментної стратегії, політики та 

формування асортименту, а їх досягнення забезпечує досягнення кінцевих 

цілей підприємства, пов’язує воєдино складові комерційної стратегії та створює 

можливості найбільш ефективного розпорядження ресурсами 

 Отже, асортиментна політика - це сфера діяльності керівника й фахівців 

підприємства, що представляє собою сукупність принципів, стратегій і  

методик, що приводять до формування оптимального асортиментів продукції, 

що випускається підприємством, з погляду підвищення ефективності діяльності 

підприємства й задоволення потреб покупців. Відсутність асортиментної 

політики призводить до нестійкої структури асортименту через вплив 

випадкових чи поточних факторів, втрату контролю над 

конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів.  
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Експортно-імпортна політика підприємства потребує специфічного підходу 

до підтримання конкурентоспроможності продукції та фірми безпосередньо, 
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Ключові слова: міжнародні ринки, конкурентоспроможність, спільне 

підприємство, середовище. 

Вирішення проблеми виходу компаній на міжнародний ринок передбачає, 

як правило, з'ясування двох основних питань: мотивів підприємств до виходу 

на зовнішні ринки і чинників, які визначають вибір форми виходу підприємств 

на зовнішні ринки.  

При цьому слід зазначити, що процеси глобалізації у світовій економіці 

підсилюють тенденцію до необхідності прискорення виходу компаній на 

вищезазначені ринки.  

На цей час є багато методів подолання перепон в виході підприємства на 

міжнародний ринок. Вони приведені у працях таких зарубіжних авторів, як                

Ф. Котлер, Г. Армстронг та інших. Також ці методи розглядаються і 

українськими вченими. Одні з них – це В. Дідківський, Л. Воронова,                

А. Островський, О. Хитра та інші.  

Метою дослідження є вивчення та аналіз процесів розробки та реалізації 

стратегії виходу на зовнішній ринок для подальшого вибору та застосування на 

практиці.  

Ряд українських підприємств, які вже працюють на зовнішніх ринках, 

поставлені перед проблемою чи розширювати свою зовнішньоекономічну 

діяльність, чи навпаки скорочувати. Відповідь на дане запитання залежить від 

того, які цілі ставило перед собою підприємство на етапі виходу його продукції 

на міжнародні ринки, яку стратегію було обрано первинною.  
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Перед формуванням стратегії розвитку ЗЕД та її реалізацією, необхідно 

провести оцінку існуючої стратегії. Це необхідно тому, що не можна 

спланувати майбутнє, не маючи чіткого уявлення про те, в якому стані 

знаходиться організація і які стратегії вона реалізовує. 

Вважається, що серед економістів та управлінців науковий інтерес до 

поняття, змісту стратегій, процесів, здійснення яких вони обумовлюють, виник 

на початку шістдесятих років минулого сторіччя. Саме тоді з’явилась праця А. 

Чандлера «Стратегія і структура», яка знаходилась у витоках даного напрямку 

наукової думки та практичної діяльності.  

Гарвардська школа відреагувала на ідеї Чандлера працями своїх 

професорів – К. Ендрю, Ж. Бовера, К. Крістенсена та ін. Саме в Гарварді була 

розроблена одна з перших стратегічних моделей, яка відома під назвою SWOT.  

Розвитку стратегічного менеджменту сприяли праці І.Ансоффа. Під 

впливом робіт М.Портера багато дослідників виконали аналітичні розробки з 

метою проаналізувати простір для маневрування підприємства. Суттєвий вплив 

на розвиток стратегічного підходу до розвитку діяльності, спричинило 

вивчення успіху японських підприємств, що відображено у працях Р.Паскаля та 

А.Атоса.  

Теорія стратегій мала не аби який вплив на ЗЕД підприємств. Ряд авторів, 

які вивчають проблеми зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної торгівлі 

наголошують на необхідності стратегічного управління у цій сфері. Особливий 

вклад у цьому напрямку зробили І. Багров, С.Брю, П.Буніч, А.Воронкова, 

А.Градов, В.Гриньова, М.Дідківський, А.Г Дем’янченко, О.Кіреєв, В.В.Козик, 

Ф.Котлер, А.Кредісов, М.Круглов, В.Новицький, Є. Савельєв, І. Фамінський. 

У більшості робіт питання стратегії виходу на зовнішні ринки зводиться до 

однієї з маркетингових стратегій, які полягають у тому, що просування товарів 

здійснюється за рахунок низьких цін, що на практиці, спричинив 

антидемпінгові розслідування, що до українських експортерів на європейських 

ринках.  
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Для ефективного включення у світовий економічний простір українським 

підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка буде 

конкурентоспроможною на зовнішніх ринках. Це може бути досягнуто на 

підставі розробки стратегії просування національного експорту на світовому 

ринку. Така стратегія повинна полягати не в простому нарощуванні обсягів 

експорту, а в сприянні створенню довгострокових конкурентних переваг та 

стабільному розширенні, якісному поліпшенні, на основі цих переваг, позицій 

країни на світовому ринку [3].  

Якщо проаналізувати стратегії українських підприємств на зовнішніх 

ринках (хоча більшість з них не схильні коментувати свої дії як стратегію) 

можна виділити два типи, які є протилежні за цілями та основними методами 

реалізації. Назвемо їх „початкове нагромадження капіталу” (націлена на 

отримання максимального прибутку сьогодні, причому, будь-якими шляхами) і 

стратегія „довготривалого перебування” (направлена на стабільне зростання 

бізнесу у визначеному напрямку та стилі).  

Основною метою, з якою підприємства виходять на зовнішній ринок, є 

максимізація прибутку за рахунок використання ефекту масштабу. Досягнення 

цієї мети не вичерпує всі елементи мотиваційного механізму, який складається 

із конкретних збуджувальних мотивів. Водночас не слід залишати поза увагою 

й інші фактори, які ставлять під сумнів доцільність виходу підприємства на 

зовнішні ринки [2].  

Існує велика кількість підприємств, які для виходу на зовнішні ринки 

використовують зустрічну торгівлю. За оцінками ГАТТ, частка зустрічної 

торгівлі складає 8-10% загального обсягу світової торгівлі [1]. 

Зовнішня торгівля охоплює широкий діапазон форм 

зовнішньоторговельних угод, які можна класифікувати за трьома групами, які 

показані у рисунку 1.  
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Рисунок 1 -  Форми зовнішньоторговельних угод 

 

Для доступу на закордонні ринки, як зазначає М.Дідківській підприємство 

повинно пройти ряд етапів, кожен з яких має ряд своїх особливостей. На мою 

думку , якщо враховувати всі етапи, то такий підхід швидше можна назвати 

довготривалою стратегією ЗЕД, а не стратегією виходу на зовнішні ринки, але 

саме такий шлях дозволяє підприємству утримувати конкурентоздатні позиції 

на міжнародних ринках протягом довгого періоду часу. 

У процесі проникнення на зовнішні ринки фірма повинна вибрати такі 

сегменти, в яких її база дає переваги і які отримали не достатній розвиток чи 

тільки зароджується в зарубіжних країнах. Увага місцевих фірм чи 

міжнародних конкурентів, які базуються в інших країнах, часто буде 

направлена на інші питання, тому вони будуть погано підготовлені до ведення 

боротьби.  

Другий керуючий принцип у відношенні проникнення на зовнішні ринки 

проявляється  в тому, щоб наслідувати приклад багатонаціональних компаній. 

Це не тільки забезпечить „зачіпку”, але і приведе до сегментів, де місцеві фірми 

зможуть опинитись в невигідному положенні [4].  

Вибір стратегії виходу пов’язаний, насамперед, із роллю і масштабами ЗЕД 
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для конкретного підприємства. Якщо ЗЕД займає не значне місце в загальних 

результатах, то навряд чи доцільно витрачати багато зусиль на розробку 

спеціальної зовнішньої стратегії. І навпаки, при збільшенні масштабів ЗЕД, а 

також в умовах наростання конкуренції на міжнародних ринках варто не тільки 

мати спеціальні стратегії, але і створювати систему міжнародного стратегічного 

менеджменту. Вона включає не тільки розробку стратегії, але і її реалізацію та 

стратегічний контроль.  

Дуже часто підприємства виявляються не в змозі реалізувати вибрану 

стратегію. Причини цього наступні: неправильно проведений аналіз та 

помилкові висновки; не передбачувані зміни у зовнішньому середовищі; 

невміння підприємства залучити до реалізації стратегії свій внутрішній 

потенціал.  

Успішній реалізації стратегії сприяє виконання наступних вимог: цілі 

стратегії повинні бути добре структуровані, доведені до працівників та 

сприйняті ними; необхідно мати чіткий план дій по реалізації стратегії, який 

передбачає забезпечення всіма необхідними ресурсами.  

Переваги, якими володіє підприємство, повинні відігравати вирішальну 

роль при виборі стратегії.  

У залежності від наявних конкурентних переваг та конкурентних бар’єрів 

всі фірми можна поділити на дві групи: сильні та слабкі. Підхід до вибору 

стратегій у них різний.  

Політика сильних фірм зводиться до наступного: максимальному 

використання переваг їх лідируючого положення, посиленню позицій; 

розгортання бізнесу в нових для фірми видах діяльності, при занепаді яких, 

необхідно робити ставку на диверсифікацію. Слабкі ж – повинні обирати 

стратегії, що ведуть до їхнього росту, якщо такі стратегії відсутні, то вони 

повинні покинути даний вид економічної діяльності. 

Отже, вихід підприємств на зовнішні ринки зазвичай є тривалим 

еволюційним процесом. Досвід показує, що систематичне, поступове набуття 

досвіду в зовнішньоекономічній діяльності – найкращий, а в багатьох випадках 
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і єдиний шлях до стабільного успіху. Тому дослідження теоретичних основ до 

виходу підприємств на зовнішні ринки достатньо актуальні в сучасних 

ринкових умовах. 
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Для того, щоб економіка країни розвивалась, необхідно реалізовувати 

заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності національних 

підприємств на світовому ринку. Реалізація цього завдання об'єктивно вимагає 

проведення комплексних досліджень і визначає масштаби аналізу та розробок, 

які спрямовані на удосконалення механізму державної підтримки українських 

підприємств і забезпечення їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку 

Разом з тим, недосконалість наявних методів оцінки товарної та географічної 

структури експорту знижує результативність заходів зовнішньоторговельної 

політики країни. 

Проблемам розвитку організації експортних операцій підприємства 

присвячено праці зарубіжних та українських дослідників: І. Бураковського ,Р. 

Дорнбуша,  Кредісова , П. Кругмана , М. Портера , А. Поручник , В.Р. 

Сіденка, Дж. Стігліца, Н. Татаренко , С. Фішера, A.C. Філіпенка та інших. 

Проте чимало питань теорії та практики формування організації 

експортних операцій підприємства залишаються нерозв'язаними за сучасних 

світогосподарських умов, зокрема питання експортного потенціалу України. 

Розкрити сутність і елементи організації експортних операцій 

підприємства як складової формування національної конкурентоспроможності 

та визначити напрямки активізації зовнішньоторговельної діяльності 

підприємств через надання пропозицій щодо державної підтримки розвитку 

експортного потенціалу України. 

Підприємства  України значною мірою є експортно-орієнтованою. Частка 

експорту у структурі ВВП становить близько 50%. Домінуючі позиції у 

структурі експорту України займає експорт товарів. За даними 2019 р., їх частка 

у загальному обсязі експорту становила понад 80%, а частка експорту послуг, 

відповідно, близько 20% [9]. З огляду на це, аналіз товарного експорту, його 

обсягу, динаміки та структури є важливим і набуває особливої значущості у 

контексті набутого членства України у Світовій організації торгівлі та 

посилення євроінтеграційних процесів. 

Також необхідно пам’ятати, що лібералізація зовнішньої торгівлі в Україні 
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створила  передумови для нарощування експорту вітчизняних товарів та 

послуг. Проте затримка з проведенням ринкових перетворень і надто повільна 

реструктуризація промисловості призвели до погіршення структури зовнішньої 

торгівлі України. 

На відміну від країн Центральної та Східної Європи, Україна так і 

залишилась експортером переважно сировини та напівфабрикатів і не 

спромоглася збільшити частку товарів з високою доданою вартістю в загальній 

структурі експорту. Про це свідчать данні національної статистики України. 

(табл.1) [8]. 

Сировинна спрямованість українського експорту зумовлює його 

вразливість до коливань цін на світовому ринку. Висока енергоємність 

орієнтованих на експорт галузей (металургії, хімічної промисловості) 

спричиняє залежність експорту від поставок імпортних енергоносіїв, не дає 

можливості  спрямовувати валютні надходження від експорту на технологічне 

оновлення виробництва, посилює незалежність від Росії. 

Україна втрачає свої традиційні, наближені географічно ринки збуту, 

однак при цьому надто повільно просуває продукцію на нові ринки. 

Таблиця 1 - Динаміка виробництва, експорту/імпорту продукції 

підприємств [10] 

Показник 2017 2018 2019 2020 
Індекс виробництва продукції, % до попереднього року 111,8 128,6 108,6 55,1 
Індекс обсягу експорту продукції, у % до попереднього року 135,27 152,54 128,49 63,20
Індекс обсягу імпорту продукції, у % до попереднього року 117,03 144,36 134,81 44,1 
Співвідношення експорт/імпорт, 
безроз. од. 0,41 0,43 0,41 0,76 

 

Підводячи підсумки таблиці 1, чітко видно тенденцію зниження і спаду 

показників у 2020 році, внаслідок політико-економічної нестабільності в 

Україні, спричиненої війною та пандемією. Як вже вказувалось, Україна має 

значний потенціал у високотехнологічних галузях промисловості. Вона посідає 

чільне місце серед провідних країн світу (після США, Росії, Франції, Китаю) у 

космічній галузі. Підтвердженням цього є участь нашої країни в ряді 
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міжнародних проектів: Sea Launch; створення Міжнародної космічної станції; 

спільний з РФ проект модернізації міжконтинентальної балістичної ракети СС-

18 ("Сатана"); спільний з Бразилією та Італією проект пусків модернізованого 

ракетоносія "Циклон-4" з бразильського космодрому тощо [14]. 

Україна також є однією з дев’яти держав світу, які проектують та будують 

літаки військово-транспортної авіації. Вона належить до небагатьох країн світу, 

що володіють повним циклом (макротехнологією) створення авіаційної техніки, 

і займає провідне місце на світовому ринку в секторі транспортної та 

регіональної пасажирської авіації. Деякі моделі літаків типу Ан випереджають 

аналогічні світові зразки на три — чотири роки. Літакобудування є однією з 

найбільш прибуткових і в той же час найбільш капіталоємних галузей 

машинобудування. Понад 60–70% продукції машинобудування України 

експортується до Росії, інших країн СНД, КНР, Індії, Мексики.  

Нині спостерігається тенденція до зростання присутності на закордонних 

ринках наших підприємств, що виготовляють високотехнологічну продукцію. 

Але не все так добре. 

Вітчизняна економіка сьогодні характеризується спадом виробництва та 

гострими диспропорціями розвитку. Складна ситуація в господарстві країни 

посилюється кризовим становищем. Саме тому набуває актуальності 

необхідність постійного контролю за функціонуванням і розвитком 

підприємств. Можна відзначити значну роль у збільшенні збитковості 

підприємств, яку відіграли дебіторська та кредиторська заборгованість. Так, у 

2020 році порівняно з 2019 роком відбулося збільшення дебіторської 

заборгованості на 1459300 млн. грн. та кредиторської на 2265800,2 млн. грн. 

Ще однією причиною зменшення прибутковості підприємств України є 

зменшення обсягу виробництва продукції. За останні 2019-2020 роки кількість 

замовлень зменшилася на чверть — іноземні фірми витісняють Україну не 

тільки зі світового ринку, але й з ринку СНД, який на даний час має значні 

перспективи розвитку. 

Інноваційна активність підприємств - дуже низька. Лише близько 14% 
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підприємств здійснюють інноваційну діяльність, хоча працює значна кількість 

наукових і конструкторських організацій. Однією з основних причин низької 

інноваційної активності є недостатні обсяги фінансування. 

Значну роль в зниженні обсягів виробництва в останні роки зіграло 

зменшення закордонних поставок сировини, матеріалів, енергоресурсів, 

напівфабрикатів та комплектуючих, входження на ринок більш дешевої та 

якісної імпортної продукції насамперед з Китаю.  

Тому сьогодні значна увага повинна приділятися освоєнню та підготовці 

випуску нових видів продукції, упровадженню нових технологій, технічному 

переозброєнню виробництва, адже розвиток науково-технічної діяльності, 

розробка та впровадження інновацій є запорукою успішного функціонування та 

покращення стану підприємств. 

З усього вищенаведеного можна зробити висновки, що маючи високий 

експортний потенціал, підприємства  поки що використовують його 

недостатньо ефективно порівняно з іншими державами. Так, за обсягами 

експорту товарів на душу населення, Україна поступається не лише розвинутим 

країнам, але й більшості країн Центральної та Східної Європи. 

Розвиток зовнішньої торгівлі України відбувається під дією комплексу 

внутрішніх і зовнішніх чинників, причому доля негативних чинників 

переважає. Низька конкурентоспроможність виробників товарів і послуг є 

одним з визначальних факторів, що стримує ефективне просування українських 

товарів на міжнародні ринки. 

Існуючі темпи інноваційного та науково-технічного розвитку майже не 

дозволяють створювати для України новітні конкурентні переваги. В Україні 

втрачається науково-технічний базис, цілі наукові напрями і школи 

фундаментальної науки, відродження яких – вельми тривалий та дорогий 

процес. Вимиваються кваліфіковані виробничі кадри (старі спеціалісти йдуть 

на пенсію, а зміна їм не готується вже на протязі десятиріч). 

Водночас склалися об'єктивні передумови для позитивних зрушень у сфері 

зміцнення національної конкурентоспроможності. Підставою для такого 
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твердження є формування засад ринкової економіки, фінансової системи, 

наявність великих підприємств, які активно розвиваються та можуть стати 

основою для економічного зростання. Нагромаджено національний капітал, 

сформовано базову платоспроможність споживчого ринку. Доступ на ринки 

стимулюватиме економічне зростання і сприятиме підвищенню рівня життя. 

Підприємство  має вирішити який саме метод виходу на зовнішні ринки 

вона обирає, оскільки саме від прямого чи непрямого експорту залежить 

організаційна структура управління експортною діяльністю. У зв’язку з цим 

можна виділити два варіанти: безпосередній вихід на зовнішній ринок через 

власну зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв’язків; 

вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників. 

Створення власних експортних служб виправдано, якщо:  

– частка експорту велика у загальному обороті; 

– зовнішньоторговельні операції проводяться регулярно; 

– випускається продукція з високим рівнем конкурентоспроможності; 

– невисокий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового 

ринку; 

– продукція не потребує серйозної адаптації до закордонних умов 

використання; 

– на підприємстві є необхідна кількість фахівців із зовнішньоекономічної 

діяльності. 

В інших випадках виправдане використання посередників як вітчизняних, 

так і закордонних або міжнародних. Посередники можуть підвищити 

ефективність зовнішньоторговельних операцій за рахунок: 

- кращого знання ринку, наявності постійної клієнтури; 

- зниження витрат транспортування і збереження продукції, у тому числі за 

рахунок операцій із значними партіями, що належать різним виробникам; 

- скорочення термінів постачань і оформлення документів; 

- забезпечення товаровиробників оперативною і докладною інформацією 

про зміни конкурентоздатності продукції і ринкової ситуації в цілому, 
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повідомлення про реальних і потенційних конкурентів. Якщо підприємство 

виходить на незнайомий йому ринок із сильною конкуренцією, має сенс 

звертатися до закордонних фірм-посередників, що добре знають місцевий 

ринок і мають на ньому своє місце. Але, закордонні фірми-посередники, як 

правило, обходяться дорожче, ніж вітчизняні. 

На відміну від зовнішньоторговельної фірми відділ експорту є складовою 

системи управління підприємством-експортером. До його основних завдань як 

органу управління належать: 

– планування і організація експортно-імпортних операції; 

– маркетингова діяльність; 

– участь у виставках, ярмарках, презентаціях; 

– підготовка і укладання зовнішньоторговельних контрактів; 

– прийом іноземних партнерів і відрядження власних спеціалістів за 

кордон і т.д. 

Після вибору стратегій виходу на зовнішні ринки, розроблення планів і 

прийняття відповідних управлінських рішень наступає процес досягнення 

цілей, який залежить від організування діяльності підприємства. При 

управлінні зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) необхідно враховувати 

такі фактори: 

- відстані, від яких залежить обмін інформацією, товарами тощо; 

- рівень розвитку економічних відносин; 

- невизначеність, яка викликається неточністю інформації, певними 

змінами політичних і економічних умов діяльності, зміною ринків тощо; 

- місце прийняття рішень, яке визначає рівень централізації і 

децентралізації; 

- підходи щодо делегування повноважень і відповідальності; 

- рівень конкурентної боротьби; 

- вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища; 

- обсяги зовнішньоекономічних операцій. 

Практика показує, що останній фактор є визначальним при побудові 
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органів управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств. При 

побудові організацій в умовах зовнішньоекономічної діяльності можна 

виділити дві групи підприємств за їхньою роллю та значенням в економіці 

країни: крупні, дрібні і середні. 

Удосконалення організації експортних операцій підприємства має 

спиратися на використання національних конкурентних переваг, міжгалузевих 

виробничих комплексів і макротехнологій, які відповідають потенціалу 

вітчизняної економіки, широке залучення інвестицій до реального сектору 

економіки та впровадження інновацій як пріоритетної складової загальної 

стратегії модернізації економіки. Результатом зміни політики економічних 

реформ має стати переорієнтація соціально-економічних відносин у країні на 

запровадження високоефективної моделі розвитку, яка зміцнить економічний 

потенціал України, забезпечить стабільне і прискорене економічне зростання, 

виведе національну економіку на якісно новий рівень та перетворить її на 

інноваційну і конкурентоспроможну країну.  
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РOЛЬ БIЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛIННI ДIЯЛЬНIСТЮ 

ПIДПРИЄМСТВА 

У статтi рoзглянутo сутнiсть бiзнес-плану в системi управлiння дiяльнiстю 

суб’єктiв гoспoдарювання. Рoзглядається неoбхiднiсть рoзрoблення бiзнес-

планiв, їх функцiї, призначення, структура та метoдoлoгiчнi пiдхoди дo 

рoзрoбки. 

Ключoвi слoва: бiзнес-план, бiзнес-планування, функцiї бiзнес-плану, управління 

підприємством, планування діяльності підприємства. 

Належне ствoрення, а в пoдальшoму функцioнування та рoзвитoк кoжнoгo 

суб’єкта гoспoдарювання, пoтребує детальнoгo планування, дiєвим 

iнструментoм якoгo виступає прoцес бiзнес-планування. Oсoбливo при 

запoчаткуваннi нoвoгo напряму, виду екoнoмiчнoїдiяльнoстi чи ствoреннi 

стратегiчнoгo пiдрoздiлу пiдприємства важливе значення вiдвoдиться рoзрoбцi 

бiзнес-плану як детальнoгo пoпередньoгo аналiзу та прoгнoзу перспектив 
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пiдприємницькoгo прoекту. Oсoбливo важливим є бiзнес-планування 

гoспoдарськoї дiяльнoстi на сучаснoму етапi рoзвитку екoнoмiки, адже 

oб’єктивнo пoсилюється пoтреба вбiльш детальнoму та кoмплекснoму 

впрoвадженнi сучасних елементiв планування за для забезпечення 

життєздатнoстi та планoвoї кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємства.  

Бiзнес-план oхoплює практичнo всi функцioнальнi напрями пiдприємства, 

пoчинаючи вiд детальнoгo oпису технoлoгiї бiзнес-прoекту i закiнчуючи 

ґрунтoвними фiнансoвими рoзрахунками ефективнoстi гoспoдарювання. Тoму 

йoгo рoзрoбка i кoнтрoль реалiзацiї (в пoдальшoму) значнo сприяє як 

пiдвищенню ефективнoстi, так i зниженню ризикiв у запoчаткуваннi нoвих 

напрямiв пiдприємницькoї дiяльнoстi.  

Теoретичним та метoдoлoгiчним аспектам бiзнес$планування дiяльнoстi 

пiдприємств булo присвяченo ряднаукoвих праць, зoкрема таких вiдoмих 

вiтчизняних тазарубiжних вчених, як В. Алiєв, В. Барiнoв, К. Баррoу,                 

А. Бoгoмoлoв, Т. Брoннiкoва, В. Бурoв, М. Вiнoградoва, O. Вoлкoв,                 

С. Гoлoвань, В. Гoрбунoв, В. Гoрємикiн, М. Рoманoва, С. Сoбoль, В. Стадник, 

Н. Стрєкалoва, Г. Тарасюк, Е. Уткiн, Г. Швиданенкo, В. Ясинський та iн. 

Метoю данoгo дoслiдження є визначення рoлi бiзнес-планування в системi  

управлiння пiдприємствoм. 

Бiзнес-планування – це самoстiйний вид планoвoї дiяльнoстi, яка 

безпoсередньo пoв'язана з гoспoдарськoю дiяльнiстю i нацiлена на дoсягнення 

кoнкретнoгo кiнцевoгo результату. Зазвичай для пiдприємств i пiдприємцiв 

таким результатoм є oчiкуваний прибутoк [2, с. 42]. 

Видiляють три oснoвнi причини неoбхiднoстi бiзнес-планування: 

 прoцес складання бiзнес-плану змушує oб’єктивнo, критичнo i 

неупередженo пoглянути на рoзвитoк (бiзнес-прoект) пiдприємства у всiй йoгo 

пoвнoтi. План сприяє запoбiганню пoмилoк, даючи мoжливiсть зрoзумiти для 

чoгo все це рoбиться. Це дoбре oбмiркoваний маршрут, щo вiдoбражає сувoру 

чергoвiсть дiй та прioритети за умoв oбмежених ресурсiв; 

 бiзнес-план є тим рoбoчим iнструментoм, який при належнoму 
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викoристаннi дoпoмагає ефективнo кoнтрoлювати i управляти пiдприємствoм, 

щo, у свoю чергу, є oснoвoю успiху. Це пiдтверджується вiдoмим вислoвoм 

визнанoгo фахiвця з менеджменту Пiтера Друкера: «Те, щo планується – 

рoбиться»; 

 бiзнес-план є засoбoм пoвiдoмлення пiдприємницьких iдей iншим 

зацiкавленим oсoбам (кoнтактним аудитoрiям) та iнструментoм кoмунiкацiй 

мiж суб’єктами гoспoдарювання. Якiснo рoзрoблений бiзнес-план справляє 

сприятливе враження на людей, з якими передбачається спiвпрацювати, таких, 

як: iнвестoри, банкiри, спiввласники, бiзнес-партнери, державнi oргани влади, 

тoщo. Вiн пoвнoю мiрoю характеризує кoмпетентнiсть i рiвень прoфесioналiзму 

рoзрoбника [1, с. 34]. 

Складають бiзнес-плани i для запoчаткування дiяльнoстi нoвих 

пiдприємств, i для впрoвадження бiзнес-прoектiв, спрямoваних на рoзвитoк 

дiючих пiдприємств. Наприклад, пiдприємства, прoдукцiя яких стабiльнo 

кoристується пoпитoм i дoбре прoдається на ринку, рoзрoбляють бiзнес-плани, 

спрямoванi на вдoскoналення oрганiзацiї вирoбництва, впрoвадження сучасних 

технoлoгiй та iнших захoдiв щoдo зниження витрат. А бiзнес-плани 

пiдприємств, щo мають прoблеми зi збутoм прoдукцiї, нацiленi на 

oбгрунтування принципoвo нoвих вирoбiв, пiдвищення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi тих, щo випускаються, рoзширення нoменклатури. 

Слoвoм, бiзнес-плани рoзрoбляються для реалiзацiї будь-якoгo прoекту чи 

бiзнесу. 

Рoзрoблення бiзнес-плану – це прoцес мoделювання майбутньoї дiяльнoстi 

пiдприємства. Бiзнес-план пoтрiбен пoтенцiйним iнвестoрам для перекoнливoї 

мoтивацiї йoгo фiнансування. Вiн неoбхiдний власникам пiдприємства для 

пoглибленoгo аналiзу всiх аспектiв викoнання бiзнес-прoекту та oцiнювання 

oчiкуваних результатiв вiд йoгo втiлення [3]. 

Бiзнес-план такoж пoтрiбен працiвникам пiдприємства, якi бажають знати 

свoї перспективи i чiткiше рoзумiти свoї завдання i, першoю чергoю, 

пiдприємцю (керiвникoвi пiдприємства) для oб'єктивнoгo аналiзу свoїх iдей, 

перевiрки їхньoї реальнoстi. 
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Пiд бiзнес-планoм такoж рoзумiють загальнoприйняту у свiтoвiй 

гoспoдарськiй практицi фoрму пoдання дiлoвих прoпoзицiй i прoектiв, щo 

мiстить рoзгoрнуту iнфoрмацiю прo вирoбничу, збутoву та фiнансoву дiяльнiсть 

oрганiзацiї та oцiнку перспектив, умoв i фoрм спiврoбiтництва на oснoвi 

балансу власнoгo екoнoмiчнoгo iнтересу фiрми та iнтересiв партнерiв, 

iнвестoрiв, спoживачiв, пoсередникiв та iнших учасникiв iнвестицiйнoгo 

прoекту. 

Бiзнес-план в системi менеджменту пiдприємства викoнує двi 

найважливiшi функцiї: 

 зoвнiшню, яка пoлягає в неoбхiднoстi oзнайoмлення представникiв 

дiлoвoгo свiту (кoнтактних аудитoрiй) iз сутнiстю та oснoвними результатами 

певнoгo пiдприємницькoгo прoекту; 

 внутрiшню, яка пoлягає в мoделюваннi системи управлiння реалiзацiєю 

бiзнес-прoекту [5]. 

Oбидвi функцiї є взаємoпoв’язаними i взаємoдoпoвнюючими, але 

вiдiграють рiзну рoль в бiзнес-планах рiзних типiв. 

Рoзглядаючи бiзнес-планування як складoву системи управлiння 

пiдприємствoм мoжна виoкремити три oснoвнi сфери йoгo застoсування для 

прийнятих управлiнських рiшень: 

 управлiння пoтoчнoю дiяльнiстю i рoзвиткoм пiдприємства; 

 управлiння змiнами на пiдприємствi; 

 управлiння специфiчними разoвими завданнями в дiяльнoстi 

пiдприємства. 

Найчастiше в практицi гoспoдарювання як великих так i пiдприємств 

малoгo та середньoгo бiзнесу рoзрoбляються бiзнес-плани для управлiння 

пoтoчнoю дiяльнiстю i рoзвиткoм пiдприємства та управлiння змiнами на 

пiдприємствi. Тoму мoжна стверджувати прo переважне застoсування двoх 

oснoвних типiв бiзнес-планiв. Бiзнес-план управлiння специфiчними разoвими 

завданнями в дiяльнoстi пiдприємства рoзрoбляються значнo рiдше, в 

oснoвнoму пiдприємствами великoгo бiзнесу, oб’єднаннями пiдприємств. 
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Для управлiння пoтoчнoю дiяльнiстю та рoзвиткoм пiдприємства 

застoсoвується кoрпoративний бiзнес-план, який мoжна такoж називати 

управлiнським, oскiльки вiн слугує саме для пoтреб управлiння пiдприємствoм. 

Сучасна технoлoгiя бiзнес-планування дoзвoляє викoристoвувати бiзнес-план в 

якoстi oснoви управлiння пoтoчнoю дiяльнiстю та рoзвиткoм пiдприємства. 

Такий бiзнес-план пoєднує oснoвнi елементи стратегiчнoгo, тактичнoгo i 

oперативнoгo планування. Дoмiнуючoю функцiєю такoгo бiзнес-плану є 

внутрiшня, яка прoявляється в таких сферах йoгo застoсування як iнструменту 

стратегiчнoгo планування та oперативнoгo управлiння дiяльнiстю пiдприємства, 

механiзму аналiзу, кoнтрoлю й oцiнки дiяльнoстi пiдприємства. Кoрпoративний 

бiзнес-план дає змoгу здiйснювати аналiз, кoнтрoль i oцiнку ефективнoстi 

пiдприємницькoї дiяльнoстi, виявляти фактичнi вiдхилення вiд плану та 

свoєчаснo внoсити змiни в прoцес функцioнування пiдприємства. 

Кoнцептуальним завданням кoрпoративнoгo бiзнес-плану в цiлoму є 

визначення цiлей функцioнування пiдприємства, а такoж шляхiв i ресурсiв їх 

дoсягнення. Даний тип бiзнес-плану бiльш реальний, в пoрiвняннi зi 

стратегiчним планoм, i дoзвoляє визначити кoнкретнi цiлi пiдприємства на 

кoрoткий перioд (як правилo, на рiк), а такoж дoкладний план дiй з дoсягнення 

пoставлених цiлей. Пo сутi, управлiнський бiзнес-план являє сoбoю набiр 

кoнкретних дiй для менеджерiв, oписує рoль, яку кoжен пiдрoздiл пiдприємства 

пoвинен зiграти в прoцесi дoсягнення пoставлених цiлей. У цiй якoстi йoгo слiд 

рoзглядати, як iнструмент делегування вiдпoвiдальнoстi, який дoзвoляє 

керiвництву бiльш тoчнo визначати внесoк менеджерiв у дoсягненнi цiлей 

пiдприємства. 

Пiд кoрпoративним бiзнес-планoм мoжна рoзумiти систему 

внутрiшньoфiрмoвих планiв пiдприємства призначених для управлiння 

пoтoчнoю гoспoдарськoю дiяльнiстю. Дo складoвих цiєї системи мoжна 

вiднести стратегiчний (дoвгoстрoкoвий) план, пoтoчний план дiяльнoстi 

термiнoм на oдин календарний рiк, oперативнo-календарнi плани вирoбництва i 

збуту прoдукцiї, oперативнi плани пiдрoздiлiв пiдприємства та функцioнальних 
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напрямкiв дiяльнoстi (маркетинг, вирoбництвo, фiнанси, матерiальнo-технiчне 

забезпечення, вирoбнича iнфраструктура, капiтальне будiвництвo, сoцiальна 

iнфраструктура, тoщo). Таке рoзумiння кoрпoративнoгo бiзнес-плану є 

oсoбливo актуальним для пiдприємств малoгo та середньoгo бiзнесу i 

нoвoствoрених пiдприємств, система внутрiшньoфiрмoвoгo планування яких 

перебуває в стадiї фoрмування та рoзвитку. Саме такi пiдприємства мoжуть з 

успiхoм застoсoвувати сучасний свiтoвий та вiтчизняний дoсвiд бiзнес-

планування щoдo рoзрoбки кoрпoративнoгo бiзнес-плану [4, с. 54]. 

У прoцесi управлiння бiзнесoм часoм виникають завдання, успiшнo 

вирiшити якi мoжливo тiльки при наявнoстi спецiальнo пiдгoтoвленoгo бiзнес-

плану для прийняття разoвих управлiнських рiшень. Кoлo таких завдань дoсить 

ширoке i включає такi напрямки, як планування разoвих фiнансoвих oперацiй з 

купiвлi-прoдажу бiзнесу абo йoгo частини, планування фiнансoвoгo 

oздoрoвлення пiдприємства, oбґрунтування диверсифiкацiї дiяльнoстi 

пiдприємства, планування прoцесiв реoрганiзацiї пiдприємства, планування 

iннoвацiйнoгo рoзвитку (прoекту), здiйснення великих кoмерцiйних угoд, та 

iншi [6, с. 59]. 

Бiзнес-плани прийняття разoвих рiшень рoзрoбляються за пoтребoю. Це не 

oзначає, щo вoни нiяк не пoв’язанi з iншими типами бiзнес-планiв. Навпаки, 

пiдгoтoвка такoгo типу бiзнес-плану дoзвoляє успiшнo вирiшити кoнкретну 

задачу кoрпoративнoгo бiзнес-плану. Найбiльш складним завданням пiдгoтoвки 

даних типiв бiзнес-планiв є визначення oптимальнoї структури та лoгiки 

викладу матерiалу. Гoлoвним критерiєм тут є вирiшення цiльoвoгo завдання 

управлiння в рамках данoгo бiзнес-плану. 

Таким чинoм, прoцес бiзнес-планування дoсить складний i витратний., 

oднак ефект даних витрат безсумнiвний. Бiзнес-план дoзвoляє: уникнути 

пoмилкoвих iнвестицiйнихрiшень, а oтже, i значних фiнансoвих втрат; 

свoєчаснo виявити i вжити захoдiв щoдo нейтралiзацiї негативних фактoрiв, якi 

мoжуть перешкoдити реалiзацiї прoекту; залучити iнвестoрiв i забезпечити 

зoвнiшнє фiнансування прoекту; залучити партнерiв дo йoгo реалiзацiї;  



146 

запрoпoнувати систему захoдiв щoдo виведення пiдприємства з кризoвoгo 

стану;  рoзрoбити ефективну стратегiю рoзвитку кoмпанiї i дoсягти пoставлених 

цiлей. 

Списoк викoристаних джерел: 

1. Алексєєва М.М. Планування дiяльнoстi фiрми: навч.метoд. пoсiб. Київ: 

Фiнанси i статистика, 2019. 248 с 

2. Васильцiв Т.Г. Бiзнес-планування: навч. пoсiб. Київ: Знання, 2018. 173 с. 

3. Метoдичнi рекoмендацiї зрoзрoблення бiзнес-плану пiдприємств: 

затвердженi Наказoм Мiнiстерства екoнoмiки України вiд 06.09.2006 р. № 290. 

URL: http://zakon.nau.ua 

4. Тарасюк Г. М. Бiзнес-план : рoзрoбка, oбґрунтування та аналiз : навч. 

пoсiб. Київ:  Каравела, 2016. 280 с. 

5. Черкашина М. В. Планування бiзнес-прoцесiв для oрганiзацiї дiяльнoстi 

пiдприємства. URL: http://nbuv.gov.ua 

6. Чичун В.А. Бiзнес-планування як фактoр успiшнoї пiдприємницькoї 

дiяльнoстi. Сoцiум. Наука. Культура. 2019. № 21(18). С.58-63. 

 

УДК 330.131.7 

Ірина Ступак 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕКСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В даній статті проведено оцінку ризиків зовнішньоекономічної діяльності  

підприємства у державному управлінні. Зокрема, визначено можливі причини 
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Також оцінено ймовірність виникнення ризиків зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств та запропоновано заходи щодо запобігання ризиків 
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Зовнішньоекономічна діяльність підприємств відіграє ключову роль  

стосовно рівня їх економічної стійкості і відносно загального рівня добробуту 

країни. Така діяльність підприємств сприяє стимуляції міжнародного 

співробітництва, надає робочі місця та прискорює товарообіг. Проте цей вид 

діяльність підприємств у державному управлінні пов’язана з можливим 

виникненням різнохарактерних ризиків, які призводять до зниження 

ефективності діяльності або, навіть, до банкрутства. Відповідно, вищезазначене 

підкреслює актуальність обраної теми дослідження. 

На сьогодні проблеми  ризику у діяльності підприємств розглядаються на 

теоретичному рівні у працях таких українських та зарубіжних учених, як: 

Берези І.В., Бузько І.Р., Глухова В.В., Козелецького Ю., Ланге О., Лапусти М.Г., 

Лімітовського М.А., Перерви П.Г., Пономаренко О.М., Пушкаря О.І., 

Розенберга М.Г., Дж. Роггера, Роджерса Ф., Т. Сааті, Лоренса В. Туллі, Фішера 

С., Юрма У. та інших. В працях цих авторів розглянуто загальні ризики 

підприємницької діяльності, подано класифікації за видами ризиків, наведено 

характеристики методів їх вимірювання, управління, моделювання та 

зниження. Однак поза увагою лишаються ризики зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Здійсненням зовнішньоекономічної діяльності доводиться займатися 

близько 85% комерційних структур та багато з них не раз мали справу з 

ризиковими ситуаціями.  

Ризики ЗЕД – це особлива категорія ризиків, що трапляються лише тоді, 

коли підприємство здійснює зовнішньоекономічні операції. Ризики ЗЕД є 

специфічними, тому в світовій практиці деякі види таких ризиків страхують. 

Окрім того, при різних видах ЗЕД підприємства мають справу з різними видами 

ризиків.  

Основними факторами, що визначають ризики ЗЕД, на макрорівні: 

зниження темпів економічного зростання, інфляція, погіршення торгового і 
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платіжного балансу країни, збільшення державного боргу (внутрішнього та 

зовнішнього), зменшення золотовалютних резервів, міґрація капіталу, зміни у 

законодавстві країни-боржника (обмеження й заборона), політичні події; на 

мікрорівні: погіршення фінансового стану суб`єкта, неплатоспроможність 

покупця чи позичальника, нестабільність курсу валюти ціни (кредиту) і валюти 

платежу, коливання відсоткових ставок, ступінь довіри до контраґента. 

Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

передбачає виявлення й оцінку ступеня ризиків, що загрожують майну, 

нормальному веденню виробничо-економічної діяльності і, як наслідок, 

фінансовим результатам діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Крім того, управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

передбачає формування системи заходів ризик-менеджменту, заснованої на 

прогнозуванні ступеня їх несприятливого впливу на результат 

зовнішньоекономічної операції [1]. 

Принципи управління ризиками включають в себе:  

1. Виділення ризиків, що належать до першочергового вирішення. 

Найважливішим критерієм визначення таких ризиків є можливий 

максимальний збиток по ним.  

2. Оцінку імовірності настання ризику і розміру можливого збитку. При 

високій імовірності ризику страхування не є найкращим варіантом захисту, 

тому що страхування найбільш доцільне, коли існує мала імовірність страхової 

події і досить велика імовірність збитку.  

3. Оцінку передачі ризиків з урахуванням співвідношення між страховою 

премією і страховою сумою. Збиток від ризику не потрібно приймати, якщо 

розмір збитку відносно великий у порівнянні з зекономленою премією [2].  

Управління і ризик - взаємозалежні компоненти економічної системи. 

Перше само може виступати джерелом другого. Особливо наочно це 

проявилося на початковому етапі трансформації економіки: втрата її 

керованості створила ситуацію тотального ризику для підприємницької 

діяльності і зовнішньоекономічної в тому числі. Відновлення макрорівневого 

управління, у свою чергу, вимагає реалізації конструктивного господарського 

потенціалу ризику на мікрорівні. 
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Виділяють наступних 8 видів ризиків зовнішньоекономічної діяльності:   

  ризик країни; 

  митний ризик; 

  валютний ризик; 

  ризики міжнародного маркетингу; 

  ризики міжнародних перевезень (транспортний ризик); 

  ризик міжнародного контракту; 

  ризики, пов’язанні з іноземним контраґентом; 

  ризики міжнародного конкурентного середовища. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств вимагає особливої уваги з 

боку ризик-менеджменту з наступних причин:  

1) угоди і реалізовані проекти відрізняються великим масштабом. Тому з 

фінансової точки зору для організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств ризик найчастіше носить критичний (при якому загрожує втрата 

виручки) або катастрофічний (при якому виникає неплатоспроможність) 

характер;  

2) підвищений ризик такої діяльності пов’язаний з відмінностями правових 

систем держав, у яких діють організації контрагенти, обмеженим обсягом 

інформації про підприємство контрагента, можливістю негативного впливу 

третьої сторони і підприємств конкурентів, неповнотою знання ділових звичаїв, 

бюрократичних особливостей, ринків іншої країни, кліматичних умов і ін.; 

 3) географічною роз’єднаністю окремих елементів виробничої, 

транспортної, торгової і інших видів діяльності, що є елементами 

зовнішньоекономічної угоди, що підвищує ризик несприятливих природних і 

інших видів впливів при реалізації проекту і т.п. 

Розглянемо докладніше запропоновані методи, використовувані в 

стратегічному ризику-менеджменті.  

Перший метод - усунення, запобігання ризику. Стосовно до ризиків, 

пов’язаних зі стихійною дією природних сил, застосування даного методу 
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взагалі не можливе. Необхідно уникати катастрофічних ризиків, здатних 

викликати втрати, близькі до розміру власних оборотних коштів (ризик можна 

вважати критичним, якщо втрати чистого прибутку можуть досягти 75%) [3]. 

Очевидно, усіма доступними методами потрібно уникати ризику 

нежиттєздатності проекту.  

Другий метод управління ризиком - зменшення несприятливого впливу 

тих чи інших факторів на результати виробництва й у цілому підприємницької 

діяльності. Він припускає прийняття всіх можливих попереджуючих заходів: 

підвищення якості планування, організації і управління виробництвом гнучких 

технологій і створення системи резервних фондів, поліпшення державного 

регулювання в підприємництві шляхом створення відповідних параметрів 

економічного і правового середовища; вибір оптимальної товарної стратегії і 

стратегії підприємницьких структур на ринку факторів виробництва; 

здійснення інноваційного маркетингу і диверсифікованості виробництва.  

Третій метод ризик-менеджменту - його передача, переклад. Цей метод 

реалізується шляхом формування ефективної системи страхування усіх видів 

ризику, створення акціонерних товариств (як суспільств з обмеженою 

майновою відповідальністю), й інших аналогічних дій.  

Найбільш діючий метод ризикового менеджменту є четвертий - оволодіння 

ризиком. Застосовується, коли потенційні втрати незначні, коли робиться все 

можливе для попередження чи зниження збитку від впливу обставин, коли, 

головне, чітко виявити шанси на одержання високого доходу. Щоб свідомо йти 

на ризик, підприємець повинен спиратися на знання економічних, природних, 

інших законів і закономірностей, на належний фундамент інформації, на 

науково розроблену теорію прийняття управлінських рішень і механізм їх 

реалізації. 

 На практиці усі запропоновані методи управління ризиком 

зовнішньоекономічної угоди застосовуються у формі введення до 

зовнішньоторговельного контракту визначених застережень чи доповнень до 



151 

основних умов угоди для зниження імовірності настання ризику. Тому 

необхідно розробляти контракт індивідуальний для кожної угоди, для кожного 

окремого підприємства, ураховуючи його фінансові можливості і ризикованість 

його керівника, адже рівень чи величина ризику, що може прийняти на себе 

підприємство, різні [4].  

Таким чином, враховуючи те, що ризик є обов’язковим елементом будь-

якої економіки - нестабільність, мінливість середовища, в якому здійснюються 

операції на зовнішньому ринку, є однією з головних причин, що викликають у 

реальному житті ризик зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Під 

ризиком зовнішньоекономічної діяльності варто розуміти імовірність 

одержання додаткового прибутку чи збитків у сфері специфічної, строго 

регламентованої управлінської діяльності, зв’язаної з визначенням можливих 

відхилень від поставленої мети, які можна якісно і кількісно охарактеризувати. 

Такий підхід є універсальним і вимагає розробки і впровадження заходів для 

мінімізації негативного впливу ризиків на результати усіх видів 

підприємництва в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Основні ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства: 

 Високий рівень постійних витрат; 

 Неможливість забезпечити нормальну масу, норму та динаміку 

прибутку; 

 Операційний; 

 Стратегічний; 

 Виробничо-збутової та науково-технічної кооперації; 

 Юридичні; 

 Технічні[5]. 

Отже, з метою покращення управління ризиками ЗЕД на підприємствах 

можна запропонувати комплекс інструментів ризик-менеджменту, 

використовувати в ході проведення всіх етапів і стадій зовнішньоекономічної 

угоди, що дозволить більш гнучко управляти та опановувати ризиками 



152 

зовнішньоекономічної діяльності. В даний час на підприємствах необхідно 

проводити дослідження, спрямовані на зниження суб’єктивності процесу 

прийняття рішень і підвищення його науковості, особливо при наявності 

фактору невизначеності. Науково обґрунтоване прийняття рішень допоможе 

менеджерам ЗЕД підприємств бути більш системним, а інструменти цього 

процесу допоможуть йому бути більш раціональним. На українських 

підприємствах моделювання рішень мало використовується, тому існує реальна 

необхідність у створенні моделей по окремих видах прийнятих рішень, так, 

наприклад, по прийняттю рішень у сфері зовнішньої торгівлі, які б близько 

відображали дії основних елементів структури управління підприємством, 

загальних у рамках даного виду діяльності. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА НОВІ 

ЗАРУБІЖНІ РИНКИ 

В статті представлені результати дослідження питань побудови стратегії 

виходу на зовнішні ринки. В роботі виконано аналіз відомих методик та 

стратегій, детально розглянуто стратегію непрямого експорту. 

Проаналізовано продукцію та продуктові ринкові ніши на ринку. Показано її 

доцільність та методику впровадження на основі проекту. 

Ключові  слова: ринок, стратегія, концепція, міжнародна діяльність, 

зарубіжні ринки. 

Міжнародний ринок є надзвичайно містким, що створює значні 

перспективи для підприємств, але одночасно висуває і додаткові вимоги до 

керівництва. Експортно-імпортна політика підприємства потребує 

специфічного підходу до підтримання конкурентоспроможності продукції та 

фірми безпосередньо, як з кількісних, так і з якісних параметрів і більш 

старанного дотримання принципів і методів маркетингу. В умовах глобалізації 

зовнішньоекономічна діяльність виступає основним компонентом 

еволюційного розвитку підприємства.  

Довгий час в економічній літературі поширювалась думка про те, що 

глобалізація і є одна зі стратегій підприємств , яка має на меті завоювання 

зовнішніх ринків. Що до українських підприємств, то нажаль, у більшості 

випадків, на початку зовнішньоекономічної діяльності, рідко 

використовувались методи стратегічного управління. Основним збуджуючим 

мотивом виходу на зовнішні ринки була цікавість. Первинні цілі, такі як 

безпосередній вихід на міжнародні ринки, підприємствами досягнено. Виникає 

питання, що ж робити далі? Ряд українських підприємств, які вже працюють на 

зовнішніх ринках, поставлені перед проблемою чи розширювати свою 
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зовнішньоекономічну діяльність, чи навпаки скорочувати. Відповідь на дане 

запитання залежить від того, які цілі ставило перед собою підприємство на 

етапі виходу його продукції на міжнародні ринки, яку стратегію було обрано 

первинною. 

Теорія стратегій мала не аби який вплив на ЗЕД підприємств. Ряд авторів, 

які вивчають проблеми зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної торгівлі 

наголошують на необхідності стратегічного управління у цій сфері. Особливий 

вклад у цьому напрямку зробили І.Багров, С.Брю, П.Буніч, А.Воронкова, 

А.Градов, В.Гриньова, М.Дідківський, А.Г Дем’янченко, О.Кіреєв, В.В.Козик, 

Ф.Котлер, А.Кредісов, М.Круглов, В.Новицький, Є. Савельєв, І. Фамінський 

Оцінити проблеми та перспективи вітчизняних підприємств на шляху 

виходу на міжнародні ринки. 

Метoю статті є розгляд шляхів та стратегії виходу підприємства на 

зовнішні ринки, починаючи з етапу формування таких стратегій, до можливих 

наслідків їх реалізації; механізм оцінки існуючих стратегій та її врахування в 

процесі формування стратегії розвитку ЗЕД та згрупувати: фактори, які 

впливають на вибір стратегії. 

Oб’єктoм дoслідження є можливості вітчизняних підприємств щодо 

виходу на міжнародні ринки. 

Більшість авторів при розгляді питань вибору привабливих ринків 

зосереджують увагу на дослідженні маркетингового середовища цих ринків. 

Звісно, вибір привабливих ринків вимагає врахування особливостей 

міжнародного середовища підприємництва для пошуку ефективних напрямків 

проникнення та розробки успішних стратегій розвитку. Однак це не дасть змогу 

зробити остаточний висновок щодо рівня привабливості ринку. Поширеним у 

літературі методом аналізу зовнішнього ринкового середовища підприємства є 

здійснення SLEPT аналізу (social/cultural, legal, economic, political, 

technological), який використовується з метою ідентифікації тих чинників 

макросередовища (соціокультурних, правових, економічних, політико-

правових, технологічних), які суттєво впливають або можуть вплинути на 

майбутню діяльність фірми на зарубіжних ринках.  
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Усі автори, які досліджують дані питання, пропонують власні моделі 

аналізу факторів зовнішнього середовища підприємства на міжнародних 

ринках. Як правило, – це перелік питань чи проблем, на які варто звернути 

увагу, аналізуючи ту чи іншу складову, однак у цілому їх структури досить 

схожі, орієнтовані на виявлення потенційних можливостей тієї чи іншої країни 

приймати капітал у певних масштабах і формах. Метою статті є розгляд 

питання оцінки привабливості міжнародних ринків. Для цього сформуємо 

багаторівневу систему показників і проілюструємо її на прикладі вітчизняної 

машинобудівної галузі.  

Дослідження середовища міжнародного підприємництва має на меті 

визначення привабливих напрямків проникнення для підприємства. В цьому 

аспекті ми вважаємо, що доцільно використати категорію доступності ринку, 

яка являє собою набір сприятливих для діяльності підприємства факторів 

міжнародних ринків. Її складовими є політико-правова доступність, економічна 

доступність, соціо-культурна доступність (відповідність мовного фону, 

культури ведення бізнесу, традицій, менталітету), науково-технічна. Тобто всі 

фактори зовнішнього середовища підприємства, які можуть являти собою 

фактори можливостей, ми називаємо факторами ринкової доступності.  

Пов'язуючи аналіз ринкового се редовища міжнародного підприємництва 

та ринкової доступності з аналізом привабливості ринку, слід зазначити, що 

вести мову взагалі про сприятливі економічну кон'юнктуру, політичний клімат 

тощо для ведення бізнесу безпідставно, необхідно зважати на можливості та 

інтереси кожного конкретного підприємства. І вести мову про привабливість 

ринку доцільно лише у розрізі такої характеристики для підприємства, яка 

залежить від його компетентності, потенціалу діяльності на ринку, ресурсів та 

ноу-хау, за рахунок яких підприємство буде мати успіх на ринку. Крім того, з 

нашої точки зору, привабливим для діяльності підприємства є ринок, на якому 

воно може успішно діяти і який буде відповідати його можливостям і 

економічним інтересам. 

Розглядаючи макрорівень, перш за все, слід вести мову про зовнішнє 
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середовище міжнародного ринку, ступінь привабливості для підприємства 

країни в цілому, факторів її ринкового середовища. Ринкове середовище 

міжнародного підприємництва слід розглядати за окремим переліком 

показників і на мезорівні – рівні окремої галузі, оскільки висока привабливість 

підприємницького середовища країни та позитивна динаміка її ринкових 

факторів ще не означатиме достатній рівень розвитку і привабливість 

галузевого ринку даної країни. Остаточний висновок щодо рівня привабливості 

ринків можна зробити через визначення ступеню відповідності стану факторів 

ринкового середовища на мегамакро- мезорівнях економічним інтересам 

підприємств, їх ресурсам, можливостям і цілям (привабливість ринку на 

мікрорівні), пов'язаних з виходом та стратегіями їх діяльності на міжнародних 

товарних ринках. 

Для аналізу привабливості міжнародних ринків доцільно дотримуватись 

наступних етапів:  

1. Визначення економічних інтересів підприємства (аналіз ступеня 

інтернаціоналізації діяльності підприємства та цілей його 

зовнішньоекономічної діяльності).  

2. Аналіз можливостей міжнародної діяльності підприємства та попередній 

відбір цільових ринків. 

 3. Дослідження доступності ринку шляхом аналізу кількісно-якісних 

показників його маркетингового середовища. 

 4. Дослідження можливостей реалізації економічного інтересу 

підприємства на цільових ринках.  

5. Розподіл ринків за ступенем привабливості і вибір ефективних стратегій 

проникнення на обрані ринки.  

Суттєвими факторами глобалізації стали всесвітньо доступні засоби 

інформаціїрадіо, телебачення, преса та Інтернет. Глобальне Інтернет-

середовище сприяє швидкому проникненню компаній в світовий ринок. 

Останнім часом глобалізації сприяє наявність і розвиток всесвітньої 

інформаційної мережі. Відсутність національних кордонів в кібернетичному 
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просторі сприяє процесу глобалізації виробництва, торгівлі, фінансових 

потоків. Інформація перетворюється на основний виробничий ресурс. Сама 

інформація набуває в умовах інформаційної економіки першорядне значення. 

Очевидно, що конкурентоспроможність підприємства – це основний фактор 

національного розвитку та корпоративного виживання.  

Очевидно, що конкурентоспроможність підприємства – це основний 

фактор національного розвитку та корпоративного виживання [7]. Низький 

рівень конкурентоспроможності українських підприємств обумовлений 

технологічними, технічними, дизайнерськими, ціновими проблемами, темпами 

інноваційного розвитку, відсутністю досвіду функціонування в умовах ринку та 

ін. Тому і вирішення цих проблем можливо здійснювати у різних напрямах, але 

значною мірою результативність цих дій залежить від організаційних факторів 

та ефективних форм здійснення виробничо-господарчої діяльності [2].  

Конкурентоспроможність підприємства на окремому ринку визначається 

як здатність задовольняти потреби покупців краще, ніж суперники. Вирішення 

цього завдання вимагає різних підходів в різний час залежно від постійно 

мінливих умов внутрішнього і зовнішнього середовища. Підприємство має бути 

гнучким до змін зовнішнього середовища і своєчасно реагувати на ці зміни. В 

даний час діяльність підприємств стає все більш складним, різноплановим і 

динамічним.  

Технології, інформація, гроші, система менеджменту змінюються набагато 

швидше, ніж раніше, приводячи до створення нові конкурентні ринки. 

Підприємства змушені постійно розробляти і застосовувати інноваційні 

стратегії, щоб зайняти конкурентну позицію на ринку. Поки підприємства 

конкурують один з одним, такі інфраструктури як телекомунікації, транспорт, 

рівень освіти та технічні навички заохочують конкуренцію. Основа конкуренції 

– завжди йти нарівні з технічним, технологічним, інформаційним прогресом, 

враховуючи зовнішні та внутрішні фактори.  

Підвищення конкурентоспроможності підприємства досягається шліхом 

орієнтації підприємства на споживача, поліпшення якості продукції, 
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впровадження інноваційної політики, більш якісного використання ресурсів, в 

тому числі людських, поліпшення умов роботи і ряду інших факторів. 

Особливу увагу необхідно приділити людським ресурсам як ключовому 

елементу продуктивності та конкурентоспроможності. Безумовно, існують 

загальні методи підвищення конкурентоспроможності підприємства, однак 

шляхи підвищення конкурентоспроможності конкретної фірми повинні 

розглядатися виходячи зі сфери її діяльності, виду підприємства, організаційної 

структури та інших факторів.  

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно 

звертати увагу на зважене і кваліфіковане управління виробництвом з 

урахуванням специфічних умов перехідного періоду, а також на розробку і 

реалізацію зовнішньої і внутрішньої конкурентоспроможної політики 

підприємств. 

Враховуючи особливості сучасного ринку можливо сформувати систему 

факторів підвищення конкурентоспроможності підприємства, основними 

елементами якої є:  

1. Управління якістю на підприємстві. Сьогодні, коли споживач може 

обирати з величезної кількості запропонованих товарів і послуг, однією з 

на£оважливіших детермінант існування і розвитку підприємства на ринку є 

якість пропонованих їм виробів або послуг. Якщо ж підприємство прагне до 

завоювання міжнародного ринку, тоді його продукція повинна відповідати 

міжнародним стандартам якості і повинна мати сертифікат відповідності 

системи якості міжнародних стандартів.  

2. Впровадження інноваційної політики підприємства, яка визначає 

можливість підприємства конкурувати не тільки на внутрішньому, а й на 

зовнішніх ринках. Мета інноваційної діяльності визначає її спрямованість на 

створення виробництва нових або відсутніх на ринку товарів і послуг.  

Сучасна інноваційна політика являє собою сукупність науково-технічних, 

виробничих, управлінських, фінансових та інших заходів, спрямованих на 

виробництво і просування нової або поліпшеної продукції на ринок збуту. 
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Інновація – це не просто новітні розробки, це сучасний техніко-економічний 

процес, який, завдяки використанню нових ідей і винаходів, приводить до 

створення кращих за своїми якостями виробів, технологій, що допомагає фірмі 

зайняти певну конкурентну позицію на ринку. 

В результаті дослідження позначено основні завдання в сфері підвищення 

конкурентоспроможності. Розглянуто фактори зовнішнього та внутрішнього 

середовища, що впливають на конкурентоспроможність підприємств та умови 

забезпечення вітчизняним підприємствам виходу на глобальний ринок. 

Показано основні шляхи вирішення проблем підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та розглянуто елементи зазначеного 

підвищення.  

Сформульовано важливі умови забезпечення конкурентоспроможності 

сучасного вітчизняного підприємства та ключові фактори її підвищення в 

умовах глобальної економіки. Базуючись на проведених дослідженнях, 

підвищення конкурентоспроможності підприємства можливо, перш за все, за 

рахунок застосування принципово нових підходів до розуміння і оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, розробки та впровадження комплексної 

системи управління конкурентоспроможністю, вибору конкурентної стратегії 

щодо товарів і технологій, скерованих на сучасний шлях відповідно рівню 

мінливості економічного середовища. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

На даному етапі питання управління експортним потенціалом підприємства 

постає досить критично, наразі проблема категоріальної визначеності 

експортного потенціалу підприємства виникає на ґрунті зчеплення та 

взаємодії потенціалів підприємства (виробничої системи) і зовнішнього ринку 

(системи міжнародного обміну). У статті проаналізовано існуючі підходи до 

визначення сутності експортного потенціалу підприємства, і  виокремлено 

фактори впливу на експортний потенціал підприємства, які враховують 

особливості як внутрішнього, так і зовнішнього середовища функціонування 

підприємства. Досліджено методичні підходи до оцінки експортного 

потенціалу підприємства. 

Ключові слова: експортний потенціал, виробнича система, система 

міжнародного обміну, фактори, підприємство, методичні підходи. 
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Аналіз стану експортного потенціалу вітчизняного підприємства є базисом 

розробки та прийняття рішень в управлінні міжнародним бізнесом. Це й 

обумовило вибір теми дослідження. Досвід високорозвинутих країн та країн, 

які інтенсивно розвиваються, переконує у тому, що динамізм позитивного 

розвитку більшості національних економік значною мірою досягається завдяки 

проведенню ефективної експортної політики і залежить від рівня досконалості 

процесів, що пов’язані з формуванням та використанням експортного 

потенціалу як держави, так і суб’єктів господарювання. 

Наразі здійснення експортної діяльності підприємства виявляється 

насамперед у тому, що це є додаткове джерело отримання прибутку, і, 

відповідно сприяє зміцненню фінансового стану підприємства. А оскільки 

експортний потенціал у підприємств різних за розміром та видом економічної 

діяльності різний, тому формування стратегічних засад управління ним набуває 

актуального значення. 

Важливість цього питання, його практична значущість та актуальність не 

викликає жодних сумнівів та усвідомлюється усіма вченими економістами та 

практиками. Експортний потенціал підприємства як економічна категорія та 

об’єкт аналізу набув підвищеної уваги таких вчених і практиків: Ліндерт П., 

Портер М., Клименко Н.А.. Рогов В.В., Сейфулаєва М.Е., Капіцин В.М., Пепа 

Т.В., Крушницька Г.Б., Л.І. Піддубна, Бойко С.М., Пирець Н.М., Попова О.І.,  

Кириченко О.М., Скорнякова І.В. у галузі міжнародного бізнесу. 

Мета статті полягає у розкритті суті  основних аспектів формування та 

виокремленні методичних підходів щодо оцінки експортного потенціалу 

підприємства. 

При виході на зовнішні ринки головною передумовою розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків стає розвиток зовнішньоекономічного 

потенціалу, складовою якого є експортний потенціал [11]. 

Експортний потенціал підприємства – сукупність активів підприємства, що 

використовуються ним для здійснення міжнародної економічної діяльності і 

забезпечення конкурентних переваг на зовнішніх ринках [2, с. 226]. 
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Крім цього, в основі експортного потенціалу підприємства 

(підприємницької структури) лежить здатність суб’єкта господарювання до 

ведення ним конкурентної боротьби на міжнародних (світових) ринках. 

Водночас ця здатність вимірюється обсягом (сукупністю) ресурсів, які залучено 

у його діяльність і перетворено з метою формування конкурентоспроможності 

експортної продукції [3]. Беручи до уваги зазначене, слід також врахувати, що 

експортний потенціал підприємства являє собою можливість підприємства 

(фірми) або будь-якого іншого суб’єкта господарювання здійснювати 

виробництво певного виду продукції, що буде конкурентоспроможною, як на 

внутрішньому (національному), так і безпосередньо на зовнішньому 

(світовому) ринку [4, с. 21].  

Для успішного функціонування підприємства необхідно мати точне 

уявлення про його можливості господарювання на ринку. Тобто виходу 

підприємства на зовнішній ринок повинен передувати ретельний аналіз його 

експортному потенціалу. 

Розуміння факторів, які впливають на експортний потенціал підприємства, 

дозволяє класифікувати умови створення середовища формування та реалізації 

експортного потенціалу підприємства: економічні, політико-правові, соціально-

культурні, технічні, природно - кліматичні [10]. 

Виокремлюють дві групи факторів залежно від ступеня контролю над 

ними [9, с. 38]: ендогенні – пов’язані з діяльністю підприємства, його 

зовнішньоекономічною маркетинговою стратегією, характеристиками 

менеджменту; екзогенні – включають характеристики політичного, 

географічного, природно - кліматичного середовища внутрішнього та 

експортного ринку. Урахування та оцінка екзогенних факторів 

супроводжується значними труднощами, обумовленими не прогнозованістю 

змін міжнародного середовища. 

Оцінка характеру та рівня впливу ендогенних факторів на експортну 

діяльність підприємства здійснюється структурними підрозділами 

підприємства відповідно до їх функціонального призначення. 

Проблема категоріальної визначеності експортного потенціалу 

підприємства обумовлена складністю його формування як системного явища, 

що виникає на ґрунті зчеплення та взаємодії потенціалів підприємства 

(виробничої системи) і зовнішнього ринку (системи міжнародного обміну).  
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Ряд вчених притримується думки, що потенціал – багатопланове 

економічне поняття, тому оцінка його за допомогою якогось одного 

універсального показника неможлива. Для цього необхідна комплексна система 

показників, що характеризують загальну ефективність потенціалу і 

ефективність його окремих елементів. В ході аналізу методичних основ оцінки 

експортного потенціалу підприємства можна виділити наступні підходи[6]: 

- ресурсний підхід, в рамках якого були виокремлені сировинно-

потужнісний метод, інвестиційний метод, метод “суми ресурсів”, метод 

продуктивності ресурсів та метод оцінки конкурентоспроможності;  

- результатний підхід, який включає вартісний та виробничо – 

комерційний методи;  

- графоаналітичний підхід, що включає методику ГІС – аналізу та 

картографічного моделювання.  

На рисунку 1 наведено методичні підходи до оцінки експортного 

потенціалу. 

 

Рисунок 1 - Методичні підходи до оцінки експортного потенціалу 

підприємства 
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Розглянемо детальніше кожний метод оцінки експортного потенціалу 

підприємства. Використання сировинно–потужнісного методу засновується на 

положенні про необхідність виділення ключового чиннику ЕПП, який 

обумовлює результат діяльності підприємства. В ході оцінки визначаються 

власні обмеження розвитку експортного потенціалу: як обмеження 

потужностей (якщо сировини достатньо) або навпаки - як обмеження 

сировинного ресурсу при достатності (надлишку) потужностей. Ефективність 

застосування даної методики обумовлюється доступом до інформації на 

сировинних ринках та рівнем насиченості експортного ринку збуту 

підприємства. В разі, якщо розвиток ЕПП обмежується не сировинно – 

потужнісними факторами, а конкуренцією на зовнішньому ринку, 

використання даного методу стає обмежено актуальним.  

Ключове положення інвестиційного методу [5]: оцінку експортного 

потенціалу необхідно здійснювати за критерієм достатності у підприємства 

фінансово – економічних ресурсів для ефективного забезпечення експортної 

діяльності без шкоди для інших напрямків.  

Використання методу “суми ресурсів” базується на принципі [8]: потенціал 

підприємства – це максимальна спроможність до виробництва матеріальних 

благ та послуг з врахуванням всіх наявних ресурсів. Виходячи з цього величина 

потенціалу в гривнях для практичних розрахунків визначається як сума 

виробничої потужності, оборотних фондів, фінансових і трудових ресурсів. Для 

вартісної оцінки трудових ресурсів використовується показник – норматив 

заміщення трудових ресурсів виробничими фондами, який визначається як 

відношення нормативу ефективності трудових ресурсів до нормативу 

ефективності виробничих фондів  

Застосування методу продуктивності ресурсів виходить з припущення 

щодо необхідності врахування не стільки кількісного, скільки якісного 

параметру ресурсів – їх продуктивності. Враховуючи це, абсолютна величина 

експортного підприємства (Pе ) може бути розрахована як добуток кількості 

використаних на його розвиток ресурсів на їх продуктивність і час 

використання.  
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Метод оцінки конкурентоспроможності дозволяє деталізувати якісну 

оцінку ресурсних компонентів потенціалу [12]. Ми відносимо оцінку 

конкурентоспроможності ЕПП до ресурсних методів з певними 

застереженнями, оскільки ключові компетенції або конкурентні переваги (на 

визначенні яких ґрунтується оцінка) є, з однієї сторони, результатом 

цілеспрямованої діяльності підприємства щодо їх розвитку, а, з іншої, ресурсом 

майбутнього розвитку ЕПП.  

Додатковим аргументом є те, що ресурсна концепція управління 

потенціалом узгоджується з концепцією організаційного потенціалу І. 

Ансоффа, в якій найбільшої уваги приділяється аналізу сильних і слабких 

сторін підприємства, а конкурентні переваги підприємства визначаються, в 

першу чергу, його специфічними матеріальними і нематеріальними ресурсами, 

а не ринковою кон’юнктурою. Методики, які базуються на оцінці ЕПП шляхом 

визначення конкурентних переваг підприємства, передбачають використання 

бази. 

Вартісний метод безпосередньо пов’язаний з поняттям “оцінка” ЕПП [1]. 

Оцінка вартості потенціалу підприємства – це упорядкований, цілеспрямований 

процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням 

потенційного і реального доходу, який має місце в певний проміжок часу за 

умов конкретного ринку. Універсальність вартісної оцінки потенціалу не є 

беззаперечною. Зокрема, І.В. Журавльова наголошує на тому що до складу 

потенціалу входить людський капітал, який не може бути об’єктом купівлі – 

продажу Спираючись на міжнародний досвід, класифікацію методів вартісної 

оцінки ЕПП можна провести відповідно до різних ознак [9, с. 175]. В якості їх 

можна використовувати характер взаємозв’язків людини і головних складових 

процесу її праці. Зрозуміло, що видів таких взаємозв’язків у будь-якій 

господарській діяльності (економічній системі) може бути тільки три: 

результати (прибуток, ефект); витрати; порівняння результатів і витрат.  

На базі цього використовуються три групи методів оцінки: 

1) дохідний (результатний);  

2) витратний;  

3) ринковий (результатно-витратний).  
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Вказані різновиди можуть бути виділені й на основі іншої ознаки - 

урахування ділянки континуума часу, що приймається до уваги при оцінці.  

Так, якщо враховується лише минулий час, то методи відносяться до 

витратних, теперішній - ринкових, майбутній - дохідних. З метою створення 

універсального інструменту діагностики змін розміру та структури потенціалу 

підприємства можна використовувати одномоментні оцінки його вартості. 

При виробничо – комерційному методі оцінка ЕПП передбачає розрахунок 

обсягів експорту, як ретроспективного, так і вірогідного в майбутньому.                

В.М. Бегма та Г.І. Мазуров, фокусуючи своє дослідження на розвиток 

експортного потенціалу підприємств ВПК, зазначають: “Експортний потенціал 

визначається як частина виробничого потенціалу, результати діяльності якого 

реалізуються в зовнішньоекономічній сфері” [2, с. 46]. Звідси оцінка величин 

фактичного експортного потенціалу дорівнює фактично реалізованій за кордон 

продукції, обчисленій в одній з ВКВ.  

Щодо максимально можливого експортного потенціалу (Епп), то його ці 

автори рекомендують розраховувати за формулою:  

Епп = (Втп + Втп (0,98 - Квп)) * К1 * К2, 

де Втп - вартість фактично виробленої товарної продукції, млн.дол. 

Квп – коефіцієнт використання виробничої потужності; 

К1 – коефіцієнт експортної спеціалізації; 

К2 – коефіцієнт відповідності продукції світовому технічному рівню.  

Розрахунок коефіцієнта експортної спеціалізації здійснюється за 

формулою: 

К1= (Втпі - Втпк): Втпк, 

де Втпі – вартість фактично виробленої товарної продукції і- того виду;  

Втпк - вартість товарної продукції, що необхідна для задоволення попиту 

внутрішнього ринку країни.  

Розрахунок коефіцієнта відповідності продукції світовому технічному 

рівню обчислюється за формулою: 

К2 = Втпсі : Втпі,  
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де, Втпсі – вартість фактично виробленої продукції і-того виду, що 

відповідає вимогам світового ринку. 

Моніторинг експортного потенціалу підприємства дозволяє створити 

інформаційну базу даних (цілісного уявлення) про стан системи експортного 

потенціалу підприємства. 

Таким чином, можна зробити висновок, що експортний потенціал 

підприємства являє собою можливість підприємства (фірми) або будь-якого 

іншого суб’єкта господарювання здійснювати виробництво певного виду 

продукції, що буде конкурентоспроможною, як на внутрішньому 

(національному), так і безпосередньо на зовнішньому (світовому) ринку. Було 

визначено, потенціал – багатопланове економічне поняття, тому оцінка його за 

допомогою якогось одного універсального показника неможлива. Для цього 

необхідна комплексна система показників, що характеризують загальну 

ефективність потенціалу і ефективність його окремих елементів. В ході аналізу 

методичних основ оцінки експортного потенціалу підприємства виділили 

наступні підходи: ресурсний, результативний та графоаналітичний підхід, що 

включає методику ГІС. А також важливо розуміти, визначені фактори 

впливають не лише на розвиток експортного потенціалу, а в результаті здатні 

посилити конкурентоспроможність підприємства як на зовнішньому, так і на 

внутрішньому ринку. 
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Конкурентоспроможність справедливо вважається однією з найбільш 

складних категорій у теорії та практиці управління підприємством та соціально-

економічними системами більш високого рівня (регіони, галузі, національні 

економіки). Метою більшості стратегій є створення стійких конкурентних 

переваг шляхом встановлення ринкового позиціювання (домінуючий масштаб 

чи приваблива ніша) або збору належних можливостей та компетенцій для 

надання пропозиції. Компанії проводять періодичні огляди стратегій та 

визначають напрямки та організаційну структуру на основі аналізу своєї галузі 

та певного прогнозу, як вона буде розвиватися. Цей процес називається 

стратегія адаптації підприємства і є досить актуальним для вивчення у наш час. 

Цілі наукової статті полягають в теоретичному обґрунтуванні сутності 

процесу адаптації підприємства до ринкових умов, розробка практичних 

рекомендацій щодо створення та використання системи адаптації підприємства 

до змін зовнішнього середовища. 

Проблеми адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища 

досліджуються багатьма вітчизняними та іноземними вченими та економістами, 

такими як П. Друкер, Б. Дрейтон, Дж. Майр, І. Марті, О. Вишняк,                

М. Головатий, В. Головенько, А. Горшкова, А. Камінський, Ю. Капітанець,                

О. Герасимова, М. Подоляна, А. Чачкова, Н. Брюховецька. 
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Нестабільність економічного середовища, поява якісно нових проблем 

зумовлює необхідність теоретичного вивчення та обґрунтування практичних 

рекомендацій для забезпечення економічної безпеки підприємств. Стійкі 

конкурентні переваги більше не виникають виключно із позиції, масштабу та 

можливостей виробництва чи наданні пропозиції. Ці показники є статичними. 

Все частіше ефективна конкурентоспроможність підприємства випливає з 

організаційних можливостей адаптації компанії до зовнішніх факторів. 

Ті корпорації, які розвиваються, стежать і швидко реагують на зміни більш 

схильні до експериментів не лише з продуктами та послугами, а й з бізнес-

моделями, процесами та стратегіями.  

Інструментами адаптації підприємства (рис. 1) можна вважати є наступні: 

1. Створення інформаційної системи. Це дозволить знизити невизначеність 

на вході і виході організації, своєчасно отримувати достовірну інформацію від 

першої особи і, як наслідок, максимально підвищити ступінь захисту від 

непередбачених обставин. Все це може бути здійснене за допомогою створення 

в організації системи маркетингу, постачання і, звичайно, відділу стратегічного 

планування. 

2. Злиття і поглинання організацій, створення стратегічних альянсів. Така 

тактика дозволяє організаціям зміцнити свої позиції на ринку, стати більш 

гнучкими, адаптивними, стабільними, особливо якщо з'єднуються дві сильні і 

великі фірми. Однак це вихід для тих організацій, які не здатні протистояти 

натиску і агресії зовнішнього середовища. 

3. Наступним інструментом адаптації організації є встановлення 

партнерських відносин керівництва організації і її персоналу. Якщо менеджер 

вміє делегувати процес прийняття рішень, радиться з працівниками і дає їм 

можливість проявити ініціативу і творчі здібності, мотивація і ефективність 

праці різко зростають. З'являється повага до керівника, що визначає характер 

відносин в трудовому колективі. Якщо персонал - це єдина команда, то 

організація отримує можливість максимально пристосуватися до динаміки 

зовнішнього середовища, оскільки в будь-якому випадку навіть найскладніші 

завдання знайдуть своє рішення. 
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Рисунок 1 - Інструменти ефективної адаптації підприємства на нових 

ринках 

 

4. Експерименти. Те, що неможливо вивести чи передбачити, часто можна 

виявити експериментально. Звичайно, всі компанії використовують якусь 

форму експериментів для розробки та тестування нових продуктів та послуг. 

Однак традиційні підходи можуть коштувати дорого. Крім того, дослідження, 

засноване на уявленні споживачів, часто є поганим предиктором успіху. Для 

подолання цих бар’єрів все більша кількість адаптивних фірм використовує 

низку нових підходів та технологій, особливо у віртуальному середовищі, для 

швидшого генерування, тестування та тиражування більшої кількості 

інноваційних ідей, з меншими витратами та з меншим ризиком, ніж їх 

суперники. Наприклад, завдяки своїй моделі Connect+Develop Procter & Gamble 

використовує InnoCentive та інші мережі з відкритими інноваціями для 

вирішення проблем технічного дизайну. Він використовує вхідний тривимірний 

віртуальний магазин для проведення експериментів, які швидші та дешевші, 

ніж традиційні ринкові. Тільки в 2008 році 10 висококваліфікованих 

співробітників змогли створити близько 10 000 моделювань дизайну, що 

дозволило виконати макети за кілька годин, що могло зайняти тижні.  
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5. Мобілізація сил та ресурсів. В останні кілька років ми спостерігаємо 

величезну потребу в віддаленій роботі. У найблищі роки очікується об'єднання 

штучного інтелекту і мобільності підприємств. Сучасні технології стануть 

основою процвітаючих технологічних інновацій в області мобільності 

підприємства. Починаючи, з розробки крос-платформних мобільних додатків, і 

закінчуючи поліпшенням взаємодії з споживачем. Дистанційний менеджмент 

дозволить скоротити витрати на утримання офісів і відмовитися від бізнес-

подорожей на користь онлайн-зустрічей. У зв'язку з пандемією ринок вільних 

кадрів став більше, і позначилася потреба в перенавчанні поколінь актуальним 

для ринку професій. Популярність в цьому полі набуло онлайн-навчання, 

довіра до якого підвищилася після переходу на дистанційний формат в школах, 

коледжах, вузах. 

6. Ініціативність. До кожної виникшої проблеми, конфлікту або  

невизначеності слід звертатися з ініціативою.. Управляючи цими ініціативами, 

компанія повинна бути дисциплінованою як і з партнерами, часовими рамками 

та споживачем, як і з асортиментом або операційним планом. 

7. Вивчення альтернатив. У стабільному середовищі недостатньо 

покращити ті, параметри, які вже існують або дослідити асортимент пропозицій 

конкурентів. Кожна висунута  пропозиція повинна супроводжуватися кількома 

альтернативами. Це легітимізує та сприяє когнітивному різноманіттю та 

організаційній гнучкості. 

Карантин і коронавірус викликали масштабний спад в економіці, 

змусивши цілі бізнеси пристосуватися до нових, більш складним реаліям. 

Пандемія стала причиною незліченної кількості невеликих загострень в тисячах 

малих і середніх підприємств. У той же час карантин «зрівняв» всі компанії у 

всьому світі, що спростило вихід на раніше недоступні ринки.  

В цілому в 2020 році компанії розділилися на три нерівних групи:  

- попит на продукцію зріс вдвічі; 

- бізнес зупинився   через епідеміологічну обстановку; 

- об’єднання з іншими, більш популярними компаніями, де деякі продукти 

і послуги виявилися не потрібні, однак попит на інший асортимент зберігся.  
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Отже, адаптація – це складний безупинний еволюційний процес розвитку 

та функціонування системи. І тільки комплексний розгляд цього процесу, 

системний аналіз його закономірностей і принципів дозволить визначити 

найбільш важливі напрями розв’язання проблеми успішного пристосування 

підприємства до змін зовнішнього середовища та підвищення ефективності 

його господарювання. Пошук шляхів адаптації підприємств – це напрями 

розвитку в різних областях їх функціонування, які забезпечують економічне 

зростання та ефективне функціонування в умовах конкуренції. Сьогодні для 

промислових підприємств необхідна організаційна реструктуризація для 

перетворення виробничих комплексів у гнучкі структури з широким 

асортиментом товарної продукції, які зможуть швидко адаптуватися до змін у 

зовнішньому середовищі.  
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В умовах ринкової економіки невизначеність та ризики супроводжують 

суб’єктів господарювання у вигляді постійно мінливого середовища або 

неочікуваних управлінських рішень. Оцінка ризиків, стосується як діяльності 

компаній, які діють в різних країнах світу, так і тих, які тільки виходять на нові 

для себе ринки. Це обумовлює необхідність вивчення конкурентних ризиків і 

розробки заходів по їх управлінню. 

Цілі наукової статті полягають в теоретичному обґрунтуванні необхідності 

моніторингу та попередження конкурентних ризиків підприємства що діє або 

планує виходити на міжнародні ринки, розробці практичних рекомендацій 

щодо ефективного управління ризиками та побудови стратегій швидкої реакції 

керівництва компаній до змін зовнішнього середовища. 

Питання виявлення та оцінки конкурентних ризиків підприємства на 

зовнішніх ринках в умовах постійної динаміки досліджуються багатьма 

вітчизняними та іноземними вченими та економістами, такими як П. Друкер,             

Б. Дрейтон, Дж. Майр, І. Марті, О. Вишняк, М. Головатий, В. Головенько,                

Д. Андрєєва, П. Верхняцький, М. Черняков О. Шалін, Ю. Капітанець,                 

О. Герасимова, М. Подоляна, А. Чачкова, Н. Брюховецька. 
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Специфіка прояву ризиків зовнішньоекономічної діяльності пов’язана з 

тим, що підприємство, яке виконує операції на зовнішньому ринку, опиняється 

в новому, незнайомому для нього середовищі діяльності. При цьому кожний 

без винятку зарубіжних ринок має певні особливості, які необхідно 

враховувати. Основними ризиками є такі: ризики, пов’язані з вибором країни 

здійснення зовнішньоекономічної операції (політичні і макроекономічні); 

ризики, пов’язані з вибором іноземного партнера; маркетингові (галузеві, 

інформаційні, інноваційні), валютні, комерційні, транспортні, митні тощо. 

Під конкурентним ризиком слід розуміти ймовірність втрати конкурентної 

позиції підприємства в результаті непередбачених змін в його маркетинговому 

середовищі, які виявляються за допомогою ретельного аналізу і вдосконалення 

ринкової стратегії. 

Для забезпечення конкурентної переваги підприємства серйозну увагу 

повинні приділяти роботі з виявлення небезпек, що виникають в результаті 

діяльності конкурентів і змін, що відбуваються на ринку. Таким чином, виникає 

об'єктивна необхідність в передбаченні та розробці коригувальних заходів 

щодо нівелювання наслідків ризику [2].  

В узагальненому вигляді процес управління ризиками 

зовнішньоекономічної діяльності передбачає такі етапи: ідентифікація ризикiв і 

розробка стратегії управління ними; обґрунтування і вибір методів управління 

ризиками; контроль реалізації стратегії, підведення підсумків та оцінка 

результатів з управління ризиковими випадками. При цьому результати 

кожного етапу формують вихідні дані для наступних етапiв, створюючи, у 

такий спосіб, систему ухвалення рішень зі зворотнім зв’язком. Така система 

забезпечує максимально ефективне досягнення зовнішньоекономічних цілей, 

оскільки одержані на кожному з етапів знання дозволяють коригувати не лише 

методи, але і самі цілі ризик-менеджменту (рис.1) 
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Рисунок 1 - Етапи управління ризиками 

 

Першим етапом процесу управління конкурентним ризиком є його оцінка, 

яка включає визначення зовнішніх і внутрішніх джерел виникнення, збір 

інформації по джерелі, а також оцінка значущості ризику [4]. 

Наступним етапом процесу управління конкурентним ризиком є 

проведення факторного аналізу рівня конкурентного ризику, який починається 

з ідентифікації видів конкурентного ризику, що виникають в процесі 

функціонування підприємства в конкурентному середовищі. Виділяється дві 

групи факторів конкурентного ризику: фактори безпосереднього впливу на 

рівень конкурентного ризику і фактори непрямого впливу на рівень 

конкурентного ризику. 

Більшість рішень про уникнення ризику застосовується на стадії прийняття 

рішень. При цьому треба мати на увазі, що: 

- уникнення можливих ризиків може бути просто неможливо; зокрема, що 

стосується ризиків цивільної відповідальності; 

- уникнення одного ризику може призвести до виникнення інших; 

- можливий обсяг прибутку від заняття певною діяльністю може значно 

перевищувати можливі втрати [1]. 
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Оцінку факторів конкурентного ризику рекомендується здійснювати 

експертним шляхом. При цьому спочатку слід встановити ступінь відповідності 

між характером дії факторів і рівнем конкурентного ризику, який обумовлений 

дією цього фактора. Підсумком оцінки факторів конкурентного ризику є 

визначення його рівня, що дозволяє перейти до третього етапу процесу 

управління - розробки програми реагування. Розробка програми реагування 

повинна починатися з розробки загальних стратегій управління конкурентним 

ризиком залежно від його рівня. 

Так чи інакше, при оцінці ризиків на іноземних ринках, більшість питань 

зводиться до оцінки так званих «країнових» ризиків і ризиків, пов'язаних з 

конкретними контрагентами і транзакціями. 

Важливо вивчити політичний режим і загальну політичну кон'юнктуру 

країни, на ринок якої планується вихід. Це стосується як країн, що 

розвиваються, так і розвинених країн. Хороший аналіз політичної кон'юнктури 

має на увазі і політичне дослідження, тобто визначення ключових фігур, що 

впливають на ситуацію в країні в цілому і бізнес-середовище зокрема, для 

подальшого моніторингу їх дій [5]. 

Отримавши загальне розуміння ситуації в досліджуваній країні, необхідно 

оцінити ризики і в галузі, в якій ви працюєте. Тобто, провести оцінку галузевих 

ризиків. Ситуація в конкретній галузі може кардинально відрізнятися від 

загальної ситуації в діловому середовищі країни. Щоб не витрачати час 

безцільно, необхідно розуміти ключових гравців ринку, тих, хто контролює той 

чи інший бізнес, включно з представниками адміністрацій, які звичаї і правила 

гри існують в галузі, і які з них позначаються на іноземних компаніях, а які ні, і 

чи існує ця різниця в принципі. 

Очевидно, при виході на новий ринок, істотно розширюється коло 

контрагентів вашої компанії, починаючи з посередників, місцевих юристів, 

агентів і закінчуючи партнерами, клієнтами, конкурентами, представниками 

влади. Перевірка контрагентів за кордоном зводиться все до тих же методів 

вивчення відкритих даних і збору відомостей у «живих» джерел. Складність 
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лише в тому, що робота з відкритими даними, наприклад, у В'єтнамі або Грузії 

істотно відрізняється від звичних медіа джерел або реєстрів в рідній 

юрисдикції. Крім того, у багатьох країнах, включаючи, наприклад, близьку до 

України Молдову навіть звичайний корпоративний реєстр недоступний онлайн 

і вимагає фізичної присутності для отримання простих даних про власників і 

директорів компанії. Що стосується «живих» джерел, бар'єром є їх 

ідентифікація і мовне питання. Крім того, визначити чи є ваш співрозмовник 

неупередженим і об'єктивним на відстані в тисячі кілометрів не завжди 

представляється можливим. Рішенням в даному аспекті є делегування оцінки 

контрагентів професійним компаніям з поставленим методикою роботи [3]. 

Таким чином, запропонований методичний підхід до оцінки та управління 

конкурентним ризиком підприємств торгівлі дозволяє більш детально 

дослідити всі можливі ризики, які можуть виникнути в процесі управління 

конкурентоспроможністю торговельного підприємства, своєчасно і 

цілеспрямовано прийняти відповідні управлінські рішення виключно на 

використанні аналізу статистичної інформації про результати і потенціал 

підприємств в конкуренції, що дозволяє підвищити об'єктивність процесу його 

оцінки. 

Грамотне застосування усього інструментарію управління ризиками у 

зовнішньоекономічній діяльності дозволить визначити їх оптимальний рівень, 

який сприятиме розвитку компанії та зростанню прибутку від діяльності на 

міжнародних ринках. 
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ 

Проведено дослідження головних підходів щодо формулювання та реалізації 

міжнародних стратегій: економічного, політичного, якісного та 

адміністративного. Здійснено аналіз етапів процесу стратегічного планування 

в міжнародних фірмах. Доведено, що саме зіставлення умов, що склалися в 

різних країнах, дає основу для вибору стратегічних альтернатив діяльності 

фірми за кордоном. 

Ключові  слова: стратегічне планування, стратегія, міжнародна фірма, 

стратегічне планування в міжнародній фірмі, міжнародний бізнес. 

Традиційні шляхи управління уже не відповідають об'єктивним реаліям 

сьогоднішньому світу: економіки, політики, бізнесу, соціального розвитку. 

Розвиток підприємств, реструктуризація національної економіки формування 

ринкових відносин та інші зміни потребують нових підходів до управління 

підприємство, зокрема міжнародною фірмою. Діяльність міжнародної фірми 

відрізняється від фірми, яка веде бізнес у своїй країні, тим, що безпосередньо 

пов’язана із формуванням міждержавних ділових відносин, які, в свою чергу, 

забезпечують більше переваг: вихід до зовнішніх ринків робочої сили (ціна та 

кваліфікація), доступ до джерел сировини, підкорення нових ринків, зростання 
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обсягів виробництва, бюджетні валютні надходження та інше. Актуальність 

дослідження стратегічного планування міжнародних фірм зумовлена 

існуванням проблеми забезпечення їх ефективного функціонування, досягнення 

динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, пошуку шляхів розвитку в 

умовах глобалізації. 

Теоретичним і прикладним аспектам зазначеного напряму наукових 

досліджень присвячені наукові праці А. Дунської, Л. Довгань, В. Нємцова,                

З. Шершньової, В. Герасимчука, Н. Мала, Е. Ібрагімов, В. Корінєв та багатьох 

інших 

Метою роботи є вивчення особливостей стратегічного планування в 

міжнародних фірмах, зокрема, підходів щодо формулювання та реалізації 

стратегій міжнародного бізнесу. 

Метoю статті є формування підходів до розробки стратегій розвитку 

міжнародних компаній. 

Oб’єктoм дoслідження є стратегії розвитку міжнародних компаній. 

Міжнародний бізнес багато в чому схожий з національним бізнесом, однак 

є і суттєві відмінності, які необхідно враховувати для успішної реалізації 

міжнародних стратегій. Головна проблема - подолання відмінностей 

національних культур, які проявляються в особливостях ведення справи. 

Міжнародний бізнес працює в різних культурах, тому одні і ті ж формальні 

параметри початку бізнесу (обсяг залученого капіталу, чисельність службовців, 

виробничі фонди, методи стимулювання продуктивності тощо) можуть при 

реалізації в різному культурному середовищі давати різні результати. 

Міжнародна стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства це 

засіб реалізації місії підприємства, що являє собою сукупність методів, 

способів, важелів та алгоритмів для встановлення довготермінових цілей, які 

комплексно охоплюють усі сфери діяльності підприємства, враховують 

можливі майбутні зміни зовнішнього середовища, циклічність розвитку 

національної та світової економік, а також інтереси власників підприємства [8]. 

Основне призначення стратегії міжнародної конкурентоспроможності – 
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взаємоузгодження маркетингових цілей підприємства з їх можливостями, 

вимогами споживачів, використовуючи при цьому слабкі сторони конкурентів 

та свої конкурентні переваги.  

Стратегія конкурентоспроможністі підприємства повинна бути направлена 

на збалансування зв’язків між підприємствами-контрагентами, запровадження 

ефективного внутрішнього економічного механізму й системи менеджменту 

підприємства. Процес управління конкурентоспроможністю підприємства 

повинен охоплювати усі сфери діяльності підприємства з метою формування 

стійких позицій на зовнішньому ринку.  

Досконалість організаційно-економічного механізму функціонування 

підприємства є основою його ефективного управління.  

Організаційно-економічний механізм підприємства засобів та важелів – це 

система взаємопов’язаних методів, що забезпечують ефективне 

функціонування окремих підрозділів та підприємства в цілому, їх взаємодію 

між собою та зовнішнім середовищем [2]. Ефективність організаційно-

економічного механізму підприємства залежить від організаційної побудови, 

величини та кількості підрозділів, стилю управління, системи відповідальності 

організаційних підрозділів, технологій виробництва, планування, організації, 

координації та мотивації праці, психологічного клімату на підприємстві тощо. 

Складність процесу управління конкурентоспроможністю залежить від 

кількості підрозділів на підприємстві, ефективності їх поєднання та взаємодії, 

спеціалізації та кооперації, розгалуженості структури управління [4]. У 

більшості підприємств організаційна побудова не відповідає вимогам ринку. 

Вони є не гнучкими, їхня система управління не включає такі важливі 

підсистеми в ринкових умовах, як маркетинг, логістика, інновації тощо. На 

сьогоднішній день у більшості підприємств внутрішнє управління 

конкурентоспроможністю зводиться до управління виробництвом продукції. 

Проте, при цьому недостатньо уваги приділяється асортименту продукції та 

діагностиці споживчого попиту.  

В сучасних умовах необхідно також правильно оцінити потребу та 
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купівельну спроможність споживачів, частку на ринку, позиції конкурентів та 

незаповнені ніші ринку. Управління асортиментом продукції тісно пов’язане з 

управлінням якістю. Для підвищення якості продукції на підприємстві потрібно 

розробити інтегровану систему якості продукції, яка включає в себе вимоги 

міжнародних стандартів, і які б могли ефективно функціонувати в ланцюзі 

«виробництво-переробка-реалізація» [7].  

Безперечно, в стратегії конкурентоспроможності підприємства роль якості 

продукції є визначальною, проте поряд з нею, важливого значення набуває 

проблема безпечності продукції. Ми вважаємо, що безпечність продукції слід 

розглядати не як чинник міжнародної конкурентоспроможності, а як виробничу 

необхідніть, адже в умовах конкуренції виробництво продукції, яка не є 

безпечною, суперечить принципу соціальної спрямованості та відповідності 

підприємницькій діяльності. Якщо мова йде про якість продукції, то цей 

показник є параметром конкурентоспроможності підприємства.  

Після приєднання України до Світової організації торгівлі та підписання 

Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, проблема 

підвищення якості продукції набуває все більшого значення, що зумовлює 

потребу у переході на міжнародні стандарти якості серії ISO 9000 [4]. Якість є 

основним чинником, який впливає на цінову конкурентоспроможність 

підприємства. Для підвищення якості продукції підприємство несе додаткові 

витрати, які входять у собівартість і зумовлюють підвищення ціни. Зростання 

вартості товару може викликати зменшення кількості покупців, тому потрібно 

знаходити шляхи зменшення витрат за іншими статтями. 

Для розробки ефективної стратегії міжнародної конкурентоспроможності 

неабияке значення має система маркетингу. Діяльність служби маркетингу 

повинна бути інтегрованою з основними ланками підприємства. Основною 

роботою відділу маркетингу є дослідження кон’юнктури ринку, позиціонування 

товару та підприємства [3]. Результатом роботи відділу має бути комплексний 

план маркетингу. Під час управління конкурентоспроможністю важливого 

значення набувають також логістичні підходи до оптимізації заготівельної та 
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виробничо-збутової діяльності підприємства. Для економіки України поняття 

логістики є дещо новим. Проте роль логістичного менеджменту в системі 

управління конкурентоспроможністю набуває дедалі більшого значення.  

Особливе значення для кожного підприємства має питання управління 

техніко-технологічною базою. Технічна складова включає в себе комплекс 

машин та обладнань, які використовуються під час виробництва продукції. У 

сучасних ринкових умовах не потрібно забувати про постійне оновлення 

техніко-технологічної бази на інноваційній основі, що вимагає додаткових 

капіталовкладень. Тому в цьому контексті актуальним стає розробка системи 

управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємства [5]. Ще одною 

складовою розробки та впровадження стратегії конкурентоспроможності 

підприємства є оптимізація операційного менеджменту, основою якого є 

управління не значним за часом та обсягом самостійним елементом 

технологічного процесу. Важливою складовою даної підсистеми є сукупність 

операційної документації, спеціалізація та кооперація виробництва й 

реагування на розпорядження та накази, механізм управління виробництвом 

[2]. Таким чином, усе вищесказане можна звести в єдиний механізм управління 

розробкою конкурентоспроможністю підприємства. 

Деякі нововведення створюють конкурентні переваги, коли фірма 

знаходить зовсім нову потребу у покупців або знаходить той сегмент ринку, 

який суперники обійшли увагою. Наприклад, японські фірми досягли переваг у 

багатьох галузях завдяки тому, що робили упор на менш крупні, і менш 

продуктивні варіанти виробів, до яких їх іноземні конкуренти ставилися 

зневажливо, вважаючи їх менш важливими і менш прибутковими [3].  

1. Конкурентна перевага стосується всієї системи створення цінностей. 

Система створення цінностей – це весь набір видів діяльності, які втягуються у 

процес створення виробу та його використання і який охоплює ланцюжки 

цінностей фірми, постачальників, посередників, покупців. Конкурентна 

перевага часто приходить як результат досягнення нових шляхів у справі 

формування всього ланцюжка цінності і управління нею.  
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Гарним прикладом у цій справі може бути італійська компанія з 

виробництва одягу «Benetton». У цій фірмі випуск продукції відбувається через 

мережу незалежних виробничих одиниць, які належать фірмі і тісно пов’язані з 

роздрібними торговцями, які мають від них дозвіл на продаж товару і 

використовують найбільш сучасні інформаційні системи. У всіх ланках системи 

цінностей фірма «Benetton» перепланувала свої форми діяльності з метою 

звести до мінімуму запас товарів, забезпечити швидку доставку і зробити 

можливим швидкий відгук на віяння моди [2].  

Наявність у даній країні постачальників і споживачів світового класу є 

важливою позитивною якістю і асоціюється з міжнародною перевагою у 

численних галузях.  

2. Конкурентна перевага підтримується тільки завдяки безперервним 

поліпшенням. Мало є таких конкурентних переваг, яких не можна було б 

скопіювати. Наприклад, корейські фірми зрівнялися з японськими фірмами у 

здатності вести масовий випуск стандартних кольорових телевізорів. 

Бразильські фірми зрівнялися з італійськими у виробництві взуття на кожний 

день завдяки оволодінню відповідною технологією і дизайном.  

Якщо фірми (і національні галузі промисловості) залишаються 

нерухомими, то в кінцевому рахунку їх випереджають суперники.  

Деякі фірми можуть утримувати десятиліттями закріплені конкурентні 

позиції, спираючись на переваги першопрохідця, стійкі відношення з клієнтом 

та ін. Але, з часом, більш динамічні суперники знаходять спосіб обійти ці 

переваги, завдяки більш ефективному способу ведення справи [45]. Наприклад, 

британські, а потім і американські фірми за деякий десяток років втратили свої 

позиції майже вікової давності на ринку верстатів, коли іноземні суперники 

скористалися новою комп’ютерною технологією. З аналогічної причини 

німецькі фірми втратили лідерство у фотоапаратах, коли японські фірми більш 

активно розпочали створення апаратів класу одно-об’єктивних дзеркалок і 

запровадження електроніки. А в суднобудуванні японським фірмам прийшлося 

поступитися значною часткою, коли процес вдосконалення уповільнився і 
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корейські фірми скопіювали їх стратегію при більш дешевій робочій силі [1].  

Разом з тим, колись досягнута перевага підтримується тільки шляхом 

безперервного пошуку інших, більш ефективних способів ведення справи і 

постійного внесення змін у поведінку фірми.  

3. Підтримка переваги вимагає вдосконалення її джерел. Конкурентна 

перевага компанії може випливати з будь-якої діяльності у ланцюжку 

цінностей, починаючи з розробки виробу і закінчуючи післяпродажним 

обслуговуванням. Джерела переваги розрізняються у відношенні здатності 

зберігати довгочасну дію [7]. Такі переваги дають: вартість основних фондів, 

які діють у фірмі, порядок у поводженні з власністю, і розраховані на разове 

використання проектні концепції. Всі такі переваги легко скопіювати. 

Переваги ж більш високого порядку і більш довгочасної дії подібні 

фірмовим знакам, які міцно утвердилися, і які є результатом багаторічних 

зусиль по завоюванню ринку або спеціальних прийомів у питаннях поводження 

з власністю [1]. Наприклад, корейським фірмам, які випускають вироби 

електроніки, ще доведеться розробити міцні переваги. Вони ведуть 

конкуренцію головним чином на основі рівня заробітної плати робітників, і 

використовують японське виробниче устаткування та японські і американські 

деталі. Американські компанії, які займаються крупно-масштабним випуском 

комп’ютерів, навпаки, володіють значно більш придатними до довгочасного 

утримання перевагами і які включають економію, що виникає в результаті 

накопичення крупних вкладень у НДДКР, здатність розробляти власне 

програмне забезпечення ПК тощо.  

Формування стратегії міжнародної конкурентоспроможністю підприємства 

є складним творчим процесом, який потребує високої кваліфікації менеджерів. 

Насамперед, розробка стратегії базується на прогнозі напрямків діяльності 

підприємства, кон’юнктури споживчого ринку в цілому і окремих його 

сегментів. Складність цього процесу зумовлена тим, що при розробці стратегії 

йде постійний пошук та оцінка альтернативних варіантів стратегічних рішень, 

які найбільш повно відповідають місії та цілям підприємства та завданням його 
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розвитку. Також певну складність формування стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства становить те, що вона є незмінною, 

хоча й коректується з часом відповідно до змін умов зовнішнього середовища 

та виникаючих нових можливостей для підприємства. 
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Збутову діяльність підприємства необхідно розглядати як складовий 

елемент маркетингу. Наявність добре розробленої маркетингової стратегії в 

системі збуту є запорукою ефективного функціонування підприємства. 

Вивчення даної проблеми необхідне для розуміння основних аспектів 

діяльності підприємства, що пов’язані з його адаптацією до ринкових умов.  

Одним з головних напрямів на шляху до інтеграції України в світове 

господарство наразі є активна робота національних підприємств щодо виходу 

на зовнішні ринки збуту. Проблема експортної діяльності вітчизняних 

підприємств розглядається в контексті зовнішньоекономічної інтеграції, як 

найважливіша умова входження підприємств у світову господарську систему. 

Запорукою успішного партнерства українських підприємств у сфері 
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міжнародної торгівлі є також перехід до нового рівня якості продукції, зміни її 

асортименту та номенклатури, стандартів і вимог до її виробництва, 

впровадження нових технологій та нового обладнання. 

Визначення проблематики управління збутовою діяльністю підприємств-

суб’єктів ЗЕД на сучасному етапі господарювання та пошук оптимальних 

стратегій виходу підприємств на зовнішні ринки збуту вимагає формування 

конкурентоспроможної організаційної структури як елементу системи 

управління збутовою діяльністю. 

За останні роки серед наукових робіт з проблем управління збутовою 

діяльністю заслуговують на увагу дослідження Г. Азоєва, І. Ансоффа, 

Г. Армстронга, Л. Балабанової, С. Гаркавенко, Є. Голубкова, А. Градова, 

П. Зав’ялова, О. Зирянова, Ф. Котлера, В. Онищенко, А. Романова, 

А. Старостіної, В. Хруцького та ін. Проте в науковій літературі до цього часу 

немає однозначності щодо трактування поняття «збутова діяльність» та чітко не 

визначено, що саме є компонентами цієї діяльності в різних сферах економіки. 

Недостатньо вивченими залишаються питання управління збутовою діяльністю 

підприємств-суб’єктів ЗЕД. 

Метою дослідження є виявлення особливостей управління збутовою 

діяльністю та обґрунтування оптимальних стратегій виходу на зовнішні ринки з 

врахуванням конфігурації каналів розподілу. 

Наразі сучасними українськими ученими-економістами пропонується 

декілька підходів до визначення поняття «збутова діяльність»: одні 

ототожнюють її з поняттями «розподіл», «товарорух» або «збут»; інші 

розглядають як продаж або як заключну стадію господарської діяльності 

підприємства, або взагалі трактують дуже широко, фактично розкриваючи ці 

поняття та їхню сутність через процес управління збутовою діяльністю. 

Збут – ключова ланка маркетингу і всієї діяльності підприємства зі 

створення, виробництва і доведення товару до споживача, основним завданням 

якого є повернення вкладених у виробництво товарів коштів та отримання 

прибутку [5]. 
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На думку П. Бєлінського, суть збутової діяльності в узагальненому 

розумінні полягає в процесі просування готової продукції на ринок та 

організації товарного обміну з метою отримання підприємницького прибутку 

[3]. Водночас Л. Балабанова визначає збутову діяльність, як діяльність, що 

забезпечує максимальну вигідність торговельної угоди для кожного з партнерів 

при першочерговому врахуванні інтересів і вимог проміжного або кінцевого 

споживача [1]. 

Отже, збутова діяльність – це цілісний процес, що охоплює: планування 

обсягу реалізації товарів із урахуванням рівня прибутку, що очікується; пошук і 

обрання найкращого партнера-постачальника (покупця); проведення торгів, 

включаючи встановлення ціни відповідно до якості товару та інтенсивності 

попиту; виявлення й активне використання факторів, здатних прискорити збут 

продукції та збільшити прибуток від реалізації. Тобто, можна констатувати, що 

управління збутовою діяльністю підприємств – це орієнтована на досягнення 

завдань організації управлінська діяльність, пов'язана із формуванням попиту 

на товари і послуги виробника, їхню реалізацію за допомогою інтенсифікації 

цього попиту. 

На сучасному етапі розвитку теорії маркетингу діяльність щодо реалізації 

продукції розглядається у двох аспектах. Перший передбачає створення 

системи заходів з раціонального розподілу і реалізації продукції (вибір стратегії 

збуту; побудова збутової мережі; розробка комунікаційних рішень щодо цінової 

і комунікаційної підтримки всередині збутової мережі). Другий аспект 

розглядає збутову діяльність як систему заходів з ефективного фізичного 

переміщення продукції (вибір транспортних засобів для доставки продукції; 

встановлення раціональних маршрутів; визначення кількості та місця 

розташування складів; створення інформаційного забезпечення ланцюга 

«виробник – споживач»). 

Кілька тлумачень також має і термін «управління збутом». Одні 

дослідники сприймають його як загальне керівництво збутовою діяльністю 
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фірми, інші – як планування та щоденне керівництво збутовою діяльністю 

фірми. Цей термін вони також пояснюють як одне з багатьох функціональних 

завдань підприємства, що здійснюється відповідно до затвердженого плану, є 

складовою частиною плану маркетингу та частиною загального плану 

діяльності підприємства. 

Таким чином, управління збутом означає створення системи товароруху, 

тобто системи, яка забезпечує доставку продукції до місця продажу 

(споживання) в точно визначений час, з максимально високим рівнем 

обслуговування покупців, тобто являє собою управлінську діяльність з 

планування, втілення в життя і контролю за фізичним переміщенням продукції 

від місця її виробництва до місця продажу з метою задоволення потреб 

споживачів і з вигодою для виробника [2]. 

Головним змістом збутової політики підприємства є вибір оптимальної 

схеми доставки продукту від виробника до споживача, її фізичний розподіл, а 

також обслуговування споживачів і після продажу їм своєї продукції. Тому 

вибір збутової мережі (каналів розподілу) – це стратегічне рішення, що 

повинно бути сумісним не тільки з очікуваннями в цільовому сегменті, але й з 

власними цілями підприємства. 

Важливим етапом роботи підприємства, що здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність, є вибір каналів дистрибуції. Для збуту своєї 

продукції підприємства можуть використовувати міжнародну оптову і 

роздрібну торгівлю. Специфіка товарів, які реалізуються на зарубіжному ринку, 

зумовлює і конфігурацію каналів їх розподілу. Товари кінцевого споживання 

мають чотири найбільш типові конфігурації каналів розподілу (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Типові конфігурації каналів розподілу 

Складено автором на основі [4] 

 

Вітчизняні економісти підкреслюють, що при використанні 

маркетингового підходу до управління збутовою політикою важливим є 

врахування ключових факторів успіху, до яких належать цільовий ринок, 

асортиментна політика, збутовий персонал, заходи мерчандайзингу (від яких 

залежить позиція підприємства на ринку) й результативність збутової 

діяльності. 

Основними елементами у сфері планування збутової політики, яким слід 

приділяти увагу в першу чергу, вважають вибір напряму реалізації збутової 

політики на довгострокову перспективу. 

В сучасних умовах, коли підсилення пріоритету інтересів споживачів в 

системі економічних відносин породжує агресивну конкуренцію за ринки 

збуту, однією з найважливіших передумов ефективного функціонування 

підприємств на цільовому ринку стає забезпечення конкурентних переваг в 

сфері збутової діяльності. Основною метою, з якою підприємства виходять на 

зовнішні ринки, є максимізація прибутку за рахунок використання ефекту 

масштабу та здатності проводити дослідження цільових зарубіжних ринків. 

Перехід на міжнародний рівень – це процес, який складається, як правило, 
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з великої кількості етапів. Підприємство починає з непрямого експорту, 

еволюціонує у напрямі прямого і, нарешті – у напрямі виробництва за 

кордоном.  

Організація міжнародної діяльності підприємства передбачає вибір 

способу виходу на закордонні ринки. Вона може зупинитися на експорті, 

спільній підприємницькій діяльності або прямому інвестуванні за кордоном. 

Кожен наступний стратегічний підхід вимагає прийняття на себе більшого 

обсягу зобов'язань та більшого ризику, але обіцяє і вищі прибутки. 

Управлінські підрозділи, що забезпечують розвиток системи управління 

збутовою діяльністю на різних підприємствах, можуть бути представлені 

відділом збуту, відділом маркетингу або ж групою збуту в складі інших 

управлінських підрозділів. До виробничих підрозділів відносимо склади готової 

продукції, цехи з комплектації, маркування і пакування готової продукції, 

транспортний підрозділ, відділ післяпродажного обслуговування та ін. 

Для забезпечення функціонування системи управління збутовою 

діяльністю, яка передбачає планування, організацію, мотивацію та контроль 

операцій із доставки необхідної споживачеві продукції у визначені терміни в 

необхідне місце у встановленій кількості і відповідної якості, необхідно 

скоординувати всю діяльність функціонального відділу маркетингу, його 

зв’язки з внутрішніми підрозділами підприємства і зовнішнім середовищем. 

Прийняття концепції маркетингу на підприємстві змінює методи, за 

допомогою яких досягаються цілі виробництва і збуту продукції. За рахунок 

інтеграції функції маркетингу у систему управління підприємством 

здійснюється більш глибоке і ефективне поєднання збуту із дослідженням 

ринкової ситуації, плануванням асортименту продукції, змінюється характер 

роботи, пов’язаної з реалізацією продукції. 

Система організації збутової діяльності повинна відповідати головним 

напрямам господарської діяльності підприємства, забезпечувати такий зміст 

виробничої, збутової, складської, транспортної та іншої діяльності, при якій 

продукція вчасно реалізується споживачу. 
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Формування системи організації збутової діяльності необхідно проводити 

з урахуванням системного підходу з метою створення цілісної моделі, яка б 

уможливила економічний розвиток підприємства, створила передумови для 

збільшення обсягів збуту і підвищення конкурентоспроможності продукції на 

ринку. 

Отже, підприємства, які виходять на зовнішні ринки, потребують, 

насамперед, ефективно сформованої збутової діяльності, яка дасть змогу 

підприємству здійснювати реалізацію товарів та послуг на максимальному 

рівні, тим самим забезпечуючи максимізацію свого прибутку. Своєю чергою, 

формування системи збуту на підприємстві залежить від ефективного його 

управління, яке повинно включати в себе декілька підсистем управління, кожна 

з яких відповідає за окремі складники збутової діяльності, доцільно 

сформованої стратегії збуту, що передбачає формування потужного збутового 

потенціалу та раціональної збутової політики. 

Найбільш вдалою стратегією для підприємств, що тільки починають свою 

зовнішньоекономічну діяльність або мають намір освоїти новий ринок збуту, 

виступає експорт – найдешевший і найменш ризиковий спосіб організації 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Інна Яцюк 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МЕДУ 

У статті досліджено тенденції розвитку вітчизняного ринку меду. Визначено 

експортний потенціал українського ринку меду. Ідентифіковано найбільш 

вигідні зовнішні ринки для реалізації українського меду з огляду на 

нереалізований експортний потенціал, а також експортний тариф.  

Ключові слова: експорт, експортний потенціал, мед, ринок. 

В умовах активного пошуку шляхів виходу економіки України з кризи, 

необхідно здійснювати пошук способів її удосконалення, максимального 

використання наявних ресурсів, потенціалу, конкурентних переваг. 

Інтенсивність розвитку світогосподарських зв’язків, транснаціоналізація та 

інтеграція країн світу актуалізує необхідність дослідження експортного 

потенціалу країни як рушійної сили її розвитку.    

 Дослідженню особливостей розвитку вітчизняного та світового ринку 

меду присвятили свої праці низка науковців, зокрема Данкевич В., Данкевич Є., 

Нестеренко О.В., Пивовар П., Ставицька А.В., Ципліцька О.О. Яненкова І.Г. та 

інші. Окремі аспекти формування експортного потенціалу країни обґрунтували 

вчені Мельник Т.М., Перетятко Л.А., Чалапко (Калник) Л.Д. та інші. Проте 

зважаючи на високий потенціал України у виготовлені даного продукту, наразі 

проблема оцінки можливостей розвитку ринку збуту меду залишається 

актуальною. 

Метою статті є визначення  можливості розвитку вітчизняного ринку меду, 

потенційні експортні ринки на основі оцінки сучасного стану 

торгівлі даним товаром. 
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 Важливим напрямком реалізації експортного потенціалу країни є 

визначення стратегічних товарів даної країни, виробництво яких є їх 

безумовною перевагою та пошук найбільш ефективних способів реалізації 

даних товарів. Бджолиний мед  входить в топ 5 стратегічних продуктів України. 

Україна посідає перше місце в Європі та п’яте місце у  світі за обсягом 

експорту меду. Експортний потенціал вітчизняного експорту меду з кожним 

роком зростає тому можна сказати, що бджолиний мед є стратегічним товаром 

України. Основними індикаторами світового ринку меду є дослідження обсягів 

їх експорту та імпорту, а також структури даних показників залежно від видів 

продукції та географічного спрямування експорту та імпорту досліджуваного 

виду продукції. Динаміка загального обсягу експорту меду представлено на 

рис. 1. 

 

Рисунок 1– Динаміка світового обсягу експорту  натурального меду у 

2015-2019 рр., тис. дол. США 

Джерело: сформовано автором за даними International Trade Center 

 

Як свідчать дані рис. 1, динаміка загального обсягу світового експорту  

меду протягом 2015-2019 рр, знизилася. У  2017 році обсяг світового експорту 

меду був найбільшим і знизився до 2019  року на 17%.  

В таблиці 1 відображено динаміку обсягу світового експорту натурального 

меду у розрізі країн в 2015-2019 рр. Із даних таблиці видно, що протягом 

останніх п’яти років найбільшими світовими експортерами натурального меду є  

Китай, Нова Зеландія, Аргентина, Німеччина, Україна. Проте динаміка обсягів 

експорту даного продукту країнами-лідерами експорту натурального меду 

варіювалася, зокрема обсяги експорту даного продукту Китаєм та Новою 
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Зеландією протягом аналізованого періоду зменшилися на більш, ніж 10%, а 

Аргентини аж на 99% Найбільший приріст експорту натурального меду 

протягом 2015-2019 рр. був притаманний Румунії (+852,13%) та Бразилії 

(+730,63%), Нідерландам (+97,95%). В свою чергу найменший приріст експорту 

натурального меду протягом досліджуваного періоду був притаманний 

Аргентині (-99,10%) та Мексиці (-59,46%). 

Таблиця 1 – Динаміка обсягу світового експорту натурального меду у 

розрізі країн в 2015-2019 рр., тис. дол. США 

Джерело: сформовано автором за даними International Trade Center 

 

Здійснення експорту неможливе без дослідження попиту на пропонований 

товар на світовому ринку. Тому проаналізуємо основні тенденції динаміки та 

структури світового імпорту натурального меду. 

Найбільшими експортними ринками для реалізації вітчизняного меду є 

Німеччина, США, Польща, Італія та Іспанія. Проте обираючи експортний ринок 

необхідно керуватися ступенем фактичного використання експортного 

потенціалу та іншими критеріями. Як показав аналіз, потенціал експорту меду в 

Німеччину, США та Польщу використовується повністю, що свідчить про 

високий рівень конкуренції на даних ринках та високий рівень насиченості 

товаром. Що стосується Італії її  не використаний експортний потенціал 

становить 7,6 млн. дол, що є найбільшим значенням серед досліджуваних країн 

Країна 2015 2016 2017 2018 2019 Темп приросту 
2019/2015, %

Світ 2321091 2228770 2390970 2269426 1981665 -14,62
Китай  288668 27656 270705 249251 235314 -18,48
Нова Зеландія  200043 206126 269135 245567 228775 14,36
Аргентина  163603 168868 182946 175251 1467 -99,10
Німеччина  132348 136828 140213 141229 133016 0,50 
Україна  83982 97258 133943 97985 101078 20,36
Індія 121457 70752 10408 101986 100872 -16,95
Іспанія  101175 108315 110744 105647 88467 -12,56
Угорщина  78003 72969 97278 90622 84805 8,72 
Бразилія  8172 9203 121298 9542 67879 730,63
Бельгія  80747 71794 77133 78119 63458 -21,41
Мексика  155986 93725 104717 120405 63231 -59,46
В'єтнам  102886 73055 63275 65783 52953 -48,53
Румунія  4602 41492 52138 49337 43817 852,13
Польща  32315 33596 40599 42936 43158 33,55
Канада 52194 54602 6064 61213 41319 -20,84
Інші 714910 962531 710374 634553 632056 -11,59
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Динаміка загального обсягу імпорту натурального меду представлено на 

рис.2. 

 

Рисунок 2 – Динаміка  імпорту світового обсягу натурального меду в 2015-

2019 рр., тис. дол. США 

Джерело: сформовано автором за даними International Trade Center 

 

Як свідчать дані рис. 2, динаміка світового імпорту натурального меду 

протягом досліджуваного періоду мала  тенденцію коливання, зокрема у                

2016 році спостерігалося різке зниження, проте у наступному році даний 

показник помітно зріс та починаючи з 2018 почав поступову тенденцію 

падіння. Така ситуація пов’язана із перенасиченням ринку через значне 

зростання виробництва меду. Як результат, виник тиск в сторону зниження цін 

з боку імпортерів, що зумовило зниження обсягів імпорту даного товару у 

вартісному вираженні.  

Таблиця 2 – Критерії вибору найбільш вигідних експортних партнерів 

України для реалізації меду 

Показники Німеччина США Польща Італія
Експортний 
потенціал 20,1 млн. дол. 17 млн. дол 15,1 млн. грн. 9,9 млн. грн.
Фактичний експорт 27,9 млн. дол. 21,2 млн. дол. 22,5 млн. дол. 2,3 млн. дол.
Невикористаний 
експортний 
потенціал - - - 7,6 млн. дол.
Загальний обсяг 
імпорту меду  

295,6 млн. 
дол. 

468,5 млн. 
дол. 57,5 млн. дол. 85,1 млн. дол.

Загальний обсяг 
торгівлі з Україною 2,5 млрд. дол. 1,1 млрд. дол. 2,7 млрд. дол. 2,6 млрд. дол.
Використовується 
тариф  на поставку 
меду 17% 0,5% 17% 17%

Джерело: сформовано з використанням засобу International Trade Center 
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 Крім не використаного експортного потенціалу важливо також звернути 

увагу на відсоток тарифу на поставку товару. Цей показник для Німеччини, 

Італії та Іспанії становить 17%, проте для США він складає лише 0,5 %.  

Отже, найвигіднішими країнами для експорту натурального меду з 

України ми вважаємо  Італію яка  демонструє найбільшу різницю між 

потенційними і фактичним експортом у вартісному вираженні - 7,6 млн. грн. та 

США, тариф на поставку якої становить лише 0,5%. 

 

Рисунок 3 – Ринки з найбільшим експортним потенціалом натурального 

меду в Італію 

Джерело: сформовано з використанням засобу International Trade Center 

 

 Як показало дослідження найбільш вигідними для експорту натурального 

меду в Італію є Іспанія та Німеччина. Причиною цього може бути те, що  в 

Іспанії виробляється лавандовий мед, який вважається одним з найкращих в 

світі.  Завдяки різноманітності флори Іспанії, там налічується величезна 

кількість сортів меду, причому склад деяких з них до цих пір залишається 

загадкою. Численні сорти меду відрізняються один від одного смаком, 

кольором, ароматом, консистенцією і поживною цінністю.  
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 Німеччина - країна, де за останні кілька років стрімко виросла кількість 

бджолярів, які виробляють більш ніж 25 тисяч тон меду в рік. У цій країні  

навіть в  звичайних школах існують власні пасіки, де бажаючі діти можуть 

бачити як працюють бджоли та розвивається їх сім'я. Це і є конкурентними 

перевагами медової галузі цих країн. 

Серед досліджуваних країн Україна експортує найменшу частку меду до 

Італії. Сталу тенденцію розвитку показала динаміка експорту даного товару з 

Німеччини до Італії. Обсяг експорту меду з Іспанії був найвищим починаючи з 

2015 року, проте протягом досліджуваного періоду його експорт поступово 

скорочувався і станом на 2019 рік, експорт натурального меду з Іспанії в Італію 

зменшився майже у два рази. З огляду на дану тенденцію, ми вважаємо за 

доцільне нарощувати експорт натурального меду до Італії, зважаючи на те, що 

невикористаний експортний потенціал у дану країну становить 7,6 млн. дол., а 

також динаміку приросту вітчизняного експорту меду до Італії протягом 

останніх 5 років. 

Аналіз світового ринку натурального меду свідчить про перспективи 

розвитку даної галузі у майбутньому. Україна має сприятливі природні умови 

для розвитку бджільництва і цим самим збільшення виробництва натурального 

меду. Найбільшими експортерами натурального меду в світі є Китай, Нова 

Зеландія та Аргентина Найбільшими імпортерами натурального меду  було 

визначено США, Німеччину та Японію.  Дослідження експортного потенціалу 

вітчизняного ринку меду показало, що ринки з найбільшим потенціалом для 

українського експорту меду – США та Італія. Ми вважаємо, що для України 

найбільш вигідно експортувати натуральний мед в США де тариф на поставку 

даного продукту становить лише  0,5%, а за останні  25 років кількість 

споживання меду населенням США зросло в 2,4 рази. Також варто нарощувати 

експорт вітчизняного меду до Італії  – європейську країну із найбільшою 

різницею між потенційними і фактичним експортом даного продукту. 
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН: ПРОБЛЕМИ ТА 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Київський національний торговельно-економічний університет 

ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ ПРИ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

У статті розглянуто та проаналізовано базові документи та нормативні 

акти, за допомогою яких здійснюється реалізація захисту прав працівників-

мігрантів, які мають на меті працевлаштовуватися в Європейському Союзі. 

Висвітлено основні проблеми захисту прав працівників-мігрантів, трудової 

міграції, у контексті працевлаштування до європейських ринків праці. 

Ключові слова: трудова міграція, міжнародна трудова міграція, міграційні 

процеси, міграційна політика, працевлаштування, Європейський Союз. 

Актуальність теми. Сьогодні у світових процесах міграції особливе місце 

займає працевлаштування працівників-мігрантів в Європейському Союзі. 

Основоположними причинами вказаного явища виступають різноманітні 

фактори, спричинені зовнішньою та внутрішньою ситуацією в країні під 

впливом економічних та політичних змін. Серед зовнішніх факторів варто 

виділити екологічну ситуацію, незадовільний стан безпеки у країні. Водночас, 

внутрішніми факторами можуть виступати недосконала захищеність прав 

працівників, неналежні умови праці, низька заробітна платня та інше. Для 

працівників-мігрантів, охочих працевлаштуватися в Європейському Союзі, 

головною метою є кращі умови праці та їх захищеність, висока заробітна 

платня та гарантування вищого рівня життя за кордоном. 
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Для членівЄвропейського Союзу працевлаштування працівників-мігрантів 

сприяє,у першу чергу, соціально-економічному розвитку країни. Але при цьому 

з’являється і багато негативних бар’єрів:зокрема, мови, приналежності до 

конкретного релігійного світогляду, що певною мірою порушує права 

працівників-мігрантів. Тому проблема захисту прав працівників-мігрантів при 

працевлаштуванні в Європейському Союзі є актуальною та вимагає 

комплексного підходу до розв’язання. 

Окремі аспекти питання захисту трудових прав працівників-мігрантів 

досліджували такі вчені: А. Зимнин [4],Д. Шибаєва [16], Т. Кортукова [10],                

Н. Пак [12], О. Оснач [11], О. Поліванова [13], Л. Амелічева [1]та інші. 

Метою статті є розкриття сутності таособливостей захисту прав 

працівників-мігрантів при працевлаштуванні у Європейському Союзі. 

Предмет – міграційна політика у сфері захисту прав працівників-мігрантів. 

Результати дослідження. Політика Європейського Союзу в частині 

забезпечення та належного захисту працівників-мігрантів складає основу для 

світової міграції робочої сили та єголовним фактором при формуванні 

сучасного ринку праці, а також впливає на розвиток таких сфер суспільства, як 

політика, економіка та соціальний розвиток. 

При міграційних процесах провідним керуючим органом залишається 

держава. За допомогою ефективної державної політики у сфері робочої міграції 

кожна держава підвищує ефективність захисту прав працівників-мігрантів, при 

цьому отримуючи притік висококваліфікованих спеціалістів. 

Міграційна політика Європейського Союзу визначається як сукупність 

прийнятих на законодавчому рівні нормативних документів, а також реалізація 

конкретних економічних, соціальних та організаційних заходів, що стосуються 

питання належного забезпечення та захисту прав працівників-мігрантів. 

Політика на рівні Європейського Союзу в системі міграційних процесів 

включає в себе діяльність двох напрямів: перший полягає у забезпеченні 

працевлаштування іноземних громадян в Європейському Союзі, а другий – 

забезпечує захист їх прав за такого працевлаштування. 
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Перед тим, як почати розгляд питання щодо захисту прав працівників-

мігрантів за умови працевлаштування у Європейському Союзі, доцільно 

окреслити зміст лексеми «захист». 

А. Зимнинсутність поняття «захист» визначає так: 

1)захист означає здійснення конкретних дій для вирішення певної 

проблеми;  

2)захист може проявлятися через підтримку та заступництво за когось або 

щось; 

3)захист може виступати у вигляді предметного явища, наприклад: 

надання притулку, де притулок буде виступати як захист [4]; 

4) захист реалізовується в односторонньому порядку, наприклад: сторона, 

яка захищає обвинуваченого під час суду. 

Термін «захист» неодноразово вживається в Європейській Конвенції про 

правовий статус трудящих-мігрантів[2] й інших національних нормативно-

правових актах. 

Багато науковців наголошують на тому, що під «захистом» варто розуміти 

діяльність органів влади щодо забезпечення належних прав своїх громадян на 

законодавчому рівні, шляхом надання гарантій та попередження 

правопорушень [11, с. 12]. 

В українському законодавстві термін «захист» ототожнюють саме із 

захистом прав будь-якого громадянина,він має загальний характер, а тому 

суспільство розуміє його як обов’язкову функцію держави у наданні гарантій 

щодо захисту інтересів населення та реалізації своїх прав [13, с. 9]. Таким 

чином, можемо сформулювати власне бачення щодо терміну «захист»:це 

сукупність конкретних дій держави або органу публічного управління для 

забезпечення інтересів суспільства та реалізації прав громадян на 

законодавчому рівні, де гарантом виступає держава. 

Що стосується захисту прав працівників-мігрантів, то даний термін 

означає сукупність конкретних правових інструментів, за допомогою яких 

працівники-мігранти забезпечують собі належне працевлаштування за 

кордоном. 
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Сьогодні прийнято низку актів вторинного законодавства ЄС, що 

забезпечують реалізацію заходів щодо захисту прав працівників-мігрантів та 

регулюють міжнародні трудові процеси: 

- встановлено загальні матеріальні та процесуальні стандарти перевірки 

громадян інших країн, що перетинають кордон ЄС; 

- встановлено перелік інших країн, громадяни яких повинні отримати візи 

на в’їзд до ЄС на строк не більше 3-х місяців; 

- затверджено умови та процедури надання віз громадянам інших країн; 

- затверджено загальний формат візи для в’їзду на територію ЄС; 

- затверджені умови надання та загальний формат віз для довгострокового 

проживання та дозволів на проживання у ЄС; 

- встановлені загальні правила возз’єднання сімей; 

- гарантії соціального захисту поширено на громадян інших країн; 

- визначено статус громадян інших країн, які мешкають в ЄС дов-

готривалий строк (більше 5-й років); 

- встановлено умови допуску громадян інших країн з метою освіти, 

академічного обміну, волонтерської діяльності. 

Ці акти сприяють поліпшенню правового становища громадян інших 

країн, які постійно проживають в ЄС, та можливому розширенню кола 

суб’єктів, які можуть користуватись привілеями громадянства ЄС. 

Кожна держава-кандидат на вступ до ЄС має приєднатися до Шенгенських 

угод. Таким чином, розширення ЄС на схід означає посилення щодо 

прикордонного контролю нових держав-членів ЄС з Україною. Зрозуміло, що 

вони зобов’язані скасувати безвізовий режим з нашою державою з метою 

впровадження єдиної «Шенгенської візи». Проте можна сподіватися, що режим 

доступу громадян інших країн до ЄС, включаючи громадян України, буде 

значно лібералізовано та уніфіковано. Наразі йде підготовка правових актів, що 

встановлять єдині умови легального перебування та проживання громадян 

інших країн в ЄС, спільні правила захисту біженців та правила виселення 

іноземців з території ЄС. Серед них підготовка регламенту, що встановлює 
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перелік інших країн, громадяни яких мають отримати візу для в’їзду на 

територію ЄС. Найближчим часом планується поступово замінити 

дипломатичні представництва держав-членів на єдині представництва ЄС. 

До того ж, у 2003 році були прийняті дві юридично обов'язкові директиви, 

які мають вплив на інтеграцію мігрантів у приймаюче суспільство: Директива 

2003/86 про возз’єднання сімей та Директива 2003/109 про надання громадянам 

третіх країн статусу довгострокового перебування. 

Щодо легальної міграції у ЄС, діє ряд директив таких, як: Директива 

2003/86 про возз'єднання сімей від 2003 року; Директива 2003/109 про надання 

громадянам третіх країн статусу довгострокового перебування від 2003 року; 

Директива 2009/50 про умови в'їзду та проживання громадян третіх країн з 

метою здійснення висококваліфікованої праці від 2009 року; Директива 2011/98 

про єдиний дозвіл від 2011 року; Директива 2014/36 про сезонних працівників 

від 2014 року; Директива 2014/66 про внутрішньо корпоративний трансферт від 

2014 року; Директива 2016/801 про умови в’їзду та проживання громадян третіх 

країн з метою проведення досліджень, навчання, підвищення кваліфікації, 

волонтерства, обміну учнями або освітніх проектів і роботи за програмою au 

pair.  

Зокрема, Директива 2003/86 про возз’єднання сімей спрямована на те, щоб 

мігранти мали змогу приєднатися до членів їх сімей. У преамбулі зазначається, 

що можливість жити з родиною в іноземній державі є важливим способом 

сприяння інтеграції. 

Директива 2003/109 про надання громадянам третіх країн статусу 

довгострокового перебування має на меті посилити статус громадян третіх 

країн, які проживають протягом тривалого періоду часу в одній державі-члені. 

У ній зазначається, що інтеграція громадян третіх країн, які довгостроково 

перебувають в державах-членах,є ключовим елементом сприяння економічній 

та соціальній згуртованості, а мешканці довгострокового періоду повинні 

користуватися рівним ставленням з громадянами держав-членів у широкому 

діапазоні економічних та соціальних питань. 
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Варто зазначити, що захист прав працівників-мігрантів здійснюється і за 

допомогою Хартії ЄС про основні права від 2000 року. Головним призначенням 

Хартії є спільне зведення, підтвердження та систематизація основних прав 

людини, а також принципів правового статусу особи, які раніше були визнані за 

громадянами Європейського Союзу в інших джерелах права [16, с. 79]. 

Ключовою відмінністю Хартії ЄС від актів вторинного законодавства ЄС, які 

розроблялися з метою захисту прав та основних свобод людини від свавільності 

державної влади, є її адресність наднаціональним інститутам та органам 

Європейського Союзу з урахуванням меж їх компетенції (ст. 52) [9]. 

Європейська соціальна хартія містить в собі додатки, в яких чітко 

прописані належні права працівника-мігранта, якими він може користуватися і 

легально працевлаштовуватися в Європейському Союзі. 

Окрім актів вторинного законодавства ЄС, де зазначено основні умови 

захисту прав працівників-мігрантів при працевлаштуванні в Європейському 

Союзі, існують і численні двосторонні угоди, в яких розглядаються та 

вирішуються конкретні ситуаційні питання щодо трудової міграції. Це, в 

основному, питання захисту щодо візового та прикордонного контролю 

трудових мігрантів та повернення на батьківщину нелегальних мігрантів. 

Велика кількість угод присвячена трудовій міграції та захисту прав 

працівників. 

Нині більшість країн Європейського Союзу використовує ефективну 

політику щодо залучення працівників-мігрантів, гарантуючи при цьому захист 

їх прав, тим самим маючи на меті забезпечити собі соціально-економічний 

розвиток. Законодавство Європейського Союзу щодо трудової міграції 

розроблено таким чином, що принаданні захисту прав при працевлаштуванні 

одночасно забезпечується розвиток економікиуаспектівисококваліфікованих 

працівників, а це підвищує попит на працевлаштування в Європейському 

Союзі. Причина застосування такої політики, перш за все, пояснюється 

дефіцитом спеціалістів в Європейському Союзі, а тому для залучення 

працівників потрібно надати їм усі умови для належного працевлаштування. 
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Основний дефіцит робочої сили Європейського Союзу виявляється у ІТ- 

технологіях та медицині. Серед некваліфікованих працівників-мігрантів 

працевлаштування можливе у сільському господарстві, будівництві, 

готельному бізнесі, громадському харчуванні та харчовій промисловості.  

Не дивлячись на розвиток безробіття в Європейському Союзі, дослідження 

експертів з питань міграційної робочої сили показали, що при проведенні 

ефективної міграційної політики та наданні гарантій захисту прав працівників-

мігрантів у майбутньому попит на працевлаштування в Європейському Союзі 

зросте, тим самим підвищивши і економічне зростання країн Європейського 

Союзу на фоні процесів світової глобалізації. 

Розвиток нових технологій формує попит на експертні знання. Водночас, 

різні умови надання гарантій захисту прав працівників-мігрантів у країнах 

Європейського Союзу, призводять до інтенсифікації розповсюдження 

неформальних форм некваліфікованої праці. Тому запобігання нелегальній 

трудовій міграції є одним з найактуальніших питань як внутрішньої, так і 

зовнішньої політики країн Європейського Союзу[16]. 

Сьогодні європейці визнають факт демографічної кризи у себе і розуміють 

необхідність у висококваліфікованих працівниках, які побудують «економіку 

знань» відповідно до потреб і можливостей окремих держав Європейського 

Союзу. 

23 вересня 2020 р. Європейською Комісієюбуло введено в дію новий Пакт 

щодо міграції та надання притулку [17]. Пактом передбачається серйознішій 

підхід до захисту прав працівників-мігрантів, також він охоплює всі аспекти, 

що стосуються міграційних процесів, та забезпечує ефективну як внутрішню, 

так і зовнішню політику ЄС. Даний Пакт було запроваджено з метою 

взаємоузгодженості між принципом справедливого розподілу відповідальності і 

принципом солідарності. Новизною в даному Пакті можна виділити таке: для 

працівників-мігрантів, які в’їжджають в ЄС, обов’язковим є огляд їх стану 

здоров’я, особистості та безпеки. Важливою зміною також є скорочення 

терміну для визнання біженців, які мають право отримати довгостроковий 
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правовий статус до трьох років законного проживання замість п’яти. Крім того, 

має бути запроваджено незалежний моніторинг дотримання прав людини щодо 

мігрантів. 

Тут варто навести основні принципи захисту прав працівників-мігрантів 

припрацевлаштуванні вЄвропейському Союзі, зазначені у Пакті: 

- створення ясної та прозорої системи правил та процедур з метою 

забезпечення легальної імміграції; 

- відповідність економічної імміграції потребам ринку праці 

Європейського Союзу; 

- інтеграція іммігрантів у країнах перебування, як двосторонній процес, в 

якому беруть участь як іммігранти, так і суспільство прийому; 

- солідарність, що передбачає взаємну довіру та справедливий розподіл 

відповідальності між країнами-членами; 

- забезпечення внутрішньої безпеки Європейського Союзу у контексті 

міграції, тобто інтегрована охорона кордону та адекватна візова політика                 

[18, с. 355]. 

Варто зауважити, що останніми роками у Європейському Союзі значно 

ускладнилася міграційна ситуація. Це пов’язано з розширенням меж 

Євросоюзу, що призвело до того, що громадяни молодих країн-членів 

Європейського Союзу масово вирушили на заробітки в економічно розвинені 

країни. Окрім того, нерівномірність розвитку Заходу і Сходу, збільшення 

кількості військових конфліктів у мусульманському світі та й сама хитка 

міграційна політика Європейського Союзу призводять до накопичення проблем 

із мігрантами. З іншого боку, вихід Сполученого Королівства Великої Британії 

та Північної Ірландії з Європейського Союзу спричинилинайголовніший 

негативний наслідок у сфері трудової міграції – посилення імміграційного 

контролю, що викликатиме складнощі на кордоні та перешкоджатиме свободі 

пересування з метою працевлаштування. 

З вищевикладеного видно, що загалом на міжнародному рівні питання 

забезпечення трудових прав і законних інтересів мігрантів, а також соціального 
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захисту членів їхніх сімей мають досить якісне та змістовне урегулювання, що 

свідчить про глибоке та всебічне усвідомлення міжнародною спільнотою як 

переваг, так і проблем, що супроводжують трудову міграцію. При цьому 

важливо зазначити, що міжнародні документи не мають на меті створення 

нових чи виключних прав і умов для трудящих-мігрантів, натомість вони 

орієнтовані на забезпечення їхнього максимально можливого рівного 

становища із працівниками-громадянами, а також на взяття під контроль мігра-

ційних процесів і протидію правопорушенням та зловживанням у цій сфері, 

зокрема, таким їх надзвичайно небезпечним проявам, як торгівля людьми та 

рабство. Разом із тим, не можна не звернути увагу на те, що низка 

вищезазначених та інших міжнародних документів, які тією чи іншою мірою 

стосуються питань трудових та тісно пов'язаних із ними прав мігрантів, 

залишаються нератифікованими багатьма, у тому числі провідними державами. 

Перевага при цьому надається укладанню відповідних двосторонніх угод з 

питань трудової міграції. 

Висновки.Таким чином, питання трудової міграції та належного захисту 

працівників-мігрантів сьогодні в Європейському Союзі залишається відкритим, 

а сама проблема використання нелегальної робочої сили працівників, які 

прибувають до Європи з країн третього світу, потребує негайного вирішення. 

Основним гальмом цього є неналежне регулювання в Європейському Союзі 

спільної імміграційної політики, адже іммігранти, у першу чергу, нелегальні, не 

підпадають під захист європейського права.  

Перспективами подальших наукових досліджень у зазначеному напрямку є 

вивчення аспектівукладання двосторонніх та багатосторонніх угод у сфері 

працевлаштування мігрантів, адже завдяки таким діям можна усунути багато 

негативнихчинників захисту прав працівників-мігрантів, які виникають при 

працевлаштуванні у Європейському Союзі. 
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