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УДК  339     Економічні науки 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Бабінець О.А., 

студентка  факультету економіки і  

підприємництва 

Миколаївський міжрегіональний  

інститут розвитку людини 

м. Миколаїв, Україна 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що у центрі стратегії розви-

тку будь-якого підприємства знаходяться цілі розширення, диверсифікації або 

інновації. За умови змін маркетингового середовища підприємство-виробник 

має постійно оцінювати структуру своєї діяльності, приймаючи рішення щодо 

завершення виробництва продукції, її вчасної модифікації чи заміни новою. 

 Аналіз досліджень і публікацій. В економічній літературі приділяється 

значна увага та висвітлюються складові маркетингової товарної політики. Ана-

ліз проблемного поля концепцій маркетингової товарної політики 

проаналізовано у роботах А.О. Длігач, Л.В. Балабанова,, А.В. Войчак, 

С.С.Гаркавенко, В.Я. Кардаш, Ф. Котлер, Є.В. Крикавський, Ж-Ж Ламбен, Н.Б. 

Ткаченко, Г.О. Холодний, А.О. Старостіна. Проте, незважаючи на вагомі на-

працювання, залишаються питання щодо використання основних видів аналізу 

товарного асортименту та товарної політики на підприємствах в залежності від 

його специфіки для подальшої розробки чи вдосконалення товарної політики. 

Мета дослідження полягає в узагальненні теоретико-методичних засад та 

обґрунтуванні практичних способів удосконалення маркетингової товарної по-

літики виробників. 

Виклад основного матеріалу. Товарна політика відіграє важливу роль у 

здійсненні комерційної і маркетингової діяльність підприємства на ринку. Мар-

кетинговим аспектом є комплекс дій в площині спрямованій на забезпечення 

споживачів товарами та послугами, а комерційний – це досягнення економічної 

ефективності діяльності підприємства при закупівлях та збуті продукції. Вихо-
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дячи із загального визначення терміну політика – цілеспрямована діяльність, 

пов'язана з прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин між різ-

ними суспільними групами. Політика є управлінською діяльністю стратегічного 

рівня щодо внутрішніх та зовнішніх правостосунків і взаємодій [4, с. 48]. 

Основними завданнями товарної політики вважають: створення нових то-

варів або оновлення існуючих (інновації); забезпечення якості продукції та її 

конкурентоспроможності; формування та оптимізація товарного асортименту; 

створення товарних марок (бренду); упаковка, аналіз життєвого циклу товару та 

управління ним; позиціювання товарів на ринку; організація сервісного обслу-

говування; паблік рилейшнз [5, с. 11]. Зміст товарної політики підприє-мства 

залежить від положення продукції на ринку, а також від співвідношення темпів 

зростання обсягів продажу і відносної частки товару на ринку на різних етапах 

його життєвого циклу. Розробка й здійснення товарної політики вимагають до-

тримання наступних умов: – чіткої уяви про мету виробництва й збуту на 

перспективу; – наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; 

– відповідного знання ринку й характеру його вимог; – чіткої уяви про свої мо-

жливості й ресурси сьогодні і на майбутнє [10, с. 78]. Процес формування 

товарної політики повинен бути заснований на стратегічному підході, який 

припускає розробку довгострокового, перспективного курсу й передбачає ви-

рішення наступних принципових завдань: – оптимізація й відновлення 

товарного асортименту з урахуванням життєвого циклу товару та співвідно-

шення нових і «старих» товарів в асортиментній програмі; – цілеспрямована 

адаптація товарного асортименту до вимог цільового ринку й споживачів; – 

ефективне керування товаром і марочним капіталом; забез-печення якості та 

конкурентоспроможності товарів; освоєння нових ринків при збуті існуючих і 

нових товарів; керування процесом розробки й виведення на ринок нових видів 

продукції; – стратегічне позиціонування товарів на ринку; – планування проце-

су вилучення з виробничої й (або) збутової програми товарів, що втрачають 

ринкові позиції [8, с. 46]. 
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Для оцінки ефективності товарної політики необхідно визначити крите-

рій, якому вона повинна відповідати. Він, як певний орієнтир, повинен 

концентровано відображати головну стратегічну мету підприємства. В сучас-

них умовах для багатьох підприємств головним у їхній діяльності є досягнення 

найбільшого обсягу продажу товарів та отримання бажаної суми прибутку. 

Глобальна стратегічна мета повинна полягати у всебічному задоволенні потреб 

споживачів на товари та послуги, високоякісному їх обслуговуванні й отриман-

ні довготривалого прибутку, що сприятиме зростанню ринкової вартості 

підприємства. Виконання такої стратегічної мети можливо лише тоді, коли під-

приємство має значні конкурентні переваги і насамперед його пропозиція 

складається з більш конкурентоспроможних товарів і супутніх послуг, що від-

повідають потребам покупців. Критерій ефективності товарної політики, як і 

стратегічна мета підприємства, не є постійним. Він змінюється відповідно до 

стадій життєвого циклу підприємства, залежить від специфіки і стану розвитку 

його ринків збуту, попиту на товари та послуги, наявності фінансових й інших 

ресурсів, умов зовнішнього середовища та різних внутрішніх факторів розвитку 

підприємства [1, с. 79]. 

Маркетингова товарна політика пронизує всю систему маркетингу, почи-

наючи з ідеї створення товару і закінчуючи виведенням товару з ринку. Для 

ефективної реалізації товарної політики на підприємстві пропонується діяти за 

такими напрямками: 1) чітко визначитися з метою виробництва на основі дета-

льного дослідження ринку та характеру його вимог; 2) зіставити цілі та 

можливості підприємства на основі виробничого та ринкового потенціалу; 3) 

зосередити увагу на перспективних аспектах товарної політики. Відповідно до 

сучасної концепції маркетингу найбільш діючим інструментом комплексу мар-

кетингу є товар, а такі інструменти, як комунікація, розподіл і ціна, лише 

ґрунтуються на особливостях товару. Товарна політика, таким чином, відіграє 

найважливішу роль у системі управління маркетингом, і від того, наскільки 

гнучкою й ефективною вона виявиться, залежить гнучкість та ефективність ма-

ркетингової політики загалом [6, с. 68]. 
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 Висновки. Ефективна товарна політика виробників є запорукою їх комер-

ційного успіху в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Вона має базуватися 

лише на запитах і вподобаннях кінцевих споживачів. При цьому виробники 

мають постійно вдосконалювати виробничо-технологічну діяльність щодо під-

вищення конкурентоздатності своєї продукції. Важливе значення в товарній 

політиці виробників має вдосконалення якості продукції сиру, що може бути 

предметом окремого дослідження. 
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УДК 678:055.288.5 Економічні науки 

 

УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бардис О. О. 

студенктка економіічного факультету  

Миколаївський міжрегіональний інститут  

розвитку людини «Україна» 

м. Київ, Україна 

До числа вітчизняних науковців, які розглядали теоретичні та практичні 

аспекти прогнозування і планування товарообороту підприємства роздрібної 

торгівлі, слід віднести І.О. Бланка, І.В. Височин, І.О. Смоліна, В.С. Марцина, 

Ю.П. Яковлєва, Г.М. Тарасюка тощо. Заслуговують особливої уваги напрацю-

вання у даній галузі науковців країн СНД, серед яких виокремимо А.У. Альбе-

кова, Л.А. Брагіна, Р.П. Валевич, Л.В. Горшкову, А.І. Гребнєва, Г.А. Давидову, 

Т.П. Данько, С.М. Лєбєдєву, С.А. Согомонян, О.М. Соломатіна та ін. Ґрунтов-

ними є розробки іноземних науковців і практиків у сфері управління прода-

жами, зокрема Девіда Джоббера, Джеффа Ланкастера, Розан Л. Спіро, Уїльяма 

Дж. Стентона, Грегорі А. Річа, Петера Вінкельманна, Радміло М. Лукіча, Чарль-

за Д. Шива, Александра Уотсона Хайяма тощо. Не залишилася проблематика 

прогнозування збуту (продажів) поза увагою і серед практикуючих фахівців. 

Метою написання статті є характеристика методів прогнозування товаро-

обороту підприємства роздрібної торгівлі. Виходячи з мети дослідження, нами 

були поставлені наступні завдання: систематизувати методи обґрунтування 

прогнозів товарообороту; визначити переваги, недоліки та можливості застосу-

вання методів прогнозування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі. 

Існує безліч підходів щодо визначення сутності оптової торгівлі, кожне з 

яких акцентує увагу на певних її особливостях. 

Так, за своєю організаційною сутністю оптова торгівля є формою органі-

зації господарських зв'язків між суб'єктами інституціонального ринку 

(товаровиробниками, оптовими і роздрібними торговельними підприємствами, 
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комерційними посередниками, державними установами, виробничими та суспі-

льними колективними споживачами) з приводу закупівлі-продажу великих 

партій товару або комплексу послуг. Основним місцем її здійснення є оптовий 

ринок, де сконцентровані оптові і комерційні посередники (оптові продавці) і 

на який виноситься попит колективних набувачів товарів і послуг (оптових по-

купців) (Апопій, 2005). 

Економічна сутність оптової торгівлі полягає у здійсненні процесу про-

дажу товарів і послуг у сфері товарного обігу з метою подальшого їх продажу 

кінцевому споживачу через роздрібну ланку або для безпосереднього виробни-

чого споживання та надання оптовим покупцям послуг. 

B оптовій торгівлі, яка не має на меті, на відміну від роздрібної, чітко ви-

раженої реалізації попередньо закуплених товарів у кінцеве споживання, поділ 

на продавців і покупців залишається доволі умовним. Оптові підприємства, 

придбавши партію товару, одночасно стають його продавцем. Зворотна анало-

гія простежується в діяльності виробничих підприємств – реалізація 

виготовленого товару супроводжується закупівлею товарів сировинного харак-

теру (постачання). 

Окреме місце посідають колективні покупці партій товарів (комплексу 

послуг) – бюджетні і трансфертні органи й установи (органи влади і соціально-

го захисту). Ці суб'єкти оптової торгівлі залишаються виключно покупцями 

оптових партій товарів, оскільки самостійної комерційної діяльності, що перед-

бачає виготовлення і реалізацію матеріальних благ, вони не здійснюють. 

Підставою для віднесення бюджетних і трансфертних колективних споживачів 

до числа оптових покупців є насамперед значний обсяг партій матеріальних 

благ, що ними закуповуються. На відміну від роздрібних покупців, колективні 

споживачі закуповують, за незначними винятками, не споживчі товари (окремі 

послуги), а великі партії товарів (комплекси послуг) або високовартісні одиниці 

устаткування, обладнання – основних засобів. 

Оперування відносно великими партіями товарів є тією характерною ри-

сою оптової торгівлі, що підкреслює її відмінність від роздрібної. Однак не слід 
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забувати, що в практиці оптової торгівлі поняття «партія товару» інколи тотож-

не одиничному капіталомісткому товару (літак, будинок, заводський корпус 

тощо). 

Відповідно до законодавства України підприємства оптової торгівлі, не-

залежно від форм власності, обсягів та методів господарювання здійснюють 

торговельну діяльність після їх державної реєстрації як суб’єктів підприємни-

цької діяльності. 

Найчисельнішу групу вітчизняних оптовиків становлять оптово-

торговельні підприємства із повним та обмеженим циклами обслуговування. 

Працюючи на товарному ринку, вони виконують різноманітні функції (рис. 1), 

які можна розподілити на загальні та мікрофункції. 

 

Рисунок - 1. Класифікація мікрофункцій підприємств оптової торгівлі 
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Сукупність цих функцій формує головний зміст діяльності оптової торгівлі. 

Діяльність, яку здійснює оптово-торговельне підприємство, поділяється 

на основну операційну, іншу операційну, інвестиційну, фінансову, над-

звичaйну. Зміст робіт, виконуваних за кожним видом діяльності, представлено 

на рис. 2. 

 

Рисунок. 2. Схема складу робіт за видами діяльності оптово-торговельного 

підприємства 

 

Здійснюючи основну операційну діяльність, оптовики вивчають та визна-

чають поточний і перспективний попит у товарах підприємств, організацій та 

роздрібної торгівлі свого регіону. Під час вивчення споживчого попиту доціль-

но розмежовувати методи вивчення попиту оптових покупців, так званих 

професійних споживачів, та методи вивчення попиту в споживчих товарах. 

Працівники підприємства оптової торгівлі регулярно відвідують підпри-

ємства роздрібної мережі, ознайомлюються із перебігом продажу товарів, 

проводять опитування покупців і реально аналізують отримані матеріали. 

Опитування споживачів уможливлюють з’ясування їхніх намірів щодо 
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попиту на товари, мотивації, ставлення до певних марок і якостей товару. Зби-

рання даних здійснюють різними методами із подальшим заповненням 

розроблених анкет чи листів опитування. Найпоширенішим цей метод є в разі 

вивчення попиту на товари широкого вжитку. Під час оброблення даних вико-

ристовують метод підсумовування відповідей і визначення структури їх за 

варіантами відповідей; методи статистичного аналізу попиту (кореляційний та 

регресивний аналізи) тощо. За даними розрахунків виявляють чинники, що 

впливають на попит і споживчі переорієнтації покупців. Це дає змогу прогнозу-

вати попит, виявляти типологічні групи споживачів, на які можна орієнтуватися 

в майбутньому, тощо [6, 98]. 

Підприємства роздрібної торгівлі на підставі власних досліджень і розрахунків 

формують замовлення на закупівлю необхідних їм товарів, які передають опто-

вому підприємству для виконання. Поєднання даних цих замовлень із 

прогнозованими розрахунками дає можливість точніше визначити обсяг та асо-

ртимент необхідних покупцям товарів, правильно й обґрунтовано сформувати 

замовлення на поставку продукції товаровиробникам. 

Підприємства-оптовики, які мають тривалі комерційні відносини із підп-

риємствами-споживачами, тобто з організованими споживачами, заздалегідь 

отримують від них замовлення на постачання товарів, в яких зумовлено не ли-

ше обсяги й терміни постачання, а й вказано потрібний асортимент та якість 

товарів. Оброблення цих замовлень дає змогу визначити основну частину очі-

куваного попиту. 

Для забезпечення стабільності й безперебійності оптових продаж, задово-

лення попиту покупців оптово-торговельні підприємства формують достатні й 

комплектні товарні запаси, постійно контролюють стан їх. 

Оптова торгівля бере активну участь практично в усіх сферах розширено-

го суспільного відтворення, що обумовлює наявність кількох її функціональних 

видів. B умовах планової економіки ця підгалузь охоплювала тільки два види: 

торгівлю продовольчими товарами і торгівлю непродовольчими товарами, тоді 

як паралельно існували матеріально-технічне постачання і заготівля сільгоспп-
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родукції, які забезпечували оптовий розподіл і перерозподіл продукції, сирови-

ни, матеріалів виробничого призначення і непереробленої аграрної продукції. 

B ринкових умовах усі об'єкти торговельної діяльності стали рівноцінни-

ми товарами, а підгалузь оптової торгівлі містить такі основні види: 

1) торгівлю засобами виробництва і предметами праці; 

2) торгівлю непереробленою сільськогосподарською продукцією; 

3) торгівлю продовольчими товарами; 

4) торгівлю непродовольчими товарами; 

5) торгівлю транспортними засобами; 

6) торгівлю послугами. 

Включення ринкових чинників у сферу товарного обміну поступово пе-

ретворило матеріально-технічне постачання в оптову торгівлю засобами 

виробництва і предметами праці, оскільки продукція виробничо-технічного 

призначення перестала централізовано розподілятися за директивно встановле-

ними цінами, почала отримувати реальну ринкову ціну і вільно реалізовуватися 

на традиційних засадах оптової торгівлі. 

Під впливом кардинальних організаційно-правових змін в аграрному сек-

торі економіки в такий вид оптової торгівлі як торгівля непереробленою 

сільськогосподарською продукцією, трансформувалася колишня система дер-

жавних заготівель. У даний час закупівля сільськогосподарських продуктів і 

сировини проводиться в усіх категоріях господарств для поповнення державних 

ресурсів або з метою реалізації переробним підприємствам, на експорт тощо 

через спеціалізованих оптових трейдерів. 

Два наступних види оптової торгівлі – торгівля продовольчими товарами 

(продуктами харчування) і торгівля непродовольчими товарами разом утворю-

ють велику за масштабами і важливу за значенням підсистему оптової торгівлі 

товарами широкого вжитку. Вона має на меті налагодження і відпрацювання 

господарських зв'язків між виробництвом і роздрібною торгівлею за умови за-

безпечення раціонального товаропросування виготовлених матеріальних благ і 
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є активним важелем організації і розвитку як виробничих галузей, так і роздрі-

бної торговельної мережі. 

Зростання потреб ринкової економіки в розвитку інфраструктури товар-

ного ринку сформувало у вітчизняній оптовій торгівлі відносно нові види – 

торгівлю транспортними засобами і торгівлю послугами. Оптова торгівля тран-

спортними засобами охоплює практично всі операції купівлі-продажу в усіх 

галузях транспортної інфраструктури: автомобільному, залізничному, водному 

й авіаційному, в яких ринкова вартість будь-якої транспортної одиниці значно 

перевищує вартісний обсяг середньостатистичної оборудки в інших видах оп-

тової торгівлі. Торгівля послугами на оптовому ринку є надзвичайно 

перспективним її видом та містить операції з інтелектуальними, науково-

технічними, орендними і іншими послугами масштабного характеру. 

Функціями оптової торгівлі в частині її взаємодії із представниками 

cфери виробництва: 

1) стимулювання і концентрація підприємницької діяльності всіх форм, видів і 

різновидів; 

2) активна участь у проектуванні і формуванні виробничого асортименту това-

рів і послуг, піднесенні загального рівня якості виготовлюваних матеріальних 

благ; 

3) організація й інвестиційне забезпечення процесу руху щойно виготовлених 

матеріальних благ зі сфери виробництва за рахунок повсякденного вдоскона-

лення наявних та створення нових каналів товаропросування; 

4) перейняття на себе певної частини комерційного ризику, постійно супутньо-

го життєвому циклу товарів і послуг на ринку; усунення або згладжування 

діаметральних суперечностей бізнесового ризику (успіх-поразка); 

5) формування оптимальної концепції логістичного забезпечення сучасних ви-

робництв відповідно до комерційних, справді ринкових засад, основною з яких 

є максимізація прибутку на фоні безумовного врахування комерційних інте-

ресів інших суб'єктів ринку. 
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Оптова торгівля виконує також низку функцій, спрямованих на обслуго-

вування потреб роздрібних торговельних підприємств і індивідуальних 

споживачів товарів і послуг. Ці функції передбачають: 

1) постійне і системне вивчення попиту і поточної кон'юнктури всередині 

окремих сегментів товарного ринку і конкретних цільових ринків; 

2) перетворення виробничого великосерійного асортименту в торговельний, 

адаптований до реальних можливостей існуючої роздрібної та дрібно-

роздрібної торговельної мережі; 

3) концентрація матеріальних благ за рахунок власних і залучених основних та 

оборотних засобів з метою створення передумов для ритмічного постачання 

торговельних підприємств в зоні обслуговування; 

4) здійснення внутрішньо-складських технологічних операцій, супутніх проце-

су зберігання товарних запасів; 

5) організація своєчасної доставки товарів у роздрібну торговельну мережу; 

6) проведення товарного і фінансового кредитувань клієнтів-покупців (підпри-

ємств роздрібної торгівлі); 

7) інформаційне обслуговування наявних і потенційних клієнтів з числа покуп-

ців оптових партій товарів або комплексу послуг. 

Крім сукупності основних оптова торгівля виконує також цілий комплекс 

допоміжних функцій, пов'язаних з інфраструктурним забезпеченням оптового 

продажу матеріальних благ, функцій. Сюди належать заходи, що сприяють збе-

реженню матеріальних цінностей в ході транспортування вантажів, 

забезпечують сезонне і тимчасове зберігання на гуртових підприємствах, фасу-

вання і підсортування, подрібнення і розукомплектування товарних партій 

відповідно до вимог клієнтів споживчого ринку або інших оптових покупців.  

Основні функції оптової торгівлі 

Активна двостороння скерованість оптової торгівлі на обслуговування 

виробництва і роздрібного товарного ринку визначає сукупність її основних 

функцій. Функціями оптової торгівлі в частині її взаємодії із представниками 

сфери виробництва є 



16 

• стимулювання і концентрація підприємницької діяльності всіх форм, видів І 

різновидів; 

• активна участь у проектуванні і формуванні виробничого асортименту товарів 

і послуг, піднесенні загального рівня якості виготовлюваних матеріальних благ; 

• організація й інвестиційне забезпечення процесу руху щойно виготовлених 

матеріальних благ зі сфери виробництва за рахунок повсякденного вдоскона-

лення наявних та створення нових каналів товаропросування; 

• перейняття на себе певної частини комерційного ризику, постійно супутнього 

життєвому циклу товарів і послуг на ринку; усунення або згладжування діамет-

ральних суперечностей бізнесового ризику (успіх-поразка); 

• формування оптимальної концепції логістичного забезпечення сучасних виро-

бництв відповідно до комерційних, справді ринкових засад, основною з яких є 

максимізація прибутку на фоні безумовного врахування комерційних інтересів 

інших суб'єктів ринку. 

Оптова торгівля виконує також низку функцій, спрямованих на обслуго-

вування потреб роздрібних торговельних підприємств і індивідуальних 

споживачів товарів і послуг. Ці функції включають: 

• постійне і системне вивчення попиту і поточної кон'юнктури всередині окре-

мих сегментів товарного ринку і конкретних цільових ринків; 

• перетворення виробничого великосерійного асортименту в торговельний, ада-

птований до реальних можливостей існуючої роздрібної та дрібно-роздрібної 

торговельної мережі; 

• концентрація матеріальних благ за рахунок власних і залучених основних та 

оборотних засобів з метою створення передумов для ритмічного постачання 

торговельних підприємств в зоні обслуговування; 

• здійснення внутрішньо складських технологічних операцій, супутніх процесу 

зберігання товарних запасів; 

• організація своєчасної доставки товарів у роздрібну торговельну мережу; 

• проведення товарного і фінансового кредитування клієнтів-покупців (підпри-

ємств роздрібної торгівлі); 
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• інформаційне обслуговування наявних і потенційних клієнтів з числа покуп-

ців оптових партій товарів або комплексу послуг. 

Допоміжні функції оптової торгівлі 

Крім сукупності основних функцій оптова торгівля виконує також цілий 

комплекс допоміжних, пов'язаних з інфраструктурним забезпеченням гуртового 

продажу матеріальних благ, функцій. Сюди належать заходи, що сприяють збе-

режуваності матеріальних цінностей в ході транспортування вантажів, 

забезпечують сезонне і тимчасове зберігання на гуртових підприємствах, фасу-

вання і підсортування, подрібнення і розукомплектування товарних партій 

відповідно до вимог клієнтів споживчого ринку або інших оптових покупців. 

Фактори, що впливають на оптову торгівлю 

Оптова торгівля, як і інші види господарської діяльності, є продуктом су-

спільного розподілу праці і пов'язаних з ним процесів спеціалізації і кооперації 

суспільно-корисної людської діяльності. Місцем її здійснення є товарний ри-

нок, вона повністю охоплює його складову частину — оптовий ринок — і деяку 

частину споживчого ринку. 

Суспільний розподіл праці не випадково відокремлює торгівлю гуртови-

ми партіями матеріальних благ в самостійний вид діяльності. Необхідність 

існування оптової торгівлі в економічному механізмі ринкового типу обумов-

люється об'єктивною дією кількох груп факторів: виробничих, транспортних і 

торговельних. 

Виробничі фактори, а саме: нерівномірне розташування, концентрація і 

спеціалізація в окремих регіонах, сезонний характер багатьох виробництв, орга-

нізаційно-технологічні особливості різних виробничих циклів тощо — 

обумовлюють потребу в територіально рівномірно розгалуженій мережі 

oптових підприємств, здатній ефективно забезпечувати товарообмін на міжре-

гіональному рівні. 

Транспортні фактори (стан і пропускна здатність шляхів сполучення, рі-

вень технічного оснащення рухомого складу і транспортних засобів, 

відпрацьованості схем і маршрутів доставки вантажів) однаковою мірою впли-
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вають на обидва функціональні рівні оптової торгівлі — міжрегіональний і 

рeгіональний. 

Торговельні фактори — рівень розвитку, концентрації і розміщення 

рoздрібної торговельної мережі, спеціалізація і потужність роздрібних торгове-

льних підприємств тощо — відіграють помітну роль на регіональному рівні 

оптової торгівлі. 

Роль оптової торгівлі 

Сукупність оптових підприємств з різними масштабами комерційної дія-

льності і зонами обслуговування (діяльності) становлять єдину систему оптової 

торгівлі на міжрегіональному і регіональному функціональних рівнях. 

Залежно від функціонального рівня оптових суб'єктів ринку модифікуєть-

ся роль усієї системи оптової торгівлі. На міжрегіональному рівні її учасники 

покликані стати стратегічним підґрунтям системи каналів переміщення товарів 

для задоволення потреб вітчизняних і закордонних товаровиробників у поста-

чанні їм сировини і реалізації їхньої готової продукції. Основним пріоритетом 

ролі міжрегіональних суб'єктів оптової торгівлі при цьому є активізація випус-

ку та реалізації товарів вітчизняного виробництва на внутрішньому та 

зовнішніх товарних ринках. 

Роль оптових організаційних структур регіонального рівня полягає у за-

вершенні процесу оптової реалізації товарів. Для цього регіональні оптові 

суб'єкти закуповують гуртові партії товарів у міжрегіональних оптовиків, у то-

варовиробників з метою насичення місцевих товарних ринків, забезпечення 

потреб у товарах роздрібних торговельних підприємств. 

Значення оптової торгівлі 

Оптова торгівля відіграє важливе значення в господарському механізмі 

суспільства. Значення оптової торгівлі визначається її місцем та роллю на това-

рному ринку. Об'єднуючи чимало каналів товаропросування, форм здійснення 

купівлі-продажу гуртових партій товару, оптова торгівля в багатьох моментах 

здійснює активний вплив на товаровиробників через забезпечення їх сирови-
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ною та ресурсами, через виконання комерційно-посередницьких операцій щодо 

реалізації виготовленої продукції. 

З іншого боку, значення оптової торгівлі полягає в опосередкованому 

впливі через роздрібну торгівлю на споживання товарів за рахунок участі у фо-

рмуванні роздрібного асортименту, його повноти та стабільності. 

Оптова торгівля здійснює також великий обсяг допоміжних технологіч-

них операцій в частині перетворення виробничого асортименту в роздрібний, 

підготовки товарних запасів до кінцевої реалізації споживачам, чим сприяє 

вдосконаленню всього технологічного процесу товаропросування, підвищенню 

рівня торговельного сервісу. 

Концентрація діяльності оптової підгалузі торгівлі на проміжній ланці 

між виробництвом і споживанням, її переважно посередницький характер жод-

ним чином не знижує значення оптової підгалузі галузі торгівлі. Як свідчить 

історичний розвиток економічних систем, функціонування оптових посередни-

цьких формувань є об'єктивним наслідком процесів розподілу і спеціалізації 

праці і несе позитивний економічний ефект для суспільства в цілому.  

Висновок. Таким чином, нами були розглянуті характеристики методів 

обґрунтування прогнозу товарообороту підприємства роздрібної торгівлі та 

здійснена їхня систематизація. Оскільки кожен метод, крім переваг, також має 

недоліки і обмеження у застосуванні, то з метою отримання більш надійного 

прогнозу товарообороту доцільно використовувати різні методи розрахунків, 

що забезпечить багатоваріантність прогнозних розрахунків. Наявність декіль-

кох варіантів прогнозу і аналіз розбіжностей між ними дозволять вибрати і 

обґрунтувати найбільш реальний і прийнятний варіант, що відповідатиме кри-

терію оптимальності. 
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Актуальність обраної теми полягає в тому, що основою інвестиційної по-

літики підприємства (ІПП) є не тільки отримання прибутку, а і його 

максимізація, яка здатна сприяти розвитку організації як в технологічному ас-

пекті так і в соціально-економічному. Разом з тим саме така політика здатна 

вивести підприємство на новий рівень функціонування, а саме міжнародний.  

ІПП – є складним організаційно-економічним процесом, що має високу 

ступінь залежності від впливу та взаємодії від факторів зовнішнього простору. 

У зв’язку з цим саме зазначена політика обумовлена специфікою інвестиційних 
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процесів потребує постійного моніторингу, коригування, контролю та визначе-

ного порядку, процедури відповідальності за її реалізацію як з боку сторони, 

яка інвестує так і сторони, яка їх приймає. 

Однією з основних принципів здійснення ІПП є її прозорість та доступ-

ність для учасників інвестиційного простору. З метою виокремлення найбільш 

перспективних напрямків інвестування та отримання найвищого результату на 

довгостроковій основі необхідно забезпечити формування ІПП та її ефективної 

реалізації.  

Слід відмітити, що розробка та успішне здійснення ІПП залежить від за-

цікавленості учасників інвестиційного процесу, їх співпраці, рішень, 

узгодженості, що сприятиме підвищенню рівня результативності інвестиційної 

політики. 

Процес розробки ІПП – упорядкований, цикловий алгоритм послідовного 

виконання встановлених етапів, заснованих на діагностуванні, визначенні стра-

тегічних напрямків діяльності, втілення їх в життя, контролі (здійснення оцінки 

реалізації).  

ІПП реалізується під дією різноманітних факторів, ступінь та масштаб 

впливу яких визначається наступними критеріями: незначний обсяг власних 

фінансових ресурсів; висока мінливість (не стійкість) економічної складової 

держави; податковий тиск; неприємні умови кредитування; низький рівень за-

безпечення гарантійного рівня кредитування; слабке правове поле захисту 

суб’єктів інвестування; високий рівень бюрократизації та адміністративного 

тиску; висока ступінь митного та тарифного навантаження. 

Виходячи з вище викладеного, необхідно зауважити, що ІПП – один із 

головних важелів як економічного підйому окремого суб’єкта господарювання, 

так і держави в цілому, який спрямований на зміцнення економічної складової 

підприємства, рівня конкурентоспроможності за рахунок збільшення капіталу, і 

як наслідок масштабу діяльності. 

Алгоритм розробки та введення в дію ІПП представлено на рисунку 1.  
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Рис/ 1.2. Етапи процесу формування та реалізації інвестиційної політики підприємства (Розробка автора) 
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Примітка 

І – підготовчий етап. 

І1 – аналіз впливу та взаємодії суб’єктів макро- та мікросередовища; 

І2 – вивчення та аналіз рівня господарської діяльності підприємства; 

І3 – стратегічний аналіз з метою виявлення перспективних напрямків роз-

витку; 

ІІ – формування ІПП. 

ІІ1 – виокремлення векторного спрямування ІПП; 

ІІ2 – систематизація (ранжування) бар’єрів ІПП, які обумовлені особливі-

стю інвестування на основі АВС-аналізу; 

ІІ3 – розробка та оцінка заходів та методів під забезпечення результатив-

ності ІПП; 

ІІІ – впровадження ІПП. 

ІІІ1 – виконання інвестиційних планів та їх адаптування до змін зовніш-

ніх факторів; 

ІІІ2 – підвищення результативності ІПП; 

ІІІ3 – контроль ІПП та її коригування. 

 

 

Необхідно зауважити, що запропонований алгоритм ІПП дозволяє більш 

чітко виокремити перспективні напрямки розвитку, які є інвестиційно-

привабливими та мають відповідний ступінь економічної безпеки, будуть спри-

яти підвищенню рівня комерціоналізації результатів функціонування. 

Слід відмітити, що розробка ІПП супроводжується обов’язковим враху-

ванням особливостей трьох компонентів, які є її основою: інноваційна 

компонента (об’єкт інвестування); фінансова компонента (обсяг ресурсів, дже-

рела здійснення інвестування); рівень комерціоналізації (оцінка рівня витрат 

ІПП, оцінка рівня результативної складової). 
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Сьогодні проблема якості управління, продукції та послуг стоїть доволі 

гостро. Сучасне управління науковими установами, як і іншими 

підприємствами має бути спрямоване на ринкові умови господарювання. 

Головна мета менеджменту полягає в забезпеченні нині і в майбутньому 

стабільної роботи підприємства, за рахунок ефективної співпраці з 

замовниками і постачальниками, постійного підвищення конкурентоздатності 

продукції. На даному етапі розвитку економіка України характеризується 

динамікою зростання суспільного виробництва, підвищенням конкуренції, що 

диктує зміни вимог до якості продукції та послуг. Науково-дослідні організації, 

не зважаючи на специфіку своєї діяльності, не є виключенням із загального 

правила і також потребують наукових підходів як до менеджменту якості, так і 

до управління організацією взагалі. Але ці підходи до планування, моніторингу 

та процесу прийняття управлінських рішень є дещо трансформованими у 

відповідності до діяльності цих організацій. 

На відміну від вітчизняних наукових та науково-дослідних установ 

європейські наукові організації мають високоефективні системи менеджменту, 

які постійно вдосконалюються за рахунок бенчмаркінгу, сертифікації 

інтегрованих систем та розробки нових моделей та підходів до менеджменту 

якості. 

Актуальність теми дослідження зумовлена прискоренням перетворення 

вітчизняних підприємств і організацій на соціально спрямовані, забезпечення їх 

конкурентоспроможності в умовах глобалізації, а також створення умов для 
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суттєвого підвищення конкурентоспроможності економіки України в цілому. 

Наукова, науково-дослідна та дослідницька діяльність, а також 

організації, що її здійснюють є на сьогодні механізмом, що забезпечить 

розвиток промисловості в усіх галузях за рахунок підвищення технологічності 

та наукоємності процесів виробництва продукції. Тому вирішення проблем 

економіки в Україні повинно починатись із вирішення проблем науки та 

наукових установ. 

Вивчення даного питання здійснювалося на базі ДП "УкрНДІВ". 

Одним із основних бізнес-процесів в ДП "УкрНДІВ" є процес розробки 

нормативної документації. Основними ресурсами цього процесу є інформаційні 

ресурси і персонал.  

Головним критерієм процесу „розробки НД‖ є встановлення положень 

для загального і багаторазового користування стосовно розв’язання існуючих 

чи можливих проблем і спрямування на досягнення оптимального ступеня 

впорядкованості за даних умов [1, 3]. 

Результатом є підвищення відповідності продукції, процесів, послуг 

їхньому призначенню, усунення  перешкод у торгівлі та сприяння науково-

технічній співпраці. 

Основними етапами у загальному вигляді є: 

 Укладання договору. 

 Розробка технічного завдання. 

 Розробка І редакції проекту документу. 

 Направлення І редакції  проекту на відгук. 

 Обробка та зведення відгуків. 

 Розробка остаточної редакції проекту документу. 

 Направлення проекту на узгодження. 

 Направлення проекту документу на затвердження. 

 Оформлення „Справи‖. 

 Публікація нормативного документу та передача його замовнику. 

Під час дослідження системи менеджменту якості, а зокрема процесів 
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діяльності було виявлено, що контроль проходження процесу проводиться на 

кінцевій стадії проходження процесу. Дослідження показали, що 

невідповідності, які виникають в процесі розробки нормативної документації і 

виявлені перед передачею документа замовнику призводять до збільшення 

витрат на доопрацювання документа у прямій залежності від моменту 

виявлення невідповідності, тобто термін виявлення невідповідностей у 

продукції на пряму впливає на внутрішні та зовнішні витрати на якість. Чим 

пізніше буде виявлений дефект, тим більших витрат потребуватиме його 

усунення.  

Для зменшення виробничих витрат та уникнення витрат на виправлення 

дефектної та невідповідної продукції у процесі розробки науково-технічної 

продукції пропонується: 

1. Впровадити експертизу проекту договору співробітником юридичного 

відділу. 

2. Впровадити нормо-контроль проекту технічного завдання та 

остаточної редакції нормативного документу співробітниками науково-

дослідної лабораторії менеджменту якості, досліджень в галузі впровадження 

нових технологій випробувань. 

Ці впровадження сприятимуть зменшенню трудомісткості робіт з 

розробки нормативної документації за рахунок збереження втрат часу на 

виправлення невідповідностей на різних стадіях розробки, а відповідно до 

цього і грошових витрат. Також ці заходи зберігають витрати на повернення 

документа від замовника (у разі передачі затвердженого та роздрукованого 

документа), втрати від використання вже впровадженого документа, в якому 

були виявлені невідповідності, витрати на роздрукування, перегляд, повторне 

узгодження. 
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На етапі високого рівня нестабільності та непередбачувальності економі-

чного та соціального розвитку країни здоров`я нації піднесено  на рівень 

загальнонаціональної мети. Система охорони здоров’я у частині надання стома-

тологічних послуг сьогодні відіграє одну з найважливіших функцій 

оздоровлення населення. Необхідно зауважити, що саме стоматпослуги мають 

двоякий аспект  свого функціонування, з одного боку вони спрямовані на за-

безпечення належного рівня здоров’я людини як необхідного трудового 

потенціалу нації, який впливає на економічний, технологічний підйом країни, з 

другого боку – це бізнес, спрямований на комерціоналізацію своїх результатів 

та економічної складової країни. Тому саме забезпечення належної конкуренто-

спроможності стоматустанов надасть можливість розвитку нації  загалом, та, в 

свою чергу, забезпечить її відповідний рівень конкурентних переваг як на внут-

рішньому так і на зовнішньому ринках. 

Крім того, за результатами власних досліджень встановлено, що зуби аб-

солютної більшості співвітчизників традиційно нездорові, а попит на 

стоматологічні послуги – традиційно високий. І якщо деякі хвороби проявля-

ються у більш пізньому віці то з зубним болем людина знайома на протязі 
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всього життя. Лікування зубів лише частішає при збільшенні віку. Але якщо 

пацієнти віком від 18 до 45 частіше замовляють послуги з реставрації, відбілю-

вання, протезування та лікування, то пацієнти віком від 50 замовляють в першу 

чергу лікування та протезування. 

Теоретичні і методологічні аспекти діяльності підприємства в умовах 

конкурентного середовища знайшли відображення в наукових працях                

С.В. Близнюка [1], І.Ф. Коломієць [2], А. В. Копилова [4], Н. Тарнавська [4], О. 

А. Ломовцева [4], А.В. Остапенко [1], Р. П. Харебава[1]  й інших вітчизняних і 

зарубіжних економістів. 

Однак питання забезпечення конкурентоспроможності стоматустанов по-

требує подальшого дослідження в частині виявлення найбільш практичних 

заходів спрямованих на її підвищення. 

Ринок стоматологічних послуг вважається досить ємним, але сильно схи-

льним до найменших змін навколишнього середовища. Необхідні заходи, що 

забезпечують залучення пацієнтів в кількості, достатній для підтримки стома-

тологічного бізнесу, що гарантують його беззбитковість і отримання прибутку. 

У наш час стратегії ведення конкурентної боротьби виходять на перший план, 

так як ситуація на ринку стоматологічних послуг постійно змінюється.  

Україна має досить розвинуту інфраструктуру медичних закладів.  

В Україні в процесі здійснення реформ медичної галузі збереглася розга-

лужена мережа державних медичних стоматологічних закладів, які надають 

послуги як на безоплатній основі, так і на платній (госпрозрахунковій). Водно-

час упродовж останніх 25 років формується мережа приватних закладів, які 

надають повний комплекс стоматологічних послуг. Слід зазначити, що на сьо-

годні в Україні, за статистичними даними, кількість закладів, що надають 

стоматологічні послуги складає 1876 одиниць, в тому числі 197 самостійні сто-

матологічні заклади.  

В умовах ринкової економіки, коли стоматологічні установи та підприєм-

ства вступили в конкурентну боротьбу за потенційних пацієнтів, особливої 

актуальності набули питання визначення основних факторів впливу на їх кон-
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курентоспроможність та шляхів подальшого підвищення на ринку стоматологі-

чних послуг. 

При наданні послуг стоматологічної організації головний фактор оцінки і 

подальшої поведінки споживача - це результат лікування. При цьому результат 

лікування, залежить від кваліфікації лікаря, отриманого лікування, ставлення до 

нього лікаря, технічної оснащеності та комфортності медичної організації і від 

вартості лікування. 

У ході проведеного дослідженн виокремлено фактори, які впливають на 

розвиток стоматологічних клінік міста, а отже, на розвиток ринку стоматологі-

чних послуг в цілому (рис. 1). 

Враховуючи взаємодію факторів впливу на конкурентоспроможність 

стоматустан, необхідно здійснювати послідовне формування і управління кон-

курентоспроможністю медичної організації на сучасному ринку 

стоматологічних послуг в чотири етапи: 

1. Аналіз тенденцій і закономірностей розвитку охорони здоров'я і потреб 

населення в стоматологічних послугах. 

2. Формулювання основної мети перспектив і перспективних векторів ро-

звитку конкурентоспроможності медичної організації. 

3. Розробка стратегічного і тактичного планів розвитку стоматологічної 

організації. 

4. Контроль за реалізацією стратегії та оцінка ефективності проведених 

заходів – контролінг. 

Таким чином, впровадження ефективних моделей управління стоматоло-

гічними організаціями дозволить знизити залежність від факторів, що 

впливають на діяльність цих організацій, що, в підсумку, призведе до підви-

щення якості стоматологічної допомоги, зниження показників стоматологічної 

захворюваності населення та підвищення медичної та економічної ефективності 

роботи організацій, що надають стоматологічні послуги. 
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 Рис. 1 Взаємодія факторів впливу на конкурентоспроможність стоматологічних установ (Розроблено автором) 

Фактори Вагомість Критерій Результат 

Рівень  

професійності 
15 % Досвід. Підвищення кваліфікації 

Насиченість веб-сторінки.  

Інформованість споживачів 

Рівень 

 індивідуальності 
10 % 

Комунікабельність. Психологічна підготовле-

ність. Знання та вміння використовувати 

маркетингові інструменти 

Збільшення кількості пацієнтів. 

Підвищення довіри 

Зручність. Рівень 

сучасності 5 % 
Техніко-технологічне оновлення.  

Рівень безпечності 

Підвищення рівня прихильності 

пацієнтів 

Рівень сервісного 

обслуговування 
10 % 

Черговість обслуговування. Комфортність  

перебування пацієнтів. Наявність додаткових пос-

луг. Транспортні послуги. Послуги швидкої 

допомоги 

Збільшення клієнтської бази 

Правовий рівень 15 % Договірні (довгострокові), одноразові відносини Збільшення постійних клієнтів 

Доступність  

15 % 

Ступінь налагодженості транспортної  

інфраструктури. Наявність пандусів, парковки 

тощо. 

Збільшення сегментів  

обслуговування 

Рівень іміджу, 

репутації  Ступінь ефекту Веблена. Розмір сегменту за 

ціновою політикою та відомістю 

Збільшення кількісної складової 

усіх сегментів  

Рівень постійності 

та довготривалості 

обслуговування  

20 % 

10 % 
Ступінь клієнтської постійності. Ступінь повто-

рюваності обслуговування. Ступінь первісного 

обслуговування. 

Збільшення частки відвідувачів  
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Однією з головних особливостей сучасного світу бізнесу є конкуренція за 

кваліфіковані кадри. У процесі роботи працівник застосовує свої знання, умін-

ня, навички та інші грані свого трудового потенціалу, реалізуючи їх на благо 

підприємства. Від якості та кількості кадрового забезпечення  залежить фінан-

совий результат підприємства, тобто прибуток. Тож важливим завданням для 

керівництва є підібрати в команду тих хто хоче і зможе працювати. Підтриму-
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вати у працівників бажання працювати та розвиватись у межах підприємства 

можливо лише за дієвої системи мотивації персоналу.  

Дослідження проведені в останні роки дозволяють визначити декілька 

нових напрямків дієвого за сучасних умов мотиваційного механізму, де особли-

ве місце відводиться соціальній політиці підприємства, таких як розробка 

соціальних програм, які стосуються матеріального забезпечення працівників, 

збереження здоров'я, розвитку їх особистості. Така система – є умовою успіш-

ної діяльності підприємства. 

Провідними світовими компаніями були розроблені різні соціальні про-

грами,  які певним чином задовольняють потреби працівників і впливають  на 

результативність підприємства. Такі програми зазвичай мають не лише точко-

вий вплив на окремих працівників, а є направленими на великі групи людей (є 

соціально значимими). 

Проблематику розробки соціальної політики та соціальних програм 

рoзглядали в своїх працях вітчизняні та зарубіжні науковці: О. Амоша, В. Виш-

невський, В. Гейць, Л. Гордієнко, М. Птуха,  Е. Лібанова, однак у працях 

науковців увага більше зосереджена на соціальній політиці у масштабах макро- 

та мезорівнів (у програмах соціального розвитку національного або регіональ-

ного значень), натомість на мікрорівні питання розробки соціальної політики, 

впровадження соціальних програм як механізму мотивації персоналу підприєм-

ства не знайшли належного відображення у науково-дослідницькому просторі. 

Питання соціальної політики на підприємстві тісно пов’язане з мотивами, 

потребами працівників, адже розробка та впровадження соціальних програм 

ґрунтуються саме на тому, що необхідно працівнику для ефективної діяльності 

та реалізації свого трудового потенціалу. 

Спираючись на викладене, можна стверджувати, що задоволення потреб 

працівників, мотивує їх до діяльності на благо підприємства, а працівник отри-

мує необхідні саме для нього послуги та пільги. Відповідно, чим більше потреб 

працівників задовольняється роботодавцем тим більше працівник мотивований 

до трудової діяльності. 
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Для успішного управління людьми керівник повинен розуміти потреби 

своїх підлеглих, основні мотиви їх поведінки, відносини, важелі впливу і мож-

ливі результати [1]. Потреби працівника формуються не лише у межах 

організації, це багатогранне явище, яке знаходить своє відображення у процесі 

життєдіяльності людини, тому поле для розробки соціальних програм на підп-

риємстві є доволі широким і може включати багато сфер соціального життя 

людини.  

Впровадження механізмів мотивації персоналу через соціальну діяльність 

реалізується в рамках соціальної політики підприємства. 

Соціальна політика підприємства являє собою комплекс цілей та заходів 

щодо покращення життя людей з метою отримання певного позитивного ефек-

ту. Впроваджуючи соціальні програми, роботодавець має на меті отримати 

певний зиск для себе, адже результатом можуть бути підвищення лояльності 

працівників, розвиток HR бренду роботодавця, підвищення якісних характерис-

тик кадрового складу, залучення нового та  утримання вже досвідченого 

персоналу.  

Висновки: соціальна політика підприємства повинна діяти на основі ви-

явлених очікувань та потреб працюючих, соціальні програми мають спонукати 

персонал до поведінки, мотивованої на ефективне функціонування підприємст-

ва. Зазначене забезпечує продуктивну діяльність працівників та підприємства в 

цілому, дозволяє вирішити ряд соціально-економічних проблем. 

Література: 
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Актуальність теми полягає в тому, що результатом господарської 

дiяльності підприємств та його фінансової незалежності є рівень прибутковості, 

який, у свою чергу, обумовлений такими факторами як конкурентоспромож-

ність суб`єкта господарювання, якість послуг (товарів), цінова політика, а 

також рівень менеджменту. Саме рівень прибутку та здатність учасника госпо-

дарювання його примножувати свідчить про ефективний розвиток підприємст-

ва, його стійкий фінансовий стан, наявність фінансових можливостей, тобто 

гаранту для підвищення соціально-економічної складової  як окремо організації 

так ї країни в цілому.  

Прибуток підприємства вважається головним показником при оцінці 

eфективності господарської діяльності будь-якого підприємства. Необхідність 

аналізу фінансового результату діяльності підприємства зумовлюється 

вимoгами економічного розвитку країни. У рамках аналізу фінансового стану 

будь-якого підприємства визначають слабкі і сильні сторони його фінансової 

діяльності. Саме ринкова господарська система спонукає підприємства шукати 

способи максимізації прибутку, підвищення рівня рентабельності, формувати 

сприятливі умови для розвитку підприємства.  

Для вирішення проблеми забезпечення результативності функціонування 

на кожному підприємстві повинні бути розроблені заходи щодо підвищення 

його прибутковості. 

Одним з найпоширеніших шляхів зростання прибутку є збільшення 

oбсягу виробництва і реалізації продукції [3]. При наявності додаткового 
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пoпиту підприємство повинно прагнути до збільшення частки на ринку, оскіль-

ки з кожною проданою одиницею товару підприємець матиме додатковий 

прибуток. Однак максимізувати прибуток шляхом збільшення обсягу виробни-

цтва доцільно, поки витрати на виробництво додатково випущеної продукції не 

будуть рівні дохідній частині. 

Наступним шляхом збільшення прибутку є підвищення якості продукції, 

що сприяє підвищенню попиту, і, відповідно, на цей товар можна підвищити 

ціну [1]. 

Не менш поширеним способом збільшенням прибутку є зниження собі-

вартості продукції, за рахунок більш раціонального використання наявних 

ресурсів. Якщо використовувати наявні ресурси більш раціонально, то можна 

підвищити продуктивність праці, збільшити кількість продукції, що випуска-

ється при тій же кількості використовуваних ресурсів [2].  

Підвищення технічного рівня виробництва також впливає на прибутко-

вість підприємства. Чим більше високорозвинені технології виробництва, тим 

більша кількість продукції можна отримати при тих же витратах. Якість проду-

кції так само залежить від застосовуваних технологій виробництва. Відповідно, 

даний фактор відіграє важливу роль в формуванні прибуткової складової підп-

риємства. Найбільш ефективним з напрямків зниження витрат є механізація і 

автоматизація виробництва, модернізація і заміна застарілого обладнання, за-

стосування високопродуктивних технологій. 

Таким чином, ефективність фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства залежить від належного планування та реалізації заходів щодо 

збільшення прибутку. Сукупність зазначених дій в результаті реалізації забез-

печить не тільки зростання прибутку, а й рентабельне функціонування 

українських підприємств, а також зростання української економіки в цілому. 

Література: 
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2011. – № 8. – С. 280-281. 
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Фінансова стійкість підприємства формується в процесі виробничо-

господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості 

пiдприємства. На сьогоднішній день управління фінансовою стійкістю є важли-

вим завданням менеджменту кожного підприємства, одним з інструментів 

якого є факторинг. 

Факторинг - це досить новий вид послуг в області фінансування. Саме 

слово факторинг походить від англійського factor, яке означає особу, що займа-

ється посередницькими послугами. І відповідно термін факторинг 

використовується для позначення операцій, пов'язаних з представницькими по-

слугами в сфері торгово-комісійних операцій. 

Отримати товар з відстрочкою платежу, збільшити обсяги закупівель, 

швидко міняти і розширювати асортимент, утримувати пільгові ціни, а значить 

займати більш конкурентну позицію на ринку дозволяє застосування 

фaкторингу. Факторинг - це комплекс послуг, який банк (або факторингова 
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компанія), що виступає в ролі фінансового агента, надає компаніям, які працю-

ють зі своїми покупцями на умовах відстрочення платежу. 

Факторинг включає в себе: 

 фінансування під відступлення права грошової вимоги оптових поста-

вок без застави, які здійснюються на умовах відстрочення платежів; 

 управління дебіторською заборгованістю підприємства; 

 страхування ризиків неплатежів з боку покупців; 

 проведення аналізу та оцінки покупців, переданих на факторингове 

oбслуговування. 

Початок операціям факторингу поклав створений в Англії ще в XVII ст. 

Будинок факторів (House of Factors). У той час великі європейські торгові дома 

мали в колоніях-факторіях свої представництва, очолювані факторами (торго-

вими посередниками по збуту товарів на незнайомих іноземним виробникам 

ринках). 

Однак, велика кількість факторингових компаній виникло в кінці XIX ст. 

в США. Вони були так званими «агентами делькредере» німецьких і англійсь-

ких постачальників одягу та текстилю. Великі відстані між населеними пункта-

ми в Америці і відмінності в законодавствах різних штатів привели до того, що 

ці ж компанії надавали свої послуги і місцевим виробникам, а саме гарантували 

оплату всіх товарів. В якості компенсації ризику неплатежу вони стягували 

дoдаткову комісійну винагороду. З ростом факторингових компаній до вищепе-

релічених послуг додалася функція фінансування постачальника продукції [1].  

Факторингові послуги в їх сучасному уявленні були надані вперше аме-

риканським банком «First National Bank of Boston» в 1947 році, проте офіційно 

вони були визнані в США в 1963 році, коли урядова організація-контролер 

грошового обігу прийняла рішення про те, що факторингові операції являють 

собою законний вид банківської діяльності. 

Розвиток факторингу у Європі почався з 50-х років XX століття. Саме в 

цей період підприємства стали все активніше застосовувати розстрочку плате-

жу при поставках товарів своїм контрагентам.  
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Основна відмінність між факторингом того часу і сьогоднішнім полягає, 

мабуть, лише в тому, що фактор перестав нести функцію дистриб'ютора тoварів. 

Факторинг в сучасному вигляді сформувався в розвинених країнах в 60-х 

роках, а з початку 1980 року розпочалося його бурхливе зростання, що не за-

кінчується і по теперішній час. 

Факторинг є специфічним типом кредитування під товари або послуги. Зруч-

ність для продавця полягає в тому, що без його участі стягується посередником 

заборгованість з покупця. Якщо фірма продає товари в розстрочку, немає необхідно-

сті чекати часу її закінчення. Таким чином, бізнесмен або постачальник товарів 

отримує реальні гроші, які дозволяють йому розвиватися і функціонувати. 

У факторингових операціях беруть участь три сторони: факторингова 

компанія (або факторинговий відділ банку); клієнт (кредитор, постачальник то-

вару); підприємство (фірма) - покупець товару. 

Вдаючись до факторингу, підприємства істотно збільшують темпи обо-

ротності свого оборотного капіталу. За рахунок цього можна наростити oбсяги 

продукції, що випускається, підвищити рентабельність. Іншими перевагами 

фaкторингу як вигідного інструменту фінансування є: можливість застосування 

не тільки до виробників товарів, а й до постачальників послуг або виконавцям 

рoбіт; спрощення роботи з наявною дебіторською заборгованістю; отримання 

фінансування підприємством під час швидкого зростання його бізнесу; більш 

широкий вибір покупців товару (споживачів послуг); ліквідація касових розри-

вів; розширення частки підприємства на ринку; простота отримання грошей по 

факторингу; гарантія повернення значної частини раніше внесених платежів; 

зниження збитків, пов'язаних з простроченням платежів.  Також факторинг 

дoзволяє мінімізувати безнадійні борги, які неможливо стягнути. До недоліків 

факторингу можна віднести тільки лише велику вартість проведення подібної 

фінансової операції. 

Ще існують ризики факторингу, яким піддається в основному клієнт (покупець). 

Пов'язано це з тим, що сама схема проведення факторингових операцій досить склад-

на, тому грамотні аферисти можуть знайти в ній лазівки для реалізації своїх схем. 
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Факторинг корисний будь-якої компанії, яка прагне забезпечити зростан-

ня обсягу продажів. Часто торговий оборот постачальника обмежується тим, 

що його покупці не мають достатньої кількості грошових коштів для оплати 

більшого обсягу закупівлі. У той же час постачальник не має можливості збі-

льшення розміру товарного кредиту через відсутність обігових коштів. 

Скориставшись факторингом, постачальник має можливість запропонувати сво-

їм покупцям товарний кредит, обмежений тільки їх збутовими можливостями. 

З моменту його виникнення і до наших днів факторинг зазнав чимало 

змін. Йому доводилося підстроюватися під вічно мінливі умови ринку, багато в 

чому вдосконалюватися, щоб відповідати сучасним тенденціям і, як результат, 

з'явилося досить багато різновидів, що мають певні відмінності, критерії та 

принципи. 

Розділимо факторингові відносини за видами залежно від класифікацій-

ної ознаки, як представлено в табл. 1. 

Таблиця 1. Види факторингових операцій 

 

За повнотою надання послуг 
 

Повний       Частковий 

За каналами надання інформації та  

технологією обслуговування  
Традиційний      Е-факторинг 

За ступенем прийняття ризику 
 

З правом регресу (змішаний) 

Без права регресу (чистий) 

За місцем знаходження суб’єктів 
 

Внутрішній      Міжнародний 

За повідомленням дебіторів 
 

Відкритий     Закритий 

За порядком оплати розрахункових 

документів постачальника  

Фінансування за встановленим графіком 

Оплата вимог на визначену дату 

За ініціатором підписання договору 

факторингу (за суб’єктом договору)  
Класичний       Реверсивний 

За  кількістю переуступлених боргів 
 

Повний       Факультативний 

За здійсненням управління дебітор-

ською заборгованістю та отриманням 

платежів 
 

Традиційний       Агентський 

За способом визначення розмірів 

оплати  

В процентах від суми профінансованих 

поставок 

В твердій сумі за відповідну операцію 

Розроблено автором за даними [2]. 

ОЗНАКА ВИДИ 
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На цьому класифікація факторингових операцій не закінчується. Деякі 

кредитні установи створюють локальні послуги, але вони використовуються у 

вузькому колі споживачів, тому приділяти окрему увагу їм не має сенсу.  

В Україні програму впровадження факторингових операцій було започат-

ковано в 1993—1994 рр. спільно з німецьким банком "Дисконт банк". 

Важливим етапом для розвитку ринку факторингових послуг стало створення 

Східноєвропейської факторингової асоціації влітку 2001 р.  

У 2006 р. Україна приєдналася до Конвенції про міжнародний факторинг, 

що сприяло розвитку національного законодавства в цій сфері, збільшенню об-

сягів зовнішньоторговельних операцій із використанням факторингу та дало 

змогу розширити джерела фінансування діяльності українських підприємств за 

рахунок використання операцій міжнародного факторингу [3]. 

Згідно з українським законодавством здійснення факторингових операцій 

передбачені чотирма державними документами: Цивільним кодексом України, 

Господарським кодексом, Законами України «Про фінансові послуги та держа-

вне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про банки і банківську 

діяльність». 

На сьогодні в Україні факторингове обслуговування як вид фінансових 

послуг розвивається достатньо динамічно та швидко. За статистичними даними 

станом на 30.06.2018 - 526 фінансових компаній мають діючі ліцензії, які дають 

право надавати послуги з факторингу. Протягом І півріччя 2018 року фінансові 

компанії уклали 14015 договорів факторингу на загальну суму 14013,9 млн. 

грн., виконали 14661 договір. Діючими на кінець І півріччя 2018 року залиша-

лося 25675 договорів факторингу. Кількість договорів факторингу, укладених 

протягом I півріччя 2018 року, становила 14015 одиниць, що на 9,2% 

(1177одиниць) більше порівняно з цим показником аналогічного періоду І пів-

річчя 2017 року.  Вартість договорів факторингу становила 14013,9 млн. грн., 

що на 9,8% (1249,1 млн. грн.) більше порівняно з аналогічним періодом мину-

лого року [4]. 
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Отже, обсяг наданих факторингових послуг на вітчизняному ринку пос-

тійно збільшується. 

Обсяг світового ринку факторингових послуг перевищує трильйон євро. 

При цьому майже 70% припадає на Європу - обсяг послуг факторингу в країнах 

Європи становить до 10% їх ВВП. Найбільші обсяги операцій виконують ком-

панії Великобританії, Італії, США, Франції та Німеччини. У порівнянні з цими 

країнами, факторинг в Україні розвинений ще досить слабо. 

Висновок: Факторинг, будучи універсальним комерційним продуктом, 

може бути використаний різними компаніями для вирішення саме тих завдань, 

які об'єктивно виникають перед ними в процесі їх діяльності, в залежності від 

масштабів бізнесу, галузевої приналежності, забезпеченості власними ресурса-

ми, а також існуючого потенціалу збільшення продажів.  

Факторинг є досить молодим видом кредитування (зокрема в Україні). 

Він має ряд переваг, які вигідно відрізняють його від інших видів 

крeдитування. Ось чому він є одним з найбільш актуальних видів кредитування 

в даний час. 
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Як показує світовий досвід, стійкий довгостроковий розвиток економіки 

окремої країни залежить в більшій мірі не від її ресурсних можливостей, а від 

інноваційної активності. Завдяки інноваціям наука стала безпосередньою про-

дуктивною силою, а нововведення у вигляді нематеріальних активів – головним 

капіталом економічного розвитку держав. 

Одним з основних механізмів фінансування технологічних інновацій і пе-

реходу до інноваційної економіки стало венчурне фінансування. З ходом часу і 

розвитком економіки держав утворився новий сектор інноваційної політики, 

який відрізнявся спеціальною освітою, розвитком науки, появою креативних 

підприємців і зацікавленості держави в інноваціях. 

За своєю економічною природою венчурне фінансування - сучасний різ-

новид створення і розвитку перспективних фірм, компаній з метою швидкого 

примноження початкового внеску (засновницького внеску в статутний капітал) 

і подальшої його реалізації за ринковою вартістю. Інвестиції венчурного капі-

талу пов'язані з тривалими термінами, елементами ризику, участю в управлінні 

компанією і з доходами в більшій мірі в формі приросту капіталу, ніж у вигляді 

дивідендів. 

Отже, венчурний капітал – це капітал інвесторів, призначений для фінан-

сування нових, зростаючих підприємств і фірм, або підприємств які борються 

за місце на ринку і тому пов'язаний з високим або відносно високим ступенем 
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ризику; довгострокові інвестиції, вкладені в ризиковані цінні папери або підп-

риємства, в очікуванні високого прибутку. Венчурний капітал, як правило, 

асоціюється з інноваційними компаніями. 

Першим в світовій історії венчурного фінансування був фонд сформова-

ний американським банківським службовцем Артуром Роком в 1961 році. Його 

розмір складав 5 млн. доларів, З них інвестовано було лише 3 млн. доларів. Але 

результати роботи фонду виявилися вражаючими: Рок, витративши всього три 

мільйони, через деякий час повернув інвесторам майже дев'яносто. Іншим при-

кладом вигідного вкладення венчурного капіталу є компанія Cisco Systems, 

один зі світових лідерів виробництва телекомунікаційного обладнання. У 1987 

році Дон Валентин з Sequoia Capital придбав за 2,5 млн. доларів пакет акцій 

Cisco. Через рік вартість його пакета склала 3 мільярди доларів. 

Венчурний капітал в Європі з'явився трохи більше 15 років тому. Перші 

кроки в цьому напрямку робила Великобританія. Дуже скоро боязкі кроки пе-

рейшли в жвавий галоп. Якщо в 1979 році загальний обсяг венчурних 

інвестицій у цій країні становив всього 20 млн. Фунтів, то в 1987 році він вже 

перевищував 6 млрд. Фунтів. В даний час кількість проінвестованих приватних 

компаній в Європі становить близько 200 000. У 1996 році в цьому інвестицій-

ному бізнесі працювало більше 3000 професійних менеджерів та інвесторів. У 

20 країнах Європи налічувалося 500 венчурних фондів і компаній. У 1996 р об-

сяг інвестицій досяг рекордної позначки 6,8 млрд. ECU. При цьому 15% всіх 

інвестицій було зроблено за межами Європи. Європейська асоціація венчурного 

капіталу, заснована в 1983 році всього 43 членами, зараз налічує 320 [1]. Вен-

чурне фінансування стало одним з двигунів економіки розвинених країн, хоча 

обсяг його капіталовкладень в загальному інвестиційному потоці відносно не-

великий. 

Механізм роботи венчурних інвестицій по-простому можна пояснити на-

ступним чином. З одного боку, є організація, яка бажає реалізувати свою 

інноваційну ідею, але не здатна профінансувати свій проект самостійно і, як 

наслідок, реалізувати. З іншого боку, є або приватний венчурний інвестор ( «бі-
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знес-ангел»), або венчурний фонд (є фінансовим посередником), який вкладає 

кошти в реалізацію інноваційного проекту. Для цього він купує певну частку в 

статутному капіталі або пакет акцій, а через деякий час продає. Як правило, до 

моменту продажу бізнес коштує набагато дорожче, ніж на початку свого розви-

тку, тому вартість частки інвестора теж зростає. Різниця, отримана в результаті 

продажу, і буде прибутком. Успіх таких компаній, як Microsoft, Intel, Google та 

ін. Обумовлений вкладеннями в їх розвиток венчурних інвесторів [2]. 

На протязі багаторічного світового досвіду склалися наступні стадії роз-

витку венчурного фінансування інноваційних підприємств: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Стадії фінансування венчурного підприємства. 

На кожній стадії розвитку підприємства є інвестори, найбільш зацікавлені 

в результатах венчурного проекту: 

 на стадії розробки це бізнес-ангели, посівні (ризикові) інвестори, посів-

ні фонди, державні фонди і гранти; 

СТАДІЇ ФІНАНСУВАННЯ 

ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

РАННІ СТАДІЇ СТАДІЇ ЗРОСТАННЯ І РОЗШИРЕННЯ 
 

Фаза розробки Друга (фаза росту, розширення) 

Невеликі суми, що виділяються на те, 

щоб довести концепцію потенційно 

прибуткового бізнесу 

Надається робочий капітал фірмі, яка 

розширюється, для підтримки зростаю-

чих рахунків і запасів продукції 
 

Початкова стадія (стартап) 

Фінансування, що надається молодим 

фірмам для завершення розробки 

продукту і початковий маркетинг 

Третя (проміжна фаза) 

Фінанси надаються на велике 

розширення фірми, яка збільшує 

обсяги продажів 

Перша (фаза раннього росту) 

Фінансування надається фірмам 

для початку виробництва і прода-

жів в комерційному масштабі 

Пізня (фаза виходу) 

Фінанси надаються фірмі, яка готу-

ється почати продавати свої акції на 

біржі в найближчі 12 місяців 
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 на початковій стадії (стартапі) - венчурні фонди; 

 на першій стадії (фазі раннього росту), другій (фазі росту та розширен-

ня) і третій (проміжній) стадії - фонди прямих інвестицій і банківські кредити; 

 на пізній стадії (фазі виходу) - вихід на фондовий ринок і емісія акцій. 

Серед основних типів венчурних джерел фінансування є як державні фо-

нди, так і приватні інвестори. Досвід приватних інвестицій в українському 

бізнесі знаходиться лише на стадії формування. Але приклади виграшних вен-

чурних проектів, які реалізовані приватними інвесторами в нашій державі є. 

Інвесторами таких проектів виступають крупні бізнесмени, менеджери компа-

ній, відомі культурні та спортивні діячі та інші. 

Процедура венчурного фінансування включає в себе наступні основні 

кроки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основні кроки венчурного фінансування. 

Венчурні вкладення мають ряд базових характеристик. До них відносять: 

 довготривалий характер фінансування - інвестор інтегрує свої активи в 

бізнес не менше 3-7 років; 
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 об'єкт фінансової допомоги - нещодавно утворена компанія. Інвестор 

вкладає особисті активи в проект, який передбачає генерацію інноваційного 

продукту, аналогів якого немає на ринку; 

 спосіб контролю за розподілом фінансових коштів - інвестор за допомо-

гою фонду співпрацює з компанією, що управляє і разом з цим контролює 

процес розподілу венчурних коштів. Такий підхід дозволяє венчуру брати 

участь в процесі розвитку бізнесу. І в міру необхідності давати бізнес-

навичками поради щодо того, як потрібно управляти бізнес-системою. 

Венчурне фінансування має ряд особливостей, які роблять його специфі-

чною формою фінансового капіталу:  

а) робота венчурного фінансування керується основним принципом 

«схваленого ризику», за яким вкладники капіталу завчасно погоджуються на 

можливість втрати інвестицій при невдачі в обмін на високі прибутки в разі до-

сягненні успіху;  

б) при таких інвестиціях передбачається довгострокове вкладання коштів, 

вкладник може впевнитися у перспективності проекту в строк від трьох до 

п’яти років та на отримання прибутку від інвестування і ще від п'яти до десяти 

років;  

в) подібне ризикове фінансування передбачає пайову участь інвестора в 

капіталі підприємства в прямій або опосередкованій формі, частіше користую-

чись юридичним статусом партнерств, а внесена частка капіталу визначає обсяг 

відповідальності та майбутніх прибутків;  

г) венчурний підприємець, будучи співвласником підприємства, приймає 

активну особисту участь у його функціонуванні надаючи консультації, управ-

лінські та інші послуги, так як він зацікавлений у розвитку і успішній 

діяльності інноваційних проектів;  

д) будь-які гарантії з боку венчура на вкладені кошти відсутні при даному 

виду фінансування;  

е) контрольний пакет акцій підприємства, що фінансується, венчур рідко 

прагне захопити адже після його отримання у власників бізнесу знижується ці-

кавість до успішності його розвитку [3]. 
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Венчурне інвестування, як і будь-який інший вид інвестування має свої 

плюси і мінуси. 

Плюси: венчурний проект може залучити потрібні інвестиції для здійс-

нення ризикованих, але перспективних проектів і саме тоді, коли інші джерела 

інвестицій недоступні; інвестиції на здійснення стартапу виділяються без заста-

вного забезпечення; кошти надаються зазвичай в стислі терміни; вкладення в 

венчурний інвестиційний бізнес не несе в собі виплат дивідендів та відсотків; 

інвестор має доволі високу прибутковість інвестованого капіталу. 

Мінуси: складність пошуку вкладників; організація повинна надати сут-

тєві конкурентні переваги і інноваційну програму; інвесторам виділяють 

фіксовану частку в статутному капіталі, яка набагато більша, ніж при моделі 

іншого інвестування. 

В Україні тільки народжується повноцінна індустрія венчурного капіталу. 

Формування інститутів венчурного фінансування і розвиток венчурного бізнесу 

в країні започатковано у 1992 році. Першим вітчизняним фондом венчурного 

капіталу став фонд «Україна», заснований у 1992 році. Він здійснив інвестиції 

у 30 вітчизняних компаній на суму 10 млн. дол. США. Велика частка інвесту-

вання цим фондом здійснювалась за рахунок Європейського банку 

реконструкції та розвитку. 

Український ринок венчурного інвестування істотно відрізняється від за-

рубіжних ринків: по-перше сферою вкладання венчурного капіталу. 

Найпривабливішими сферами в Україні є будівництво, нерухомість, переробка 

сільгосппродукції, харчова промисловість, роздрібна торгівля. В той час, як на 

Заході і в США - це інвестиції в інновації; по-друге практично немає стартових 

вкладень і вкладень в інновації, в Україні це переважно інвестиції в розвиток 

компаній; по-третє учасниками фондів (тобто венчурними інвесторами) можуть 

бути тільки юридичні особи. Ні приватні особи, ні пенсійні фонди, ні страхові 

компанії не можуть вкладати кошти до венчурного фонду [4]. 

Отже, венчурний ринок в Україні сьогодні стримується недостатньою за-

конодавчою базою, нерозвиненістю фондового ринку, непрозорістю фінансової 
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діяльності компаній, відсутністю гарантій для інвестора. 

Кабінет міністрів України, на засіданні 7 листопада 2018 року, ухвалив 

рішення про створення Фонду розвитку інновацій. В держбюджеті на 2018 рік 

передбачено 50 млн. грн. на забезпечення функціонування Фонду. Планується, 

що фонд забезпечить стимулювання інноваційної діяльності в Україні, комерці-

алізацію результатів науково-технічних розробок, вихід на ринок нових товарів 

і послуг, забезпечить надання фінансової підтримки інноваційних компаній і 

проектів, а також сприятиме пошуку та залученню інвестицій в такі проекти. 

Висновок: Венчурне інвестування - високоризикова діяльність, яка, при 

успішній реалізації проекту приносить інвестору високий прибуток, а підпри-

ємству дає можливість реалізувати свою інноваційну ідею. Формування 

венчурної індустрії - це об'єктивна необхідність, яка зумовлена сучасною дійс-

ністю, вимогою при переході до постіндустріального розвитку, вступом в 

інноваційну економіку. 

В останні роки в Україні, незважаючи на всі проблеми, намітилася тенде-

нція до розвитку венчурного інвестуванні. В першу чергу, це пов'язано з тим, 

що розвиток венчурної індустрії є пріоритетним напрямком політики держави.  
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Антикризове управління – це процес розробки і підтримки стратегічної 

рівноваги між цілями і можливостями організації в ринкових умовах, або в 

cитуаціях кризи. 

Антикризове управління спрямоване на пристосування діяльності бізнес-

структури до швидкозмінюючих умов макро- і мікросередовища та одночасно-

го отримання вигоди  з нових можливостей. Мета антикризового управління – 

концентрація діяльність на найбільш перспективних напрямках розвитку, що 

забезпечать стабільність та економічну безпеку підприємству. 

Економічна ситуація змінюється з великою швидкістю. Якщо будувати 

діяльність підприємства тільки на основі оперативного або навіть довгостроко-

вого планування, високий ризик опинитися в ситуації, коли підприємство, 

реагує на дрібні поточні проблеми, не помічає наближення серйозних перешкод 

глобального характеру. Тоді йому доведеться надолужувати згаяне або долати 

раптово виниклі проблеми, які ніхто заздалегідь не передбачав, ціною набагато 

більш високих зусиль і витрат [1]. Для того, щоб не опинитися в такому стано-

вищі, необхідно постійно здійснювати на підприємстві моніторинг тенденції 

розвитку ділового середовища, в якому працює підприємство, і ступінь відпові-

дності внутрішніх ресурсів підприємства змінам вимог цього середовища. Для 

виконання даної вимоги необхідно здійснювати стратегічне планування діяль-

ності підприємства і виходячи з цього антикризове управління. 

Антикризове управління слід починати з оцінки стратегічних позицій, а 

саме аналізу усіх напрямків господарювання, їх оцінки та оцінки перспектив їх 

розвитку. 
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Стратегії антикризового управління передбачає: закріплення позицій під-

приємства на ринку шляхом залучення інвестицій для розширення бізнесу і 

розвитку його сильних сторін та оцінка ринкової ситуації для визначення пода-

льшої привабливості для бізнесу функціонувати на даному ринку; інвестування 

в найбільш високоприбуткові сегменти; посилення конкурентних переваг; за-

безпечення ефективності діяльності шляхом підвищення продуктивності; 

оптимізацію діяльності шляхом  відмови від високоризикових напрямків та ра-

ціоналізування усієї виробничо-збутові операції, удосконалення продуктової 

лінії, а також здійснення вчасного виходу з ринку. 

Отже, розробка стратегії антикризового управління повинна ґрунтуватися 

на фінансових можливостях підприємства, а саме слід опрацювати питання 

економії коштів за рахунок поточних витрат, зниження інвестиційної діяльності 

та інших витрат, а також визначити додаткові зовнішні фінансові джерела.  

При реалізації стратегії антикризового управління необхідно здійснювати 

постійний контроль реалізації всіх її розділів. Це дозволить підвищити керова-

ність процесів за рахунок постійного зворотного зв'язку і корекції антикризових 

заходів. 
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У сучасних умовах господарювання на підприємствах виникають ризики 

екологічного характеру, які породжують виникнення економічних ризиків. 

Екологічні ризики є невід’ємною частиною здійснення основної діяльності ви-

робництва, від ефективності якого залежить дохідна частина підприємства, чим 

обґрунтовується тісний взаємозв’язок та взаємовплив економічних і екологіч-

них ризиків.  

Виходячи з цього, головна політика підприємства, заснована на отриман-

ні максимального прибутку, при мінімізації витрат, повинна бути побудована з 

урахуванням програми зниження екологічного ризику шляхом удосконалення 

технологічної складової встановленням фільтрів або створення замкненого ци-

клу виробництва.  

Крім того, оцінка можливостей настання еколого-економічних ризиків 

повинна стати на підприємстві обов’язковим процесом контролю. Завдяки та-

кому контролю підприємство зможе уникнути ризикових ситуацій, пов’язаних з 

забрудненням навколишнього середовища, як збоку державного контролю, так і 

з боку суспільства. 

Однак, на сьогодні державні заходи щодо збереження навколишнього се-

редовища в деякій мірі носять формальний характер, такий же характер 

притаманний і статистичним даним.  

Цьому сприяють такі чинники як корумпованість державних структур, ві-

дсутність відповідальності як з боку підприємства (вона застосовується 
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вибірково в залежності від лобіювання інтересів господарського суб’єкту ), так 

і з боку контролюючих органів - зорієнтованість більшості підприємств на дія-

льність за «домовленою схемою» ніж спрямувати фінансові ресурси на 

удосконалення виробничого процесу (інноваційного розвиток), впровадження 

очисних споруд, на використання якісної сировини тощо, наявність формаль-

них програм озеленення територій  - усе здійснюється тільки для «формальної 

наочності».  

На нашу думку, зниження еколо-економічних ризиків на підприємстві 

можливо за таких умов : 

- здійснення жорсткого контролю з боку підприємства за викидами та 

впровадженям заходів організаційного характеру для їх зниження; 

- здійснення належного контролю з боку контролюючих органів та встав-

лення відповідальності за надання недостовірних даних. 

Отже, уникнення наслідків від настання еколого-економічних ризиків 

можливо при комплексному поєднанні зацікавленості держави у напрямку під-

тримки виробничого потенціалу країни, здатного випускати високоякісну 

продукцію при збереженні навколищньго середовища, та зацікавленості 

суб`єкта господарювання в своєму розвитку та отриманні прибутку при умові 

належної організації виробництва та зниження наслідків від екологічно-

економічних ризиків. 
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що сформовані на даному 

етапі економічного розвитку суспільства досить складні умови господарювання 

актуалізують проблему використання маркетингових принципів і категорій для 

корекції і вироблення основних передумов вдосконалення діяльності суб'єктів 

ринкового господарства. Аналіз діяльності компаній відносно формування та 

реалізації маркетингової товарної політики свідчить про те, що це один із 

дійових економічних механізмів забезпечення стабільності розвитку. 

Крім того, товарна політика є важливою складовою комплексу 

маркетингу, що забезпечує досягнення цілей підприємства за рахунок надання 

споживачеві необхідних йому товарів і послуг. Структура і особливості 

формування і реалізації товарної політики істотно залежать від стану 

зовнішнього середовища розглянутого підприємства і наявних у нього ресурсів. 

Товарна політика передбачає формування і використання системи 

управління, яка, з одного боку, включає такі компоненти як мета, завдання, 

принципи, функції і методи, а, з іншого боку, дані компоненти істотно різняться 

залежно від використовуваного підприємством варіанту товарної політики.  

У ході проведеного аналізу теоретичного та методичного аспектів щодо 

управління товарною політикою (УТП) виявили наступне: 

- складові маркетингової товарної політики знаходяться в постійній 

динаміці, так як уявляють собою комплекс взаємопов’язаних інструментів, а 

саме рівня задоволеності потреб сегментів, системи керування, проектування, 
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прогнозування, створення і доведення благ до споживачів, який залежить від 

кількісних, якісних, витратних та часових критеріїв; 

- на різних етапах розвитку ринку постійно змінюються принципи, за 

якими будується система управління товарною політикою підприємства; 

- в залежності від кон`юктури ринку  визначаються пріоритетні функції 

управління товарною політикою. 

Крім того, пріоритетними методами управління товарною політикою є: 

 управлінські – для консервативної політики,  

 спрямовані на збереження (класичні) - для превентивної політики,  

 регульовані - для адаптивної політики,  

 суспільні для соціально-орієнтованої політики.  

Слід зазначити, що вищезазначені методи, не зважаучі на їх умовність, 

здатні виявляти чіткий напрямок управління товарною політикою підприємства 

на різних етапах розвитку ринку.  

Оптимальним алгоритмом формування ефективної системи управління 

товарною політикою (СУТП) є комплекс наступних дій: 

- формування цільових установ СУТП, 

- аналіз та обрання найбільш обґрунтованих принципів УТП; 

- формування функціональної складової УТП, 

- побудова раціональної оргструктури УТП 

- проектування та оцінка порядку здійснення УТП, зокрема процедур і 

правил, 

- аналіз та визначення необхідних обсягів ресурсів на реалізацію ТП, 

- виконання документального супроводження УТП, 

- підготовка кадрової складової, 

- прогнозування рівня майбутніх результатів від реалізації товарної 

політики та здійснення управління ним, 

- здійснення постійного контролю за УТП на всіх етапах розвитку ринку. 

Таким чином, створення ефективної товарної політики спирається на 

якісне функціонування механізму системи управління, сукупність методів, дій, 
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заходів, що забезпечують досягнення основної мети діяльності підприємства в 

галузі ефективного управління товарною політикою. 

Запропонований алгоритм управління товарною політикою в якості 

ефективного механізму системи управління і оцінки, дозволяє провести оцінку 

діючої товарної політики на підприємстві щодо її економічної ефективності та 

обрати перспективні напрямки діяльності підприємства. 
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На сучасному етапі розвитку підприємств та підприємництва істотно зрос-

ла роль вдосконалення механізму інвестиційної діяльності, впровадження 

нових методик оцінки та аналізу ефективності інвестиційних проектів у сфері 

управління бізнес діяльністю. 

У запропонованих сучасними науковцями методиках оцінки ефективності 

інвестицій основний акцент зроблено на аналізі ефективності вкладень у нові 
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інвестиційні проекти, що робить їх досить привабливими для інвесторів, які 

прагнуть ефективно інвестувати та розвивати власний бізнес. Однак, кожний 

інвестор, вкладаючи кошти у той чи інший інвестиційний проект, ризикує 

отримати прибутки менші за очікувані, або взагалі - понести збитки. Тому, ви-

значення ефективності інвестиційних проектів в сучасних умовах ведення 

бізнесу з урахуванням ризику та невизначеності є актуальним питанням, на яке 

варто зважати, інвестуючи у той чи інший проект. 

Даній проблематиці нині присвячено низку наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених, які розкривають важливі аспекти розробки аналітичної сис-

теми визначення ефективності інвестицій. Значний внесок у розвиток 

теоретичних засад інвестиційних процесів та методик визначення ефективності 

інвестицій зробили і вітчизняні вчені, зокрема  Б. М. Щукін [8], Н. І. Чухрай [7], 

І. М. Крейдич [3], А. Є. Никифоров [6], П. П. Микитюк [5] та інші. Однак, ще 

залишається чимало невирішених питань, пов’язаних з удосконаленням мето-

дик аналізу ефективності інвестицій в умовах ризику та невизначеності, які 

визначають сучасні умови ведення бізнесу.  

Інвестиційний проект вважається ефективним, якщо в результаті його ре-

алізації вартість підприємства збільшиться, тобто ЧПВ у даному випадку 

набуває додатного значення. Якщо ж чиста поточна вартість від’ємна (тобто 

при ЧПВ < 0) – то проект вважається неефективним. 

Так, Б. М. Щукін зазначає, що інвестиційний проект базується на прогноз-

них передбаченнях того, якими будуть умови для інвестування, ситуація на 

ринках і якими будуть дії інвестора. Навіть за умови високої точності прогнозів 

у реальній економіці обов’язково виникатимуть несподівані події, обставини, 

умови, які зумовлюватимуть відхилення від прогнозного сценарію інвестування 

[8, с. 94]. 

Разом з цим, інвестиційний ризик слід оцінювати як ймовірність недосяг-

нення поставлених цілей, з якими здійснювалось інвестування (прибуток чи 

соціальний ефект) та понесення грошових збитків. Такий ризик необхідно опи-
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сувати, обчислювати, оцінювати, аналізувати та планувати, в процесі розробки 

інвестиційного проекту. 

Для проектів, що не потребують значних інвестиційних вкладів, тобто для 

дрібних інвестиційних проектів, достатньо й простих розрахунків для визна-

чення ефективності. Однак, для масштабних проектів (реконструкція чи нове 

будівництво, виробництво нового виду продукції, тощо)  необхідно враховува-

ти багато чинників, які впливають на ефективність проекту, що в свою чергу 

зумовлює більш складні розрахунки. «Чим масштабніший інвестиційний про-

ект і чим більше значних змін він зумовлює в результатах господарської 

діяльності підприємства, тим точніші повинні бути розрахунки грошових пото-

ків і методи оцінювання ефективності інвестиційного проекту» - зазначає 

Микитюк П. П. [5, с. 85] 

Ще одним досить вагомим показником оцінки ефективності інвестицій є їх 

рентабельність інвестицій (РІ) – показник, який відображає міру зростання цін-

ності підприємства в розрахунку на 1 вкладену гривню. [1, с.2] 

Розрахувати даний показник можна наступним чином: 

РІ  
∑

ГП 

      
 
   

ПІ
                                                                (2) 

Де  РІ – рентабельність інвестицій; 

ГП  – грошові потоки першого року, які будуть отримані завдяки цим ін-

вестиціям; 

k - ставка дисконтування; 

i – кількість років життєвого циклу проекту; 

ПІ – початкові інвестиції. 

Тому Манаєнко І. М. стверджує, що різноманітність керуючих впливів си-

стеми інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємстві повинно 

враховувати різноманітність всіх факторів впливу на ефективність інноваційно-

інвестиційного процесу [4,  с. 4]. Саме така різноманітність впливів і створює 

інвестиційні ризики, які потрібно оцінювати та враховувати при оцінці ефекти-

вності проекту. 
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Науковий інтерес у даному підході викликає запропонована Микитюком 

П.П. методика оцінки ефективності інвестицій в умовах ризику та невизначено-

сті за методом імітаційного моделювання, що дає змогу використовувати 

сучасну комп’ютерну техніку для прискореної обробки інформації та забезпе-

чення її достовірності. Так, у власній монографії автор описав розроблений 

алгоритм, що дозволяє автоматизувати розрахунки економічної і фінансової 

спроможності інвестиційних проектів на всіх стадіях передінвестиційних дос-

ліджень, а також даний алгоритм дає змогу розробити фінансові розділи бізнес-

планів. Науковець рекомендує під час аналізу ефективності інвестиційних про-

ектів оцінювати реальні грошові потоки, особливості формування яких 

полягають у тому, що ефективність, на його думку, визначається не як абсолю-

тна величина (на основі результатів і витрат), а на базі приросту ефективності 

внаслідок реалізації конкретного проекту. Решта грошових потоків, отриманих 

після реконструкції та технічного переоснащення,  мають розглядатися як від-

носні до цього інвестиційного проекту. 

Автор доводить, що для оперативної оцінки економічної ефективності та 

прийняття вірних управлінських рішень, необхідно поєднувати загальні методи 

оцінки ефективності проектів із нормативними методами калькулювання собі-

вартості інноваційного продукту, в який інвестуються кошти. 

Крім цього, Микитюк П. П. пропонує використовувати розроблену ним 

методику оцінки інвестиційної привабливості проекту з урахуванням інтегра-

льного коефіцієнта інвестиційної привабливості. За своїм змістом інтегральний 

коефіцієнт інвестиційної привабливості  відображає модифіковану приведену 

вартістю (NPV) – суму перевищення інтегральних результатів над інтеграль-

ними затратами. Чим більший цей коефіцієнт, тим привабливішим є 

інвестиційний проект. Математично цей інтегральний показник він відобразив 

у наступній формулі [5, с.53]: 

    ∑
     

      
  
                                                                    (3) 

Де NPV (net present value) – чиста приведена вартість; 
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   – дохід від реалізації проекту у t році; 

С  - витрати на реалізацію проекту у t році; 

i – ставка дисконту; 

t – кількість років життєвого циклу проекту. 

Враховуючи вищезазначене, монографія Микитюка П. П. є фундаменталь-

ною працею щодо питання визначення ефективності інвестицій в сучасних 

умовах ведення бізнесу з урахуванням ризику та невизначеності, адже у праці 

обґрунтовано необхідність інтегрального аналізу ефективності інвестиційних 

проектів, що в умовах сучасного українського ринку стає досить актуальним.  
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МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ НА 

РИНКУ ДЕРЕВИНИ: ПЕРЕШКОДИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

Кухельна К.С., 

Студентка,  

Вищого навчального закладу «Університет  

імені Альфреда Нобеля» 

м. Дніпро, Україна 

Сьогодні в складних економічних умовах, гостро постає питання щодо 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку, особ-

ливо ринку деревини. Це зумовлено декількома факторами, по перше, 

відсутності чіткої політики з боку держави відносно здійснення експорту дере-

вини, як сировини та виробів з деревини, по-друге, недосконалість чинного 

законодавства у частині реалізації товарів із деревини на зовнішньому ринку, 

по-третє, наявність формального підходу до розробки та реалізації державних 

програм з підтримки вітчизняного виробника конкурентоспроможної продукції 

з деревини як на вітчизняному, так і світовому ринках, по-четверте, наявність 

―прихованого‖ (тіньового) експорту лісопродукції, по-п’яте, високий рівень ко-

румпованості в даному секторі економіки, по-шосте, низький рівень 

інвестиційної привабливості підприємств, зорієнтованих на міжнародний ринок 

деревини, викликаний вищезазначеними перешкодами, по-сьоме, якість лісоп-

родукції поступається світовим стандартам, по-восьме, відсутність 

відповідальності за незаконну вирубку лісу та його експорт, що спричиняє 

знищенню природного балансу, по-дев'яте, експорт лісопродукції розглядається 

як короткострокова вигода, а не як один із перспективних напрямків економіч-

ного розвитку як країни в цілому, так і підприємства окремо, по-десяте, не 

раціональне використання лісу, всупереч багаторічному досвіду інших країн. 

З метою підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності пропо-

нується наступний алгоритм дій: 



61 
 

1. Внести зміни в нормативно-правову базу з чітким зазначенням дозволу 

на здійснення експортної діяльності підприємств на зовнішньому  ринку дере-

вини та порядку використання для цього природного ресурсу (лісового фонду), 

встановленням порядку контролю та відповідальності. 

2. Провести прозорий аудит наявності лісового фонду країни з метою по-

стійного контролю за використанням ресурсів лісового фонду, а також 

встановленням відповідальності контролюючого органу  (структури) за вико-

нання  своїх обов’язків у частині збереження та раціонального використання 

лісу. Однак рівень відповідальності повинен бути високим, що буде головною 

перешкодою до здійснення порушень. 

3. Розробити діючу державну програму підтримки виробництва лісо ви-

робів з метою їх подальшої реалізації на зовнішньому ринку, що буде сприяти 

поступовому переходу від «тіньового» експорту лісу як сировини до експорту 

готових виробів з деревини. 

4. Розробити та реалізувати програми інвестиційної підтримки  підпри-

ємств лісового господарства з метою їх інноваційного оновлення та підвищення 

рівня якості продукції. 

5. Розвивати логістичну інфраструктуру з метою раціонального 

прoсування лісо виробів на ринки інших країн (за рахунок зменшення транспо-

ртних витрат, можна змінювати цінову політику, адаптуючись до умов 

зовнішнього ринку). 

Отже, поступова реалізація етапів запропонованого алгоритму підвищен-

ня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку 

дозволить підвищити якісну складову виробів з деревини, а також буде сприяти 

поліпшенню інвестиційного клімату підприємств лісового господарства, що 

призведе до економічного підйому як підприємства окремо, так і країни в 

цілoму. 

Література: 
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Для сьогоднішньої економіки в Україні систематичне проведення оцінки 

ефективності управління збутом продукції на підприємстві є надзвичайно важ-

ливим, оскільки  дає змогу своєчасно виявити проблеми і розробити заходи 

щодо їх усунення. Оцінка ефективності збутової діяльності має на меті вибір 

оптимального варіанту та визначення кінцевої ефективності збутової діяльності 

впродовж певного проміжку часу,  враховуючи досягнуті результати.  

В економічній літературі науковцями ефективність визначається як ком-

плексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва та 

робочої сили за певний проміжок часу. Оцінка ефективності проводиться  за 

напрямами: дослідження ефективності виробництва; аналіз ефективності  

збутoвої діяльності підприємства; дослідження ефективності господарської дія-

льності в цілому. 
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Должанський І. З. до основних напрямів підвищення економічної ефекти-

вності сучасного підприємства відносить: створення ефективної служби 

маркетингу; поліпшення системи планування; використання підходів сучасного 

менеджменту; інвестування виробництва нових товарів; використання досяг-

нень науки та техніки; розробка комплексних програм підвищення 

ефективності підприємства [4, с. 28]. 

У дослідженні Митрохіної Ю. П.  ефективність збуту оцінюється на 

підставі  певних етапів дослідження які пропонується здійснювати у наступній 

послідовності: 

1. Підготовчий: порівняти теперішню ситуацію у відділі збуту з ситуаці-

єю у минулому та з аналогічними ситуаціями; переоцінити бажані та досягнуті 

результати, з точки зору змісту та виконавців; з’ясувати, що потрібно зробити, 

щоб переконати споживача купити продукцію; провести класифікацію замов-

ників за їхніми вимогами до обслуговування; вивчити, як надавати послуги з 

максимальною економічною вигодою у внутрішньому та/або зовнішньому ас-

пекті; відобразити у структурі збутової діяльності характер, розмір та вимоги 

груп замовників, яким надаються послуги. 

2. Організаційний: організувати збутову діяльність на основі робочого 

навантаження та з метою максимального збільшення часу збуту. 

3. Контролюючий: вдосконалити процес наймання кадрів для максималь-

ного збільшення кількості працівників з високим потенціалом; розробити 

навчальні програми, які достовірно відображають реальні збутові завдання; пе-

ревірити наявність мотивації – у разі необхідності проводити дослідження та 

створити належні фінансові та не фінансові стимули; регулярно порівнювати 

продуктивність із завчасно встановленими критеріями; підвищувати продукти-

вність за допомогою кращого розуміння стосунків між покупцем та продавцем; 

використовувати технологічний прогрес для збільшення часу працівників збуту 

на творчі види діяльності      [5, с. 73]. 

Із точки зору Падеріна І. Д. та Сороки К. О.,  такі складники збутової сис-

теми, як структура збутової організації й управління збутом за допомогою 
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логістичних систем, є елементами управління збутовою діяльністю, а управлін-

ня збутом залежить від потенціалу підприємства та обраної ним збутової 

політики – сукупності збутових стратегій і комплексу заходів із формування 

асортименту товарної продукції та ціноутворення, стимулювання збуту, укла-

дання договорів, транспортування та інших аспектів збуту [6, с.117-118].  

Гуцуляк  В. Р.,  при  оцінці ефективності управління збутовою діяльністю 

підприємств,  пропонує використовувати таку систему показників: зростання 

обсягу збуту;  зростання доходу від реалізації;  зміна рівня рентабельності про-

дажу;  визначення середнього значення показників ефективності реалізації 

продукції [3, с. 69].  

Одним із найважливіших напрямів удосконалення управління збутовою 

діяльністю підприємств є оцінка ефективності  заходів, пов’язаних із доведен-

ням продукції до споживачів. Проаналізувавши  підходи науковців,  можна 

дійти висновку, що єдиної загальноприйнятої системи оцінювання ефективнос-

ті збутової діяльності немає, проте в теорії сформована значна кількість 

показників для контролю результатів збуту.  

Система показників оцінювання результативності й ефективності прове-

деної підприємством збутової політики ділиться на три групи: узагальнюючі 

показники ефективності всієї виробничо-господарської діяльності; показники 

ефективності використання основних видів ресурсів; показники перспективнос-

ті товарних асортиментів, конкурентоспроможності підприємства [1, с. 583].  

Система показників виробничо-господарської діяльності підприємства  

характеризується наступними групами:  показники комплексного аналізу діяль-

ності; показники організаційно-технічного рівня виробництва; показники 

виробництва та реалізації продукції; собівартості продукції; прибутку та рента-

бельності; економічного стимулювання.  

На основі першої групи показників визначають ефективність роботи під-

приємства загалом.  

Друга група показників характеризує ступінь раціоналізації виробничої 

діяльності.  Вона  виражається в удосконаленні знарядь праці та технології ви-
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робництва, засобів і методів організації та управління виробництвом, якості 

продукції. Цей рівень визначає використання виробничих ресурсів і величину 

авансованих фондів, обсягу виробництва та собівартості продукції. Тому цей 

аналіз орієнтований на обґрунтування таких напрямів, як удосконалення науко-

во-технічної та матеріальної бази, рівня організації та управління, які 

забезпечать умови для розроблення й виробництва оптимального товарного 

асортименту продукції [2, с. 207].  

Показники третьої групи  необхідно подавати у таких видах, як товарна і 

реалізована продукція. Це необхідно для того, щоб усебічно оцінити виробниц-

тво продукції – головний кінцевий результат діяльності підприємства.  

Собівартість продукції є узагальнюючим показником рівня використання 

ресурсів виробництва . Вона синтезує у собі витрати загальних засобів на виро-

бництво окремих видів товару, її зниження є стимулом до впровадження у 

виробництво нової техніки. Саме у собівартості узагальнюється комплексна ха-

рактеристика ефективності виробництва та враховуються основні причини і 

фактори, що впливають на цю ефективність. 

Показники прибутку й рентабельності є загальноекономічними та взаємо-

залежні з основними показниками, що характеризують ефективність 

виробництва: продуктивністю праці, фондовіддачею, матеріалоємністю, собіва-

ртістю.  

Щоб визначити ефективність управління збутовою діяльністю підприємс-

тва,  використовують наступну систему показників: темпи зростання обсягу 

збуту, темпи зростання прибутку від реалізації, абсолютна зміна рентабельності 

реалізації, абсолютна зміна товарооборотності у днях, темпи зростання продук-

тивності праці, визначення середнього балу. 

Показники, що використовуються при оцінці  ефективності збутової дія-

льності підприємства, діляться  на: показники економічного ефекту та 

показники, які опосередковано характеризують ефективність збуту. 

Результатом неефективного управління збутовою діяльністю є зниження 

рівня прихильності споживачів до продукції, виробленої підприємством. Для 
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його уникнення необхідно здійснювати постійний контроль за виконанням усіх 

функцій збутової системи підприємства. Оцінка ефективності управління збу-

том вимагає чітких та конкретних заходів. Різноманітні підходи  щодо оцінки 

управління збутом дають  змогу оцінити ефективність ведення збутової діяль-

ності на підприємстві, доцільність впровадження тих чи інших збутових 

заходів, а також обґрунтувати їх значення для діяльності підприємства загалом. 

Розрахунок показників результативності системи реалізації дасть змогу прий-

мати правильні рішення щодо підвищення рівня ефективності та якості збутової 

діяльності підприємства.  

Отже, досліджуючи питання ефективності управління системою збуту пі-

дприємства, необхідно враховувати маркетингові аспекти діяльності 

підприємства. Визначення рівня ефективності управління  підприємством хара-

ктеризується  певною кількістю методологічних підходів та викликає активну 

дискусію серед науковців та фахівців-практиків, тому оцінка ефективності про-

цесу управління системою збуту підприємства має важливе значення. 
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Мотивація праці у загальному розумінні є бажанням (або його відсутніс-

тю) людини-працівника виконувати свої робочі задачі. Тобто для успішного 

управління людьми керівник повинен знати бажання своїх підлеглих, основні 

мотиви їх поведінки, відносини, важелі впливу і можливі результати [1]. Ба-

жання та інтереси формуються під комплексною дією усіх сфер 

життєдіяльності людини, у тому числі поза робочим місцем та у неробочий час. 

Саме тому, на нашу думку, важливим є не лише мотивування тут і зараз, але і 

задоволення потреб непрофесійного походження. Тобто задовольняти потрібно 

те, що близьке людині, чого вона прагне, думки про що відволікають від 

рoботи.  

Із ростом чисельності персоналу зростає складність розуміння кожного 

працівника окремо. Ще складнішою задачею є узагальнення потреб персоналу 

та їх оформлення у єдиний мотиваційний механізм, що повинен бути 

прив’язаним до загальної стратегії підприємства. 

Таким чином, тема розширюється та виходить за межі менеджменту і 

управління персоналом. Мотивація вивчається психологами, соціологами та 

іншими фахівцями. Тема доволі молода, розгляд її як наукової категорії (моти-

вація як психологічне явище та пізніше мотивація як функція управління) 



68 
 

розпочалося лише з кінця ХІХ — початку ХХ ст. такими вже класиками моти-

ваційної науки як Ф.Тейлор, Ф.Гілберт й Л.Гілберт, Г.Емерсон, Д. МакГрегор, 

Д. МакКлелланда, А. Маслоу, В. Врум та інші. Думки та погляди були описані 

у теоріях, що прийнято вважати класичними. Такі теорії стали основою сучас-

них розробок з даної тематики. Теорія мотивації на етапах формування 

основних принципів також турбували українських вчених, найяскравішими з 

яких є роботи М. Волинського, що писав про необхідність поліпшувати фізичні, 

моральні та інтелектуальні умови існування людини, та М. Тугана-

Барановського, що одним з перших у світі здійснив чітку класифікацію потреб, 

за п'ятьма групами: фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти та потреби, 

альтруїстичні, потреби практичного характеру. Наукові пошуки за даною про-

блематикою продовжуються донині. 

Перші дослідники мотивації трудової діяльності, зокрема Тейлор, опису-

вали прямий зв’язок між мотивацією та рівнем оплати праці. Управління 

мотивацією проводилось на примітивному рівні батога та пряника: виконав ро-

боту якісно – отримав грошове винагородження, порушив трудову дисципліну 

– отримав догану, штраф. Однак суспільство змінювалось, змінились умови, 

принципи організації праці, ставлення по працівника як учасника трудових від-

носин. Сучасні люди розуміють, що мають вибір, бачать нові можливості, 

з’являються нові потреби. Отже думки та інтереси людей змінились. Персона-

лом, що мислить по-новому не ефективно управляти старими методами. Історія 

розвитку явища мотивації підказує, що у виборі методів потрібно орієнтуватись 

на інтереси працівника, але враховувати, що різноманітність потреб визнача-

ється факторами зовнішнього середовища. 

Не дивлячись на те, що згідно з останніми дослідженнями, дохід, матеріа-

льне стимулювання залишається ключовим фактором зацікавленості 

співробітників [2], сучасний мотиваційний менеджмент – це вже давно не лише 

розрахунок заробітної плати. Мотивація як функція менеджменту еволюціонує. 

І сьогодні являє собою комплекс дій та заходів направлених на виявлення стану 

мотиваційної системи, проведення ситуаційного аналізу (виявлення сильних та 
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слабких сторін системи, можливостей та загроз), пошук рішень, що криються у 

взаємодії окремих факторів, що формують систему, реалізація мотиваційної 

пoлітики, її постійний моніторинг та корегування відповідно до умов, що 

змiнюються. Спираючись на викладене, можна стверджувати, що однією з 

гoловних задач сучасного мотиваційного менеджменту є взаємоузгодження 

фiрмових цілей та особистих цілей персоналу. Взаємоузгодження інтересів 

рoботодавця та найманого працівника відбувається у межах підприємства, од-

нак визначається зовнішніми умовами. Від якості віднайденого підходу 

залежить подальша ефективність функціонування системи, а отже і ефектив-

ність роботи підприємства. Тому до формування системи мотивації потрібно 

підходити з нaукової точки зору, тобто розуміючи теоретичну частину практи-

чної діяльності: зміст понять «мотивація» та «мотиваційний механізм», 

особливості класичних та сучасних теорій мотивації. Тому, на нашу думку, 

українські теоретики (наковці) та практики (підприємці, менеджери) повинні 

об’єднувати зусилля для формування основ для впровадження на підприємст-

вах сучасного мотиваційного механізму. Підприємство повинно 

відслідковувати стан ефективності функціонування мотиваційного механізму, 

зміну відношення персоналу до змісту праці та підприємства як роботодавця.  

Термін «мотивація» походить від лат. movere – «рухаю». Тобто мотивація 

є тим, що рухає людиною, спонукає її зсередини до виконання певних дій. 

Тaкий рух є послідовним та націленим на результат. Для підприємства це те, що 

принесе дохід, для працівника це винагорода, що повинна задовольнити потре-

бу, яка породила такий рух. Таким чином, з одного боку, відбувається 

створення сприятливих умов з метою задоволення потреб працівників, а з 

іншoго, – забезпечення трудової поведінки, що є необхідною для успішного 

функціонування та розвитку підприємства, тобто здійснюється своєрідний 

oбмін діяльністю [3]. 

Отже модель мотивації [4] розпочинається з потреби, що породжує 

інтeрес, формується мотив, виникає мотивація до виконання певних дій, 

прaцівник починає діяти (обирає необхідний йому варіант поведінки), отримує 
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результат. За сприятливих умов потреба задовольняється – результат руху за 

елементами моделі, але у той же час стає причиною виникнення нової потреби 

та нового руху.  

За різних умов працівник може мати різні мотиви для задоволення певної 

потреби. Обраний мотив визначається зовнішніми та внутрішніми умовами. 

Отож мотиваційна система  являє собою комплекс методів, що реалізуються в у 

межах певного мотиваційного фактору. В.М Суанов та Н.А. Жданкин склали 

список з дев'яти показників (чинників) мотивації працюючої людини, які нада-

ють вирішальний вплив на його ставлення до роботи, а значить, і на 

ефективність його праці [5]. На нашу думку, перелік чинників мотивації 

мoжуть переглядатись окремо для кожного підприємства за певних умов. 

Як вже зазначалось умови та методи ведення бізнесу змінюються і це в 

свою чергу суттєво змінює умови праці. З’являються нові форми організації 

робочого процесу. Наприклад, із розвитком інформаційних технологій геогра-

фія бізнесу розширюється з’являються філіали або навіть працівники, що 

виконують роботу віддалено. Такий персонал складніше залучати до корпора-

тивної культури. З віддаленим персоналом потрібно більше спілкуватись, його 

важче розуміти. А отже побудова мотиваційного механізму ускладняється.  

Із зростанням чисельності персоналу та географічним розширенням роз-

ташування робочих місць процес управління потребує більше уваги. Як відомо, 

ефективно управляти можна тільки тим, що ми можемо виміряти. Це аксіома, 

тому мотивацію необхідно вимірювати, але мотив − це не якийсь предмет, не 

фізичне тіло, що має конкретні розміри, які досить легко піддаються вимірю-

ванню. Мотивація – це внутрішня потреба, повністю змінена в якусь 

спонукальну причину дій і поведінки людини в конкретній ситуації. Тому із 

вимірюванням якості функціонування чинної мотиваційної системи часто ви-

никaють складності [5]. 

Для глибшого аналізу стану сучасного мотиваційного механізму було 

проведено дослідження ефективності єдиного мотиваційного механізму для 

пiдприємства із трьома формами організації роботи: умовно персонал був поді-
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лений на той, що працює у головному офісі (осередок корпоративної культури), 

персонал філіалів та персонал, що працює віддалено – відповідно перша, друга 

та третя групи. Оцінку ефективності мотиваційного механізму було здійснено 

за допомогою 60 обраних респондентів (40,27% усього персоналу) з різних груп 

шляхом анкетування. Гіпотеза про те, що респонденти різних груп по-різному 

оцінюють однакові методи мотивації підтвердилась. 

Віддалений персонал та персонал філіалів менше залучений до корпора-

тивної культури підприємства (дослідження показало, що чим віддаленіше 

розташоване робоче місце від головного офісу, тим менше залучений працівник 

до корпоративної культури, хоч способи залучення до неї є однаковими). 

Оцiнка першої групи на 28,00% вища за оцінку третьої. Між другою та третьою 

групами також виявлено розходження у 7,5% (друга група поставила вищу 

oцінку, ніж третя).  

При дослідженні стилю керівництва як чинника мотивації було виявлена 

зворотна залежність: оцінка першої групи була на 17,92% нижче, ніж у першої 

та другої груп. Враховуючи, попередньо виявлену схильність персоналу аналі-

зованого підприємства до участі в управлінні (а 22,89% персоналу вважають 

для себе участь в управлінні найкращим способом мотивації), припускаємо, що 

можливість самостійно організовувати робочий процес для себе є ще одним си-

льним чинником мотивації. 

Для сучасного персоналу важливі стимули, що застосовуються у рамках 

нематеріальної мотивації. Однак результати проведеного дослідження підтвер-

джують, що матеріальна мотивація залишається найсильнішим фактором 

стимулювання (респондентами вступали некерівний склад підприємства та лі-

нійні керівники). Крім того, було помічено, що із віддаленням робочого місця 

від головного офісу, оцінка дієвості матеріальної мотивації підвищується: пер-

сонал головного офісу, що працює у великому колективі та вище за інші групи 

оцінив стан більшості проаналізованих чинників мотивації, оцінку матеріальної 

мотивації  поставив на 11,42% нижче за інші групи.  
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Висновки: таким чином, на нашу думку, мотиваційний механізм повинен 

розроблятись відповідно до важливості факторів мотивації для конкретного 

кoлективу та за певних умов. Це дасть можливість задовольнити широкий 

спектр потреб усього персоналу. У результаті дослідження було підтверджено 

доцільність гармонійного поєднання у мотиваційному механізмі одночасно 

форм матеріальної та нематеріальної мотивації. Якісно розроблена системи 

мoтивації повинна бути направленою на вирішення соціально-економічних за-

дач  підприємства. 
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