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ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 1 “НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИˮ
Куцик П. О.
к.е.н., професор, ректор
Львівський торговельно-економічний університет
ТЕНДЕНЦІЇ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У 2014-2016 РОКАХ
Активізація інвестиційного процесу є важливою умовою економічного зростання. За сучасних умов саме
прискорення капітальних вкладень у внутрішню торгівлю є важливим засобом стабілізації та зростання економічного
середовища в країні, яке сприятиме структурним зрушенням в економіці, забезпеченню технічного та технологічного
прогресу у торгівлі, зростанню товарообороту як оптової, так і роздрібної торгівлі.
Дослідження динаміки загального обсягу капітальних інвестицій торговельних підприємств спрямоване на
визначення сучасного стану і основних тенденцій їх здійснення. В основу дослідження покладено статистичні дані
Державної служби статистики України про розвиток цих інвестицій за період 2014-2016 років [1]. Нами проведено
порівняння темпів динаміки обсягу капітальних інвестицій підприємств торгівлі із темпами динаміки аналогічного
показника по підприємствах інших видів економічної діяльності України (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка обсягу капітальних інвестицій торговельних підприємств України та підприємств інших видів діяльності
за 2014-2016 роки
№
з/п
1.
2.
3.

Показники

2014
204061,7
19623,8
184437,9

На кінець року
2015
2016
251154,3 326163,7
18152,4
25074,1
233001,9 301089,6

Динаміка %, 2016 р.
до 2014 р.
159,84
127,77
163,25

Капітальні інвестиції підприємств України, млн грн
Капітальні інвестиції торговельних підприємств України, млн грн
Капітальні інвестиції підприємств інших видів діяльності, млн грн
Частка капітальних інвестицій торговельних підприємств у
4.
9,62
7,23
7,69
загальній сумі капітальних інвестицій підприємств України, %
Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.

Наведені дані свідчать про те, що за темпами зростання загального обсягу капітальних інвестицій торговельні
підприємства не випереджали в цьому періоді аналогічний показник по підприємствах інших видів економічної діяльності
(127,77%, проти 163,25%). Слід зазначити, що у 2016 році обсяг капітальних інвестицій торговельних підприємств становив
25,074 млрд грн та збільшився на 5,45 млрд грн у порівнянні з 2014 роком.
Проте, за абсолютним значенням капітальні інвестиції торговельних підприємств були значно нижчими, ніж по
підприємствах інших видів діяльності, і розрив між ними постійно зростав. Якщо у 2014 році середній розмір капітальних
інвестицій підприємств інших видів економічної діяльності перевищував цей показник по торговельних підприємствах у 9,4
рази, то у 2016 році цей розрив збільшився до 12 разів. Такий значний розрив можна пояснити насамперед особливостями
торгово-технологічного процесу підприємств торгівлі, яким для його здійснення необхідно менше капітальних інвестицій,
ніж, скажімо, фінансових. Також за цей період частка капітальних інвестицій торговельних підприємств у загальній їх сумі
по підприємствах України мала тенденцію до зниження – з 9,62% у 2014 році, скоротилась до 7,69% у 2016 році.
Для розвитку внутрішньої торгівлі України важливе значення має динаміка обсягу капітальних інвестицій
торговельних підприємств України за видами діяльності, що визначено КВЕД (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка обсягу капітальних інвестицій торговельних підприємств України за різними видами діяльності
за 2014-2016 роки (млн грн)
На кінець року

Показники
2014

2015

2016

Відхилення
(+, -)
2016 р. від
2014 р.

Динаміка
%,
2016 р, до
2014 р.

Сума капітальних інвестицій у оптову та роздрібну торгівлю
816,5
1208
1559,5
743,00
191,00
автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
Частка капітальних інвестицій у оптову та роздрібну торгівлю
автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт у загальній сумі
4,16
6,65
6,22
2,06
капітальних інвестицій у торговельні підприємства України, %
Сума капітальних інвестицій у оптову торгівлю крім торгівлі
13149,8
11811,1
15965,7
2815,90
121,41
автотранспортними засобами та мотоциклами
Частка капітальних інвестицій у оптову торгівлю крім торгівлі
автотранспортними засобами та мотоциклами у загальній сумі
67,01
65,07
63,67
-3,34
капітальних інвестицій у торговельні підприємства України, %
Сума капітальних інвестицій у роздрібну торгівлю крім торгівлі
5657,5
5133,3
7548,9
1891,40
133,43
автотранспортними засобами та мотоциклами
Частка капітальних інвестицій у роздрібну торгівлю крім торгівлі
автотранспортними засобами та мотоциклами у загальній сумі
28,83
28,28
30,11
1,28
капітальних інвестицій у торговельні підприємства України, %
Загальна сума капітальних інвестицій торговельних підприємств України
19623,8
18152,4
25074,1
5450,30
127,77
Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.
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Дослідження свідчать (табл. 2), що динаміка обсягу капітальних інвестицій торговельних підприємств за видами
діяльності за період 2014-2016 рр. мала позитивну тенденцію, але темпи динаміки були неоднаковими. Так, найвищими
темпами зростання характеризувався обсяг капітальних інвестицій у оптову та роздрібну торгівлю автотранспортними
засобами і мотоциклами та їх ремонт. Даний показник на кінець 2016 року становив 1,559 млрд грн і збільшився на 0,743
млрд грн у порівнянні з 2014 роком (або на 91%). Також змінювалась частка капітальних інвестицій даного виду
торговельної діяльності у загальних капітальних інвестиціях торговельних підприємств України, яка за досліджуваний
період зросла на 2,06%.
Щодо обсягу капітальних інвестицій в оптову торгівлю, крім торгівлі автотранспортними засобами та
мотоциклами, то даний показник на кінець 2016 року в абсолютному значенні мав найбільше значення – 15,965 млрд грн і
збільшився 2,815 млрд грн або на 21,41% у порівнянні з 2014 роком. Проте, частка таких капітальних інвестицій у загальних
капітальних інвестиціях торговельних підприємств України спадала з кожним роком. У 2016 році цей показник становив
63,67% і зменшився у порівнянні з 2014 роком на 3,34%.
Обсяг капітальних інвестицій у роздрібну торгівлю, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, у 2016
році становив 7,548 млрд грн і збільшився на 1,891 млрд грн або на 33,43% у порівнянні з 2014 роком. Частка таких інвестицій у
загальних капітальних інвестиціях торговельних підприємств України за досліджуваний період зросла на 1,28%.
Загалом проведені дослідження свідчать про позитивні тенденції капітального інвестування у внутрішню торгівлю
України, а також те що вона залишається привабливим видом економічної діяльності для інвестування. Для суттєвого
покращення здійснення капітальних інвестицій у внутрішню торгівлю важливим є удосконалення організаційноекономічного механізму функціонування внутрішньої торгівлі та забезпечення, на рівні держави, сприятливого
інвестиційного клімату.
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ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Сучасний стан розвитку внутрішньої торгівлі України характеризуються масштабними процесами, які
відбуваються в її функціональних, соціально-економічних та організаційних підсистемах. Серед них особливе місце
займають процеси економічної інтеграції (внутрішньої і міжнародної) та інтернаціоналізації торгівлі спрямованих на
формування нових конкурентоспроможних структурних моделей і механізмів функціонування для підвищення рівня
соціально-економічної ефективності вітчизняної торгівлі, її конкурентного потенціалу і виводу цієї системи зі стану
зростання на траєкторію розвитку.
Проте, інтеграція та інтернаціоналізація внутрішньої торгівлі відбуваються безсистемно, деформовано і
малоефективне з причин відсутності фундаментальних наукових досліджень на цьому напряму і некерованості цих процесів
Незважаючи на прогресивність ідеї і масштабність інтеграції та інтернаціоналізації теоретико-методологічна база
їх дослідження в сфері торгівлі досить заплутана і протирічна.
Теоретична сутність економічної інтеграції в торгівлі, у працях сучасних дослідників цього процесу, розкрито
переважно крізь призму організаційних форм його прояву. Так, економічна інтеграція інтерпретується, як добровільне
об’єднання економічних одиниць на мікрорівні, або співробітництво в межах асоціацій, економічних зон, союзів на
макрорівні, переважно, на міжнародному рівні. Такий підхід, унеможливлює розуміння природи і сутності інтеграції,
першоджерелом якої є не форма організації, а спеціалізація і концентрація торгівлі. Саме спеціалізація торговельних
підприємств, товарна і територіальна концентрація торгівлі зумовлюють активний розвиток міжгосподарських,
міжгалузевих та зовнішньоекономічних зв’язків і відповідну систему організаційно-економічних та соціально-економічних
відносин, які виступають фундаментом економічної інтеграції. Передумови для розвитку інтеграції в торгівлі створені.
Рівень спеціалізації в цій сфері перевищує 50%, а в сегменті торгівлі непродтоварів близько 92%. Концентрація торгівлі
також суттєва: середні і великі підприємства торгівлі формують не менше 2/3 товарообороту.
З таких позицій сутність інтеграції в сфері торгівлі можна трактувати, як узгоджену взаємодію функціонально
взаємопов’язаних підсистем, суб’єктів однорідної або різнорідної діяльності в межах специфічних організаційних форм для
ефективного забезпечення економічного обороту в системі внутрішнього і міжнародного товарного обміну. Слід
підкреслити, що узгоджена взаємодія елементів (основний принцип інтеграції) може бути досягнуто лише на основі стійких
зв’язків, зрілих відносин і спільності інтересів.
Складові економічної інтеграції в сфері торгівлі можуть бути представлені наступним чином (рис. 1).
Наведені на рис. 1 дозволяють отримати цілісне уявлення про економічну інтеграцію в торгівлі і визначити її
характерні ознаки та принципи:
- єдність інтересів і цілей;
- економічна самостійність учасників;
- комплексний розвиток і раціональна спеціалізація;
- узгодженість взаємодії елементів;
- концентрація ресурсів.

13

Спеціалізація підприємств
торгівлі

Концентрація в торгівлі

Елементи організаційної структури
Торговельні
підприємства

Торговельні
організації та
об’єднання

Підсистеми
торгівлі

Підгалузі
торгівлі

Система
зв’язків

Типи інтеграції
Горизонтальна
Вертикальна

Система відносин
 Організаційноекономічні
 Соціальноекономічні
 Технологічні

‒ Міжгосподарські
‒ Міжгалузеві
‒ Міжрегіональні
‒ Зовнішньоекономічні

Механізми взаємодії елементів
Організаційноекономічні

Фінансовоекономічні

Сектора
торгівлі

Соціальнополітичні

Функціонально-взаємопов’язані підприємства
Промислові

Аграрні

Інфраструктурного
забезпечення

Зарубіжні компанії

Організаційні форми економічної інтеграції
Горизонтальноінтегровані
господарські
системи
‒ Роздрібні
об’єднання
‒ Оптово-роздрібні
об’єднання
‒ Франчайзингові
структури
‒ Оптовопосередницькі
об’єднання

Вертикальноінтегровані
Функціональні
системи
‒ Промисловоторговельні
‒ Агроторгові
‒ Агропромислові
торгові
‒ Торговельносервісні

Територіальні
інтегровані
формування

Міжнародні
інтегровані
формування

‒ Регіональні
об’єднання
‒ Територіальні
об’єднання
‒ Кластери

‒ Зона вільної
торгівлі
‒ Спільний ринок
‒ Митний
союз

Рис. 1 Складові економічної інтеграції в сфері торгівлі
Тепер розкриємо теоретичну сутність і особливості інтернаціоналізації – якісно нового явища для вітчизняної
торгівлі. Ця категорія досить глибоко досліджено, як прояв глобалізації міжнародних ринків. Особливості її проявлення у
внутрішній торгівлі України ще маловивчено. Дослідження показують, що інтернаціоналізація в сфері внутрішньої торгівлі
виражає взаємне проникнення національних і міжнаціональних факторів, а також відносин. За своєю суттю
інтернаціоналізація – це структурний процес адаптації підприємств, організацій, підсистем торгівлі до нових принципів
організації, форм господарювання, механізмів функціонування тобто до сучасних інновацій. Слід підкреслити, що така
адаптація характерна для торгівлі країн з розвинутою економікою. В торгівлі економічно залежних країн, Україну можна
вважати ... поки що з залежним розвитком прояви інтернаціоналізації торгівлі інші (рис. 2).
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Економічно-розвинуті країни

Слаборозвинуті, економічно-залежні
країни

Експансія
товарного
імпорту

Взаємопроникнення
факторів
Інтеграція
суб’єктів
торгівлі

Сфера
внутрішньої
торгівлі

Пропорційність та
еквівалентність
обміну

Експансія
торгового
капіталу

Захоплення
внутрішнього
товарного
ринку

Створення
іноземних
торговельних
мереж

Взаємозалежність
учасників інтеграції

Загальні ознаки інтернаціоналізації
Інноваційний
розвиток

Конкуренція

Захист
товарного
ринку

Широкий
асортимент
товарів і послуг

Суттєві коливання
кон’юнктури ринку

Рис. 2. Форми прояву інтернаціоналізації у сфері внутрішньої торгівлі України
Рис. 2 підтверджує негативні для національної економіки України наслідки інтернаціоналізації.
Інтернаціоналізація та інтеграція – явища взаємопов’язані. По-перше, інтернаціоналізація є наслідком інтеграції
національних економік у міжнародні зв’язки. По-друге, сама інтернаціоналізація породжує нові інтеграційні форми. Потретє, інтернаціоналізація слідує тим же законам глобалізації, що і міжнародна інтеграція. Стосовно внутрішньої
корпоративної інтеграції взаємозв’язок з інтернаціоналізацією менш помітний. Тут інтернаціоналізація виступає
“каталізаторомˮ інтеграції.
Пустовойт О. В.
провідний науковий співробітник відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ
ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ
ТОВАРНОГО ОБІГУ
У 2016 р. в Україні розпочалося економічне зростання. Першопричиною його відновлення було різке падіння
ринкової вартості основних факторів виробництва (праця, земля, капітал) під час кризи 2014-2015 рр. Їх знецінення дало
змогу вітчизняним виробникам отримати додаткові доходи та спрямувати їх на збільшення заробітної плати і реалізацію
інвестиційних проектів. На сьогодні український уряд постав перед необхідністю перетворення зростання економіки на
стійке та прискорене, за якого річний приріст ВВП перевищить 6 %. Це дасть змогу поступово, не зменшуючи величину
споживчого та інвестиційного попиту в економіці, погашати зовнішні боргові зобов’язання, котрі зросли до 131 %
порівняно з ВВП і зменшувати ризики дефолту України.
Тема перетворення зростання української економіки на стійке та прискорене є досить складною для докладного
публічного обговорення. Про це свідчать розбіжності в думках експертів. Так, одна їх частина вважає, що для його
прискорення необхідно: збільшити споживчий попит шляхом пом’якшення фіскальної та монетарної політики; друга –
угамувати інфляцію, котра не дає банкам суттєво збільшити кредитування економіки; третя – започаткувати державою
великі інфраструктурні проекти (будівництво доріг, соціального житла, транспортних споруд), котрі дадуть поштовх для
розширення приватного інвестування; четверта – створити вільну від бюрократії економіку, де будуть сприятливі умови для
розвитку бізнесу (чесне правосуддя, низькі податки, гарантії інвесторам, відсутність корупції тощо) [1, с. 24-25].
Не маючи відповіді на запитання: за яких умов економічне зростання України, що розпочалося в 2016 р., може
перетворитися на стійке та прискорене, науковці та фахівці в сфері економіки сьогодні не можуть реалістично оцінити
перспективи її майбутньої динаміки. Це породжує у них як зайвий песимізм, так і оптимізм щодо можливостей України
наблизитися за рівнем економічного розвитку до розвинених країн світу, доцільності, напрямів та глибини втручання
держави в ринковий механізм за допомогою заходів державної політики.
Разом з тим, дослідження показують, що наведені пропозиції та прогнози щодо прискорення економічного
зростання не виглядають достатньо переконливими зважаючи на вже існуючий досвід їх часткової реалізації в Україні у
попередніх періодах. Це означає, що необхідно шукати інші підходи до вирішення проблеми досягнення високої
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економічної динаміки в майбутньому. Аналіз причин входження в 2013–2015 рр. вітчизняного господарства в рецесію та
кризу дає підстави стверджувати, що для прискорення економічного зростання України доцільно з боку держави
запровадити заходи спрямовані на розширення на внутрішньому ринку пропозиції вітчизняної продукції [2, с. 342–350] з
дотриманням двох умов.
Умова перша, попит на внутрішньому ринку не може бути розширений за рахунок нових зовнішніх державних
запозичень, зважаючи на те, що сукупний державний і гарантований державою борг України в 2017 р. становить близько
82 % порівняно з ВВП;
Умова друга, рівень інфляції в економіці має бути стабільно низьким, щоб не спричиняти девальвацію гривні та
додатковий приріст гривневих витрат держави, нефінансового і фінансового секторів економіки на обслуговування та
повернення валового зовнішнього боргу.
За наведених умов здійснення політики економічного зростання, яке основне завдання вона має вирішити? Якщо
виходити з того, що в майбутньому збільшенням цін на обмежені виробничі ресурси (праця, земля, капітал) буде гальмувати
приріст економіки, то можна стверджувати, що прискорити її зростання буде можливо лише шляхом більш ефективного
використання ресурсів у сфері товарного виробництва.
Як відомо, в економічній науці поняття „ефективність” характеризує пропорцію витрати – випуск. Для їх оцінки
варто скористатися даними зведених національних рахунків. Зокрема, у 2015 р. в Україні частка ресурсів становила близько
60 % у структурі випуску товарів і послуг, у той час як в розвинених країнах світу – 47-49 %. Водночас частка кінцевої
продукції становила 46 % у структурі випуску вітчизняних товарів і послуг, у той час як в розвинених країнах світу – 5355 % [3, с. 219, 292].
Наведені дані дають змогу виявити, що з одиниці проміжної продукції в Україні виробляється 0,76 одиниці
кінцевої продукції в складі ВВП, а в розвинених країнах – 1,12. Це означає, що в них економіки майже в 1,5 раза
ефективніші ніж в Україні, і що подолання цього відставання можна розглядати як значний резерв її прискореного
зростання в майбутньому.
Міжнародний досвід дає підстави стверджувати, що зростання ефективності економік зазвичай розпочинається з
модернізації технологій виробництва традиційної продукції. Їх оновлення дає змогу зменшити витрати виробничих ресурсів
на виготовлення одиниці товарної продукції та створити умови для початку економічного зростання, яке може відбуватися
за чотирма сценаріями. Спробуємо їх описати, зробивши припущення, що в економіці за рахунок модернізації технологій
вдалося зекономити 1% виробничих ресурсів. Якщо вони будуть використані для збільшення:
– запасів сировини на підприємствах, то приріст товарного виробництва в економіці не відбудеться, тобто ∆Q = 0
(∆Q – приріст виробництва товарної продукції в економіці);
– експорту сировини (тобто продукції з низькою доданою вартістю), то приріст економіки відбудеться в межах: ∆Q
< 1 %;
– випуску кінцевої традиційної продукції, то приріст економіки буде становити: ∆Q = 1 %;
– випуску інноваційної та якіснішої продукції, котра завдяки унікальним чи кращим властивостям набуде високу
ціну і безперешкодно продаватиметься на внутрішніх і зовнішніх ринках, то приріст економіки досягне: ∆Q > 1 %, тобто
вона перейде до прискореного зростання.
За четвертого сценарію подій економіка виходить на найвищий рівень ефективності. Що ж в Україні
унеможливлює його досягнення? На наш погляд, причини цього криються в існуванні певних соціальних бар’єрів, які
перешкоджають розвитку економічної діяльності на внутрішньому ринку. Спробуємо їх описати у формі проблем, які має
вирішити майбутня економічна політика.
Проблема перша. Перехід на нові технології будь-якої національної економіки стає виправданим, якщо
товаровиробники традиційної продукції не мають змоги вигравати на ринку цінову конкуренцію за рахунок менших витрат
на закупівлю виробничих ресурсів. На внутрішньому ринку України переважна більшість виробничих ресурсів
(конструкційні матеріали, продовольча сировина, енергоресурси) закуповуються за цінам які є близькими до світових.
Єдиний ресурс, який в Україні продається по внутрішній особливій ціні це робоча сила. Наприклад, за даними Євростата у
2016 р. в ЄС-28 середня погодинна вартість робочої сили становила 25,40 євро. Найбільшою вона була в Норвегії – 50,2 та
Данії – 42,0 євро, а найменшою в Румунії – 5,5 та Болгарії – 4,40 євро [4]. За нашими підрахунками в 2016 р. в Україні
середня погодинна вартість робочої сили становила 1,38 євро, у 2013 р. – вона дорівнювала 2,80 євро.
Гіпертрофовано низька вартість робочої в Україні дає змогу бізнесу скорочувати витрати виробництва та
отримувати надприбутки без використання новітніх заощадливих технологій і зміни структури випуску товарів і послуг на
користь інноваційних та якісніших. Крім того, відсутність мотивів щодо виробництва останніх також пояснюється низькою
купівельною спроможністю населення, яке свої витрати спрямовує переважно на задоволення першочергових життєвих
потреб пов’язаних з придбанням продовольчих товарів та оплатою комунальних послуг. Частки цих витрат у загальній їх
структурі суттєво збільшилася під час економічної кризи 2014-2015 рр., зменшивши можливості споживачів закуповувати
нові види продукції та стимулювати їх масове вітчизняне виробництво.
Зокрема, в 2015 р. реальні наявні доходи населення зменшилися на 31,2 % порівняно з 2013 р. Унаслідок цього
структура споживчих витрат змінилася. Якщо в 2013 р. в середньому за місяць одне домогосподарство спрямовувало на
закупівлю продовольчих товарів та оплату житла і комунальних послуг 58,1 % сукупних витрат, то в 2015 р. – вже 63,6 % Ці
факти наочно засвідчують, що структура споживчих витрат погіршилась, тому що серед них зменшилася на 5,5 % частка
тих, які можна було б спрямувати на закупівлю інших видів продукції, у тому числі інноваційних.
Проблема друга. Якщо припустити, що в Україні вартість робочої сили почне прискорено зростати і спричинить
технологічну модернізацію виробництва, то це не означає, що воно автоматично перейде до масового випуску інноваційної та
якіснішої продукції. Для цього на внутрішньому ринку має зростати не лише споживчий попит, а й нецінова конкуренція1. Як
відомо, її рівень збільшується лише за умови, коли товаровиробники не мають змоги отримувати наддоходи від продажу
традиційної продукції за рахунок введення в оману покупців або ненадання їм повної інформації про реальні споживчі
властивості товарів. Тільки за цих обставин у бізнесу виникають мотиви інвестувати у випуск нових продуктів.

. Нецінова конкуренція – це спосіб змагання за покупців, який заохочує їх купувати продукцію з врахуванням не лише рівня цін, а й її
споживчих властивостей, надійності, термінів післяпродажного гарантійного обслуговування тощо.
1
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Проблема третя. Створити стійкі та довготривалі стимули для бізнесу щодо інвестування у випуск нової продукції
держава не зможе не ставши активним учасником цього процесу, який має наміри його підтримувати незалежно від зміни
політичної кон’юнктури в країні. Розпочати державно-приватне партнерство з питань збільшення випуску нової продукції
неможливо без розробки середньо-та довгострокових державних пріоритетів розвитку структури товарного виробництва,
які мають стати складовою частиною політики прискорення економічного зростання.
Розроблення політики щодо прискорення зростання української економіки – це прерогатива уряду. Своє бачення
шляхів вирішення існуючих проблем він виклав в середньостроковому плані пріоритетних дій до 2020 року, котрий був
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р. У цьому документі задекларовано,
що економічне зростання України є однією з найважливіших цілей державної економічної політики. Для його відновлення
передбачені заходи, що мають вирішити такі проблеми як: нестійка макроекономічна стабільність; високий рівень
“тінізації” економіки; низький рівень розвитку конкуренції, несприятливий діловий клімат; низька продуктивність праці та
низька міжнародна конкурентоспроможність економіки, відсутність інвестицій, неефективне використання конкурентних
переваг країни та природних ресурсів, застаріла інфраструктура; незадовільна система транспортних послуг і міжнародних
зв’язків.
Проблеми, які уряд має намір вирішувати для прискорення економічного зростання дещо перегукуються з тими,
що були описані вище. За цих обставин видається доцільним здійснити наукове обґрунтування певних критеріїв, говорячи
образно „економічних маркерів”, які з часом підтвердять, що українська економіка реально входить чи не входить в стан
стабільного та прискореного економічного зростання. Спробуємо коротко описати набір таких маркерів.
1. В українській економіці проблема низької купівельної спроможності населення може бути вирішена за
допомогою заходів державної політики, що забезпечать реальний перерозподіл доходів бізнесу та держави на користь
домогосподарств. Зокрема, для перерозподілу доходів власників бізнесу держава має використати набір інструментів, які
звузять їхні можливості ухилятися від сплати податків. Наприклад, скорочення тіньового сектора економіки, прогресивне
оподаткування підприємницьких наддоходів, унеможливлення їх виведення без оподаткування в інші країни (офшорні зони),
припинення зловживань на митниці (заниження вартості імпорту, контрабанда) та діяльності конвертаційних центрів тощо.
Водночас, для перерозподілу на користь домогосподарств власних доходів держава має поетапно зменшувати
кфазіфіскальні субсидії для державного сектора економіки та відновити практику відшкодування інфляційних втрат
населення шляхом індексації його доходів, а також підвищувати соціальні стандарти, збільшуючи мінімальні розміри
оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, величину інших видів соціальних виплат,
які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму. Причому, при визначенні останнього варто
орієнтуватися на рівні, що характерні для постсоціалістичних країн, які на сьогодні є членами ЄС.
Проте органи загального державного управління не зможуть гармонійно перерозподілити доходи між населенням і
бізнесом, якщо в цей процес будуть активно втручатися державні чиновники, які ставлять за мету власне збагачення за рахунок
корупційних дій. За підсумками 2016 р. в Україні кошти, що вимиваються з економіки за допомогою корупційних схем
Національним антикорупційним бюро України оцінені в сумі 85 млрд грн. Цей обсяг коштів у 8,6 раза більший порівняно з
тими, які іноземні інвестори вклали в українську економіку в 2016 р. Такий масштабний перерозподіл грошових потоків
могли зробити лише люди, які перебували у вищих ешелонах державної влади. Разом з тим, у 2014–2016 рр. судовий
розгляд справ проти них не здійснювався. Ця ситуація означає лише одне – в Україні заходи державної політики по боротьбі
з корупцією успішно блокуються з боку сучасних впливових політичних груп. Це перетворило корупцію із економічної
проблеми в політичну, котра може бути вирішена шляхом парламентських виборів та заміни тієї частини депутатського
корпусу, котра не виправдала очікувань українського суспільства щодо припинення незаконного збагачення представників
органів державної влади.
В Україні основним індикатором успішного вирішення проблеми низької купівельної спроможності населення може
бути факт зменшення відмінності (диференціації)2 у матеріальних статках різних його верств. За оцінками науковців уже в
2008 р. доходи (в тому числі „тіньові”) 10 % найзабезпечених українських громадян перевищили доходи 10% найменш
забезпечених майже в 15 разів [5, с.172] і ця різниця постійно продовжувала зростати дотепер. У той же час в
постсоціалістичних країнах, котрі набули членство в ЄС, такі доходи різняться, наприклад, в Чехії в 5,4 раза, Словаччині –
5,9, Угорщині – 6,0, Польщі – 7,7, Естонії –8,8 раза [6, с.65].
2. В Україні рівень нецінової конкуренції на внутрішньому ринку не зможе суттєво зрости, якщо виробники
традиційної продукції будуть мати певні конкурентні переваги щодо її збуту та отримувати додаткові доходи порівняно з
виробниками нових видів товарів і послуг. Держава має суттєво скоротити такі переваги. Для цього доцільно систему
держаних закупівель переорієнтувати на придбання найнижчих за ціною але найбільш якісних товарів і послуг, а систему
державної допомоги – на підтримку тільки тих підприємств, які мають наміри вивести на ринок зразки виключно
інноваційної та якіснішої продукції, митну службу – на захист внутрішніх ринків від імпорту низькоякісної дешевої
продукції, котра не відповідає вимогам вітчизняного законодавства в сфері технічного регулювання гармонізованого з
законодавством ЄС. Крім того в економіці варто створити систему податкових стимулів щодо здійснення науково-технічної
та інноваційної діяльності, в практику господарської діяльності запровадити порівняльну рекламу, котра дає інформацію
про споживчі властивості певної продукції порівняно з конкуруючими аналогами та суттєво розширити в межах системи
ринкового нагляду контроль за рівнем безпечності продукції, що перебуває в ринковому обігу. Основною ознакою
зростання рівня нецінової конкуренції варто вважати перетворення в економіці України поодиноких випадків збільшення
доходів підприємств за рахунок виробництва та експорту нових зразків продукції 3 в масову практику господарювання.

. У міжнародній практиці відмінність (диференціація) у матеріальних статках різних верств населення країн часто оцінюється шляхом
порівняння доходів 10 % найбільш і найменш забезпечених груп населення (децильний коефіцієнт). В Україні через „тінізацію” доходів як
підприємців, так і найманих працівників децильний коефіцієнт розрахувати складно. Ігнорування цих обставин призводить до того, що за
офіційними даними, які базуються на децильних коефіцієнтах чи індексах “Джині” Україна виглядає країною з високою економічною
рівністю близькою до Швеції, Фінляндії чи Німеччини.
3
. Наприклад, за підсумками 2016 р. науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” (БХФЗ) отримав чистий
прибуток в розмірі 118,7 млн грн, що у 2 раза перевищує показник попереднього року. Частка експорту становила 10,2 % в загальному доході.
Після закриття ринку Росії БХФЗ розширив поставки продукції до Латвії, Литви, Боснії, Сербії, США, В’єтнаму, Грузії та країн СНД. У 2016 р.
2
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3. На наш погляд, розвиток структури товарного виробництва в Україні варто здійснювати за допомогою середньота довгострокових державних проектів з випуску певних нових видів товарів і послуг. Проекти варто сконцентрувати за
такими пріоритетними напрямами.
Напрям перший – імпортозаміщення. Процес імпортозаміщення доцільно поширити лише на найбільші ринки
закордонної продукції, яку можуть виробляти вітчизняні підприємства і на закупівлю якої витрачаються великі обсяги
іноземної валюти. Докладне вивчення цих ринків дає змогу дійти висновку, що імпортозаміщення доцільно розпочати з
розширення випуску якісно кращих зразків легкових автомобілів, міських автобусів, трамваїв, тролейбусів, станків та
обладнання, електропобутових приладів, електроінструментів, будівельних матеріалів, фармацевтичних і полімерних
виробів, одягу та взуття.
Напрям другий – розширення асортименту та обсягу випуску товарів і послуг за рахунок поглиблення переробки
природних ресурсів. Напевно найбільшим національним проектом у цьому напрямі могла би стати програма розвитку
тваринництва, птахівництва, в межах якої частина фуражного зерна спрямовувалася б на переробку в корми, для
виробництва в подальшому більших обсягів м’ясних і молочних продуктів, яєць. Не менш важливими національними
проектами могли б стати програми енерго- і тепло збереження та переробки побутових відходів у комунальному
господарстві, скорочення витрат пального в сфері транспортних послуг, споживання природного газу підприємствами та
домогосподарствами.
Напрям третій – збільшення випуску високотехнологічної продукції з інноваційними властивостями. Такими
проектами в Україні могли б стати: виробництво військової техніки, високоточної зброї, легкових електромобілів,
пасажирських і транспортних літаків, космічних ракет багаторазового використання, програмного забезпечення.
Проведені дослідження показали, що Україна має єдиний шлях прискорення економічного зростання – підвищення
ефективності виробництва за рахунок модернізації технологій, які забезпечать зменшення витрати ресурсів на виготовлення
продукції та/або надання їй кращих чи інноваційних властивостей. Проте за цієї умови майбутнє зростання економіки може
відбуватися в межах трьох сценаріїв. Згідно з першим – Україна за рахунок технологічної модернізації може щорічно
скорочувати витрати ресурсів на 2 % та експортувати їх. Це забезпечить приріст реального ВВП в обсязі меншому ніж 2 %
на рік. Відповідно до другого сценарію, Україна, крім щорічної двохвідсоткової економії, також може на 2 % збільшувати
випуск ресурсів та переробляти додатковий сукупний їхній обсяг в кінцеву продукцію для внутрішнього ринку. У цьому
випадку приріст реального ВВП збільшиться до 4 % на рік. Згідно з третім сценарієм, крім щорічної двохвідсоткової
економії та збільшення випуску ресурсів на 2 %, Україна розпочне процес їх поглибленої переробки в нові види продукції з
кращими або інноваційними споживчими властивостями. Це дасть їй змогу переробляти ресурси з такою ж ефективністю,
як і в розвинених країнах світу, тобто з одиниці ресурсу виготовляти в 1,5 р. більше товарів і послуг. За цієї умови в Україні
приріст реального ВВП буде становити 6 % на рік. Це дасть змогу започаткувати у вітчизняній економіці новий
інституційний цикл зростання та забезпечити її вихід на довгострокову траєкторію розвитку, котра була сформована в 19972013 рр.
Час покаже який із наведених сценаріїв буде реалізований в Україні. За підсумками ж 2016-2017 рр. можна
стверджувати, що зростання економіки відбувається в межах першого сценарію, і що в найближчій перспектив він не буде
змінений. Про це свідчать такі попередні дані. У 2018-2019 рр. український уряд має намір здійснювати нові зовнішні
запозичення в обсязі близько 2 млрд. дол. США на рік та девальвувати національну валюту до 30,5 грн за один дол. США. З
одного боку, ці заходи будуть уповільнювати в економіці процес зменшення примусових заощаджень, які держава та бізнес
повинні щорічно витрачати на обслуговування та повернення валового зовнішнього боргу, а з іншого – стимулювати
інфляцію пропозиції. Унаслідок цього в економіці буде гальмуватися приріст купівельної спроможності населення, зміна
його споживчих витрат на користь інноваційної та якіснішої продукції, розширення випуску якої є основною умовою
переходу України до прискореного економічного зростання.
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на ринок було виведено 6 нових препаратів. У 2017 р. на стадії розробки знаходяться ще 25 лікарських засобів. Очікується, що в 2017 р.
інвестиції в розвиток виробництва будуть становити близько 140 млн грн.
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Харківський державний університет харчування та торгівлі
КОНКУРЕНЦІЯ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ – СУЧАСНІ ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВЛЕННЯ
Роздрібна торгівля є однією з пріоритетних галузей національного господарства, розвиток якої визначає соціальноекономічний прогрес країни. Частка створеного в торгівлі (оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів) валового внутрішнього продукту найбільша – 14,7% у першому півріччі 2017 р. [1].
Галузеві особливості роздрібної торгівлі (спрямованість на забезпечення задоволення потреб у товарах та
послугах для кінцевого споживання; високий динамізм, гнучкість та адаптивність до змін кон’юнктури споживчого ринку та
вимог споживачів; широкий асортимент і значна кількість постачальників у межах однієї асортиментної групи;
розповсюдженість в усіх регіонах країни) обумовлюють специфіку конкуренції в цій сфері та її сучасні прояви.
Територіальна нерівномірність конкуренції та специфіка на ринку ритейлу. Так, для Західних областей характерна
незначна присутність провідних вітчизняних ритейлерів. За дослідженнями Української асоціації постачальників
торговельних мереж є регіони, в яких конкуренція відсутня, – наприклад, м. Мукачеве, і регіони, в яких рівень конкуренції
значно перевищує середнє по країні значення – найбільш високий рівень конкуренції традиційно відзначається на
столичному ринку [2].
Недобросовісна конкуренція. Специфікою сучасного вітчизняного роздрібного ринку є наявність значної частки
“нецивілізованоїˮ роздрібної торгівлі, “стихійнихˮ ринків. За висновками фахівців, у Києві співвідношення 70% до 30% у
бік цивілізованої роздрібної торгівлі, а в цілому по Україні 50% на 50%. Наявність “тіньовогоˮ ринку призводить до не
рівних конкурентних умов для різних суб’єктів ринку та свідчить про недобросовісну конкуренцію.
Посилення конкуренції. Про посилення конкуренції в сфері вітчизняної роздрібної торгівлі свідчить вихід з ринку
(скорочення точок) окремих компаній та суб’єктів господарювання, які не витримують конкуренції. Це, в свою чергу,
призводить до зміни конкурентних стратегій. Так, деякі ритейлери кардинально змінюють конкурентні стратегії (“Billaˮ,
“Сільпоˮ), в той самий час інші – дотримуються незмінних орієнтирів (“АТБˮ). Керівництво “Billaˮ в основі нової
конкурентної стратегії становить розвиток у більш привабливих регіонах та скорочення й поступовий вихід з тих
регіональних ринків, які не вкладаються в їх загальну стратегію; “Сільпоˮ у 2017 р. максимально скорочує присутність в
регіонах з перспективою розвитку виключно в столиці [2].
Агресивний характер конкуренції. Про агресивний характер конкурентної боротьби учасників ринкового
суперництва в роздрібній торгівлі свідчить продовження процесів поглинання. Особливо це притаманно продовольчому
ритейлу. За прогнозами спеціалістів, об’єктами потенційного поглинання виступають продовольчі мережі, які посідають з
шостого до п’ятнадцятого місця в рейтингу, а найбільш великими “збирачамиˮ активів протягом 2016-2017 рр. є мережі з
ТОП-5 – “АТБˮ, “Ашанˮ. За результатами досліджень GT Partners більшість ритейлерів продовжують стратегію розширення
кількості торговельних точок. Лідером за цим показником є мережа “АТБˮ, яка розширила кількість торговельних точок до
835 об’єктів (на 111 за 2016 рік) у т.ч. шляхом придбання західноукраїнської мережі “Барвінокˮ [2].
Багатоаспектність конкуренції. Наявність водночас внутрішньо-форматної та міжформатної конкуренції підприємств
роздрібної торгівлі, конкуренції на різних ринках – продовольчому, непродовольчому; регіональному, національному, локальному
тощо.
Конкуренція, як рушійна сила ринкової системи господарювання сприяє пошуку суб’єктами роздрібної торгівлі
нових механізмів, інноваційних технологій та перспектив розвитку. Одним з напрямів розвитку вітчизняного ритейлу є
онлайн продажі. Незважаючи на незначний обсяг цього ринку в продуктовому ритейлу, вже 15 традиційних продуктових
мереж мають власні онлайн-платформи. Лідером на цьому ринку є сервіс Zakaz.ua – інтернет-платформа, яка надає місце
традиційним ритейлерам (“Ашанˮ, Novus, Metro, Fozzy) для торгівлі онлайн. Серед великих мереж власні інтернет-магазини
мають “Фуршетˮ і “Таврія Вˮ [3]. Іншим напрямом є активний розвиток власних торговельних марок (ВТМ). Так, частка
ВТМ в обсязі реалізації (товарообороті) Fozzy знаходиться на рівні 10%, в “АТБˮ – перевищує 20%. За висновками
експертів “Nielsen Українаˮ загострення конкуренції між ВТМ і відомими брендами буде продовжуватися, а більш ніж
половина українських покупців на сьогодні готові перейти на товари ВТМ. Це сприятиме збільшенню частки власних марок
вітчизняними продовольчими ритейлерами в товарообороті до 25-30% [4], що посилить конкуренцію в цьому сегменті.
Таким чином, вітчизняні ритейлери для забезпечення стійкого розвитку в умовах конкурентного середовища під
час розробки конкурентних стратегій мають ураховувати специфіку конкуренції в роздрібній торгівлі, її форми та сучасні
особливості прояву, а також характер розвитку національної економіки.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 2 “ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИˮ
Гороховський І. Л.
к.е.н., Голова Правління Укркоопспілки
ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СПОЖИВЧИХ КООПЕРАТИВІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Сучасний європейський кооперативний рух демонструє, що кооперативна торгівля – це унікальний
конкурентоспроможний вид бізнесу. Оскільки споживча кооперація України сьогодні активно інтегрується у роботу
європейських кооперативних структур (об’єднань “Euro Coop”, “Кооперативи Європи” та ін.), потрібно послідовно
адаптовувати і впроваджувати найкращий європейський досвід, вибудовувати в Україні нову споживчу кооперацію,
виховувати нового споживача і нового члена спожичого товариства, формувати нову кооперативну ідею. Членство у
європейських кооперативних інституціях, налагодження контактів із зарубіжними колегами допомагають вітчизняним
кооператорам не просто вивчати досвід роботи у галузі торгівлі у різних країнах, розуміти перспективи та принципи розвитку
європейської кооперативної торгівлі. Ці контакти допомагають визначати напрями, якими треба прямувати споживчій кооперації
України, щоб і надалі залишатися повноцінним конкурентоспроможним гравцем на економічних теренах держави.
Сьогодні європейські споживчі кооперативи, які працюють під егідою об’єднання Euro Coop, представлені 5
тисячами кооперативних підприємств та організацій із 19 європейських країн, які володіють 36 тисячами магазинів і
торговельних центрів, щодня обслуговують 32 млн споживачів і забезпечують робочими місцями 500 тисяч громадян по
всій Європі. Разом, члени Euro Coop є найпотужнішою роздрібною структурою у Європі, річний оборот якої становить 79
млрд євро.
На роздрібному споживчому ринку Європи споживчі кооперативи (у тому числі й ті, які не входять до об’єднання
Euro Coop) успішно конкурують із провідними світовими і європейськими торговельними мережами. Як свідчать дані
рейтингу Coop Monitor 2016, який складається за підтримки секторальної організації МКА “Всесвітні споживчі
кооперативи” (Consumer Co-operatives Worlwide), роздрібні мережі споживчої кооперації отримали найбільшого поширення
у Швейцарії (споживчі кооперативи Coop Swiss та Migross) та скандинавських країнах (Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії)
(табл. 1).
Аналіз передумов і чинників значних конкурентних переваг європейських споживчих кооперативів у сфері
торгівлі, дозволяє виокремити декілька найважливіших факторів їх високої конкурентоспроможності. По-перше, це
використання переваг від об’єднання і укрупнення бізнесу на роздрібному ринку. Процес укрупнення кооперативних
торговельних мереж пройшов у таких країнах, як Франція, Італія, Великобританія, Німеччина, Фінляндія та ін. Як правило,
він був складним і болісним для всіх. Але там, де він відбувся, кооперація і надалі розвивається і процвітає, а де ні – вона
фактично зникла з економічної арени певної країни. Організація роботи кооперативних магазинів як єдиної мережі дозволяє
отримувати переваги від спільної цінової та асортиментної політики, досягнення кращих закупівельних цін за рахунок
ефекту масштабу, ефективнішої роботи з постачальниками на основі тендерів, створення своїх оптових підрозділів створює
сприятливі передумови для успішного проведення реформ. Процеси об’єднання торговельних мереж і формування між
ними стратегічних альянсів відбуваються і на наднаціональному рівні (для прикладу, процеси об’єднання скандинавських
споживчих кооперативів з різних країн, німецької та французької кооперативної роздрібної мережі (ACDLEC - E.Leclerc та
ReWe Group) тощо). Реалізація міжнародних проектів економічного співробітництва роздрібних кооперативів мала
наслідком посилення їх конкурентних позицій на європейському ринку, залучення інвестицій у кооперативні системи
постсоціалістичних країн, активізацію взаємного обміну знаннями та досвідом.
Таблиця 1
Рейтинг найбільших європейських споживчих кооперативів та кооперативів у сфері рітейлу
(станом на початок 2015 р.)
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кооперативна
Країна
організація
Споживчі кооперативи
Coop Swiss
Швейцарія
Migross
Швейцарія
Co-operative Group Limited
Великобританія
SOK
Фінляндія
COOP amba
Данія
Kooperativa Förbundet ekon. för.
Швеція
Coop Norge
Норвегія
Кооперативи у сфері рітейлу
ACDLEC - E.Leclerc
Франція
ReWe Group
Німеччина
Edeka Zentrale
Німеччина
Système U
Франція
John Lewis Partnership PLC
Великобританія
Astera
Франція
Superunie
Нідерланди
Джерело: The World Co-operative Monitor: Exploring the Co-operative Economy. Report 2016.

Валовий дохід,
млрд. дол. США
30,8
29,8
17,8
17,1
7,0
5,5
5,2
58,4
56,4
37,3
31,2
18,0
11,1
8,3

Об’єднання кооперативів у роздрібному бізнесі і їх укрупнення дозволяють успішно реалізовувати стратегії
захоплення окремих ринкових ніш. При таких стратегіях кооперативні організації концентрують усі свої ресурси у процесі
реалізації бізнес-проектів для досягнення значної ринкової частки і лідерства у сфері роздрібної торгівлі та рітейлу
(наприклад, у країнах Західної, Північної Європи та Прибалтики).
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По-друге, це впровадження різноманітних інновацій для нарощування господарського обороту. Особливо
наголосимо на важливості у цьому плані таких заходів, як розвиток електронної комерції, впровадження методів
глобального маркетингу і соціально- та екологічно-орієнтованих стратегій ведення бізнесу. У європейських споживчих
кооперативах орієнтуються на переважання цифрових технологій у торгівлі починаючи з 2020 р. і розуміють, що
використання Інтернету та мобільних додатків стане основним для покупця, через який надаватиметься уся інформація,
створюватимуться можливості для розширення купівельних операцій.
По-третє, використання сучасних технологій логістики у роздрібному бізнесі. Переважна більшість провідних
європейських споживчих кооперативів створили власні сучасні (переважно роботизовані) потужні логістичні центри. При
таких центрах працюють аналітичні відділи, які визначають асортимент найбільш конкурентоспроможних товарів,
мінімізують кількість посередників, проводять тендери серед постачальників, стимулюючи їх до конкуренції за право
налагодження поставок у кооперативну мережу.
По-четверте, диверсифікація діяльності кооперативних роздрібних мереж. Сьогодні провідні європейські
кооперативи не обмежують свою діяльність функціонуванням торговельних підприємств різних форматів, але й активно
розвивають нові напрями бізнесу, намагаючись максимально задовольнити потреби споживачів. Так, наприклад, найбільша
у світі кооперативна мережа супермаркетів ACDLEC-E.Leclerc (Франція), що має оборот близько 60 млрд євро, успішно
надає своїм клієнтам також послуги автомийок, спеціалізованих магазинів книг, аудіо- та відеопродукції, спорттоварів,
оптики, аптек, туристичних агентств, а також володіє власною мережею із 630 АЗС, через яку реалізує бензин, дизельне
пальне та зріджений газ за доступними цінами. Cпоживча кооперація Фінляндії (корпорація SOK), окрім роздрібного
бізнесу, спеціалізується на наданні банківських послуг, послуг готелів і ресторанів, автозаправних станцій. Споживчі
кооперативи в Європі активно використовують також франчайзинг як напрям широкої диверсифікації свого бізнесу.
По-п’яте, це високий рівень стимулювання та підтримки діяльності споживчих кооперативів на рівні держави та
міжнародних кооперативних інституцій. У розвинутих країнах Заходу державні установи вже давно зрозуміли роль і
важливість споживчих кооперативів для зростання зайнятості, підтримки незахищених верств населення, зменшення
безробіття, формування середнього класу. Тому там поширена практика державної фінансової та організаційної допомоги
при створенні нових кооперативів, звільнення їх від оподаткування на визначений період, лобіювання інтересів кооперації
на рівні європейських кооперативних інституцій. Цей досвід є особливо корисним і для України, оскільки вітчизняна
споживча кооперація працює у чітко визначеному правовому полі і змушена конкурувати з іншими представниками
приватної власності, які часто працюють у тіньовому секторі економіки, посилюючи недобросовісну конкуренцію на ринку.
По-шосте, це використання різноманітних інновацій для залучення нових членів до споживчої кооперації.
Особливо наголосимо на важливості у цьому плані таких заходів, як залучення до кооперації висококваліфікованих
спеціалістів та молоді. Молодь приносить у сучасну європейську споживчу кооперацію нові ідеї, нове бачення, має свіжі
знання. На роботу до споживчої кооперації країн Європи не бояться запрошувати професійних та успішних менеджерів із
інших бізнес-структур, прислухаються до їх порад.
Підсумовуючи, наголосимо на такому важливому чиннику економічної могутності та конкурентоспроможності
європейської споживчої кооперації, як інститут членства. У країнах Європи члени споживчого кооперативу відрізняються
почуттям власника за будь-яких умов, тобто купують товари в кооперативних магазинах, підтримуючи таким чином своїми
грошима кооперацію, беруть активну участь у кооперативному житті. Сьогодні для української споживчої кооперації
важливо оновити ідею членства, повертаючись до витоків кооперації, яка створювалась насамперед для того, щоби
покращити можливості члена товариства у сфері споживання та надати йому змогу у своєму магазині придбавати кращі за
якістю товари за приаблиою ціною. Для споживчої кооперації України важливим завданням сьогодні є активне
впровадження найкращого європейського досвіду, що дозволить збільшити чисельність члені споживчих тоариств, вийти на
новий об’єднавчий рівень та значно посилити свої конкурентні позиції на вітчизняному ринку товарів і послуг.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРУПНОФОРМАТНИХ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
Стратегічні пріоритети розвитку крупноформатних мережевих структур у сфері торгівлі формуються під впливом
детермінуючих чинників, серед яких ключовими слід вважати конкуренцію, забезпечення інноваційно-технологічної
модернізації, розвиток міжнародної економічної інтеграції та ін. Водночас, у закордонній та вітчизняній практиці основні
напрями і пріоритети розвитку форматів мережевого розвитку торговельної діяльності суттєво відрізняються: для іноземних
компаній характерна концентрація торговельної діяльності, зміна концепцій структуризації, а також націленість на
міжнародні товарні ринки [3, с. 350-363].
Так, в США і країнах ЄС розвиток мережевої торгівлі відбувається у форматі високої концентрації торговельних
об’єктів з широким набором розважальних, спортивних, просвітницьких та інших послуг. До прикладу, в США
торговельний комплекс “Mall of America” займає 470 тис. м2 площі та обслуговує 450-470 тис. осіб в день. Відомі також
інші торговельні комплекси – “Крокус Сити Молл”, “Форум”, “Європейський” та ін. [1]. У них розміщено десятки
торговельних об’єктів, аптек, ресторанів, спортивних залів, басейнів, клубів, конференц-залів, кінотеатрів, дитячих
майданчиків. Водночас, все частіше спостерігається тенденція профілізації такого формату торговельних мереж, зокрема
утворення монооб’єктів з надання спортивно-оздоровчих послуг, організації дитячого дозвілля та ін.
Відмітимо, що розвиток ринкових відносин обумов істотні зміни в концепції побудови форматів функціонування
торговельних мережевих структур. Так, економічні, фінансові, технологічні, технічні критерії поступаються соціальнотрудовим, демографічним, психологічним, духовно-культурним. Склалася тенденція, що формат торгівлі утверджується у
територіальному просторі відносно поточних і перспективних споживчих потреб покупців, умов їх трудового життя і
щоденного побуту, рівня купівельної спроможності та ін.
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Інший напрям стратегічного розвитку крупноформатних мережевих структур обумовлений інтенсивністю
інтернаціоналізації торговельних відносин. Так, торговельні мережі Wal-Mart, Kroger, Costco (США), Carrefour, Auchan
(Франція), Tesco (Англія), Sehvarr, Metro Group, Aldi (Німеччина) вже активно глобалізують товарні ринки інших країн. На
території іноземних держав їм вдається розвивати власні торговельні мережі, створювати маркетингово-логістичну
інфраструктуру, впроваджувати сучасні технології торговельного обслуговування населення та ін. Зокрема, найбільш відомі
крупні торговельні підприємства і компаній в середовищі інтернаціональної торгівлі наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Крупні торговельні підприємства і компаній – лідери в середовищі інтернаціональної торгівлі (складено за [1])
Торговельні підприємства і
компанії, країни
Wal-Mart Stores, Inc., США
Carrefour S. А., Франція
Tesco pbc., Великобританія
Metro Group, Німеччина

Склад крупноформатних торговельних мереж
Cash&Carry, оптові клуби, гіпермаркети, супермаркети, торговельні центри,
дискаунтери
Cash&Carry, оптові клуби, гіпермаркети, супермаркети, торговельні центри,
дискаунтери, магазини ABC
магазини “біля дому”, універмаги, торговельні центри, гіпермаркети,
супермаркети
Cash&Carry, оптові клуби, універмаги, гіпермаркети, супермаркети,
торговельні центри

Зони діяльності
(кількість країн)
16
36
13
35

Відмітимо, що в процесі інтернаціоналізації крупноформатні торговельні мережеві структури модифікуються,
вдосконалюються, адаптуються під нові ринкові умови. Як наслідок, формати торговельних мереж у різних країнах дещо
відрізняються від своїх стандартів, але зберігають ідентичність.
На вітчизняному внутрішньому споживчому ринку серед відомих крупноформатних мережевих структур
функціонує торговельна група “Metro Group” [4]. Особливістю такої мережі є сформована внутрішньовидова торговельна
структура, де під єдиною організаційною системою адміністративного управління, товарного забезпечення, логістики,
торговельної політики адаптовані всі об’єкти формату. До складу такої торговельної мережі входять гіпермаркети,
супермаркети, дискаунтери, магазини формату “Cash&Carry” й інші об’єкти торгівлі, які узгоджено та в тісному
взаємозв’язку функціонують у єдиній організаційній бізнес-структурі.
Торговельна група “Metro Group” відноситься до крупної міжнародної мережевої структури та здійснює свою
діяльність в Україні поряд з іншими 35 країнами. За своїм організаційно-правовим статусом торговельна група відноситься
до підприємства холдингового типу з самостійними підрозділами та єдиною інфраструктурою і системою адміністративного
управління.
На вітчизняному споживчому ринку торговельна група “Metro Group” представлена магазинами формату
“Cash&Carry” (Metro Cash&Carry International Holding), які покликані забезпечувати потреби в товарах малого і середнього
бізнесу, при цьому, розділяючи їх на такі категорії:
‒ “ECO” – обслуговують суб’єктів малого бізнесу, є порівняно невеликі (2,5-5,0 тис. м2) і в торговельному
асортименті переважають продовольчі товари;
‒ “Junior” – обслуговують суб’єктів як малого, так і середнього бізнесу, торговельна площа магазинів складає 810 тис. м2;
‒ “Classic” – магазини-гіпермаркети із торговельною площею у 10-15 тис. м2, розраховані на суб’єктів бізнесу та
фізичних осіб, у асортименті з 50 тис. найменувань переважають непродовольчі товари.
Також торговельна група “Metro Group” володіє мережею магазинів-гіпермаркетів “Real”, в якій торгова площа
складає 5-8 тис. м2 та пропонується більше як 70 тис. найменувань товарів (переважно непродовольчих товарів
повсякденного попиту), але в загальному обсязі товарообороту частка продовольчих товарів є переважаючою. Інші
структурні підрозділи у торговельні системі мережі “Metro Group”, що функціонують на внутрішньому споживчому ринку,
в основному є спеціалізованими непродовольчими магазинами, зокрема “Praktiker” займається продажем товарів
будівельного і господарського призначення на площі в межах 1,5-16,0 тис. м2, “Saturn” спеціалізується на продажу техніки
та електроніки в магазинах типу гіпермаркет з площею до 15,5 тис. м2. Також торговельна група “Metro Group” володіє
магазинами форматів універмаг, супермаркет, дискаунтер. Зокрема, у Польщі такі магазині об’єднані у мережу
торговельних центрів “Galeria Kaufhof” з площею 6-30 тис. м2.
Крупноформатні мережі в Україні налічують близько 1,8 тис. великих роздрібних об’єктів торгівлі типу торговий
(торгово-розважальний) центр, гіпермаркет, універмаг, універсам. При цьому, динаміка кількості таких об’єктів на
внутрішньому ринку неоднозначна: якщо до 2013 р. спостерігалося зростання кількості роздрібних торговельних об’єктів в
цьому форматі, то в останні роки відбувається диверсифікація їх діяльності.
Відмітимо, що у вітчизняній сфері роздрібній торгівлі розвиток крупноформатних мережевих структур характеризується
напрямами, які виражають їх особливості – організаційно-інституційні, функціонально-структурні, соціально-економічні та ін. Для
торговельних мереж бізнес-груп “Фоззі”, “Фуршет”, “Амстор”, “Епіцентр К” характерними є як реальна торговельна
діяльність, так і віртуальна (електронна). Водночас, окремі мережі (зокрема “АТБ-маркет”) широко практикують
здійснювати торговельну діяльність у формі франчайзингу. Крупноформатні торговельні мережеві структури відрізняються
іншими ознаками: формами та методами збуту товарів, організацією торгово-технологічного процесу, обсягами і
структурою продажу тощо. При цьому такі мережі базуються на різних типах торгівлі: дискаунтер, супермаркет,
гіпермаркет.
В останні роки на внутрішньому ринку інтенсивно розвивається мережа магазинів-гіпермаркетів компанії
“Епіцентр К”, які спеціалізуються на продажі будівельних матеріалів і господарських товарів (товарів для оздоблення оселі,
меблів, товарів для дому, побутової хімії, автотоварів, товарів для саду та городу, дитячих товарів тощо). На сьогодні
“Епіцентр К” – найбільше вітчизняне торгово-роздрібне підприємство, що налічує 45 гіпермаркетів, загальною площею
близько 1,0 млн м2. Характерними ознаками такої торговельної мережевої бізнес-структури є стабільний розвиток і
вдосконалення, підвищення рівня сервісу, розширення асортименту товарів і послуг для максимального задоволення потреб
споживачів [2]. Водночас, активна і динамічна конкурентна позиція торговельної мережі “Епіцентр К” сприяє її стрімкому
розвитку, що виражається появою нових торгових напрямів, а також розширенням асортиментних груп, що показано на рис. 1.
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Пріоритетні напрями розвитку

Збільшення кількості та функціональне удосконалення господарської діяльності
торговельно-логістичних центрів
гіпермаркетів “Епіцентр”

45 од.*

гіпермаркетів “Нова Лінія”

14 од.*

віртуальної (електронної) торгівлі

центрів торговельно-сервісного
обслуговування

у 52
містах*

Започаткування та реалізація нових інвестиційних бізнес-проектів
проникнення та розвиток будівельно-господарських гіпермаркетів в
інших країнах – 10 од.
реалізація проектів “Спорттовари”, “Епік”, “Канцтовари”, “Побутова
техніка”, “Дитячі товари” ‒ магазини у середніх містах площею до 5 тис. м2
* кількість торговельних об’єктів на початок 2017 р.

Рис. 1. Системно-структурні напрями розвитку національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів “Епіцентр К”
Відмітимо, що будівельно-господарська мережа “Епіцентр К” окрім збільшення кількості магазинів-гіпермаркетів
ставить за завдання активно розвивати віртуальну (електронну) мережу, а також відкривати спеціалізовані магазини
(будівельно-господарські міні-маркети) у середніх за розмірами та чисельністю населення містах України. Нещодавно
торговельній мережі вдалося відкрити нові бізнес-напрями, зокрема: “Спорттовари” – широкий асортимент товарів для
спортивних ігор, плавання, фітнесу, тренажерів і аксесуарів; “Епік” – дитячі товари, іграшки, засоби гігієни та догляду,
дитяче харчування; “Канцтовари” – товари для творчості, навчання та офісу, “Побутова техніка” – широка лінійка товарів
для дому і дозвілля. На даний час ведеться активна підготовка проекту проникнення та розвитку будівельно-господарських
гіпермаркетів “Епіцентр” на ринках європейських країнах.
Таким чином, пріоритетні напрями розвитку крупноформатних мережевих структур у сфері торгівлі стосуються
забезпечення та підтримання високого рівня лояльності споживача шляхом задоволення його поточних і формування
перспективних потреб, формування цілісної інституційної системи забезпечення функціонально-структурного розвитку
комерційної діяльності, модернізації торгово-технологічного процесу, реалізації інноваційних підходів до розвитку торгової
мережі.
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к.е.н., Голова правління Львівської ОСС
КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
Конкуренція – економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і
збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас – механізм стихійного регулювання виробництва в умовах
вільних ринкових відносин [1].
За іншим визначенням конкуренція – важливий елемент механізму саморегулювання ринкової економіки і водночас
конкретна форма її функціонування. У перекладі з латинської це слово означає “сходитися”, “стикатися”. Конкуренція – це
суперництво між суб’єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Вона є тією
ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни [1].
Конкуренція (пізньолатинська concurentia, від латинського concureo) буквально означає боротьбу між суб’єктами
господарювання за вигідніші умови виробництва та продажу товарів, послуг [2].
Термін конкуренція на сучасному етапі широко вживається не тільки у виробництві, торговельній сфері, а й в
багатьох інших контекстах людської діяльності, зокрема й некомерційної. Конкурують між собою заклади побутового
обслуговування, лікувальні і навчальні, культури і спорту. Для підприємств споживчої кооперації явище конкуренції
властиве по суті ще з початком її заснування.
Варто відзначити, що погляди вчених і практиків на конкуренцію в народногосподарському комплексі, механізмі
функціонування економічної, соціальної, політичної сфер зазнали змін. Якщо за планової, адміністративної економіки
конкуренцію розглядали зайвим явищем, яке призводило до трати матеріальних, фінансових і сировинних ресурсів, відволікання
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людського і науково-технічного потенціалу, то з упровадженням ринкового механізму місце, роль й оцінювання явища
конкуренції змінилися на діаметрально протилежне. Підкреслимо, що у всьому цивілізованому світі, як також і в Україні,
конкуренції відведена роль головного рушійного фактора економічного, технічного та соціального розвитку. Наголосимо, тільки в
тому випадку, коли створені умови рівних можливостей для всіх суб’єктів ринку, а отже конкуренції. На захисті, додержанні саме
такої ситуації серед господарюючих суб'єктів ринку та й у некомерційній сфері повинна стояти держава та відповідні її органи,
регулюючи діяльність господарюючих суб’єктів законами й іншими розпорядчими документами. Основним Законом України, що
врегульовує конкуренцію є Закон “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності” (1992 р) [3]. Цей закон доповнений і прийнятий Верховною Радою.
Стосовно підприємств і організацій споживчої кооперації, то і в доринковий, радянський період, і особливо в
ринковий, з набуттям Україною незалежності, їм доводилося функціонувати, по-перше, у конкурентному середовищі і в
умовах, по-друге, недобросовісної конкуренції.
Серед чинників недобросовісної (не рівних умов) конкуренції передусім специфічних для підприємств споживчої
кооперації слід віднести:
‒ обов’язкове для обслуговування підприємствами споживчої кооперації населення географічних місцевостей,
переважно тих населених пунктів, що невигідні приватному підприємцю;
‒ виконання однієї з функцій держави – соціального захисту населення, нижчих за доходами прошарків без будь-якої
компенсації додаткових витрат, пов’язаних з продажем окремих товарів, або навіть створення деяких пільг з боку сільських і
селищних рад, наприклад, в оподаткуванні земельних ділянок, зайнятих підприємством споживчої кооперації тощо;
‒ позбавлення можливостей закриття і продажу об’єктів торгівлі, харчування та виробництва, навіть у випадку їх
нерентабельної, збиткової діяльності, оскільки від сплати податку за землю такі непрацюючі об’єкти не звільняються;
‒ вільний доступ до обслуговування населення сільських депресивних зон приватними підприємцями, котрі
використовують для торгівлі розвізний, переважно автомобільний транспорт;
‒ різні вимоги, стандарти культури продажу товарів для підприємств споживчої кооперації і підприємств
приватного сектора. Вони стосуються стану приміщень, споруд, будівель магазинів; торговельно-технологічного
устаткування; рівня підготовки продавців, касирів; розпорядку роботи підприємств тощо. Якщо підприємства споживчої
кооперації – це як правило капітальні споруди, відповідним інтер’єром і екстер’єром, окультуреною територією із сучасним
технологічним устаткуванням, включно з комп’ютерною технікою, продавцями з відповідною професійною підготовкою та
розпорядком роботи, погодженим із органами місцевої влади, то зовсім інше спостерігається в приватному секторі. Це
переважно приміщення сезонної торгівлі, зовнішнього перебування покупців без будь-яких суттєвих витрат в т.ч. й
амортизаційних відрахувань, податків на землю тощо. Останнє в основному і забезпечує конкурентні ціни.
Будучи цілком самодостатньою організацією споживча кооперація долає означені перешкоди. Проте є ситуації,
коли за наявності певних ресурсів, об’єктивно, підприємства споживчої кооперації не в змозі відстоювати власні позиції й
інтереси. Ці ситуації виникають внаслідок недостатнього правового регулювання, зокрема в області впорядкування
конкурентного середовища, слабкої методичної бази, послабленої інвестиційної діяльності.
Розглянемо для прикладу правовий бік врегулювання діяльності в умовах конкуренції. Зокрема таку елементарну
проблему як проблему розрахунку монопольного становища на ринку. Серед її складових:
‒ відсутність доступної для використання широким загалом спеціалістів низових ланок методики розрахунку
ємності ринку;
‒ неналежне інформаційне забезпечення розрахунку частки регіонального ринку торговельного підприємства як
також і виробничого, а отже визначення монопольного становища;
‒ функціонування тіньової економіки, а отже та інформація, яка все-таки існує не відповідає елементарним
вимогам достовірності і точності;
‒ практика застосування антимонопольного закону не знає випадків його ефективного використання за участі
підприємств споживчої кооперації;
‒ недосконалий понятійний апарат, а правильніше його застосування у практичній діяльності. Якщо поняття
загальнодержавного ринку трактується на макрорівні однозначно, то інші, наприклад, регіональний ринок, територіальні
межі ринку, товарні межі ринку викликають різночитання [1, С. 589].
Крім проблем методичного спрямування мають місце проблеми інвестування. Підприємства не настільки
масштабні, порівняно з міськими маркетами і гіпермаркетами аби інвестор, інвестувавши, одержав з прибутком
інвестиційний капітал. Останніми роками суттєво ускладнено кредитування. Через, закриття з різних причин, низки банків,
послугами яких традиційно користувалися підприємства і організації споживчої кооперації, функціонуючі банки діють
майже в монопольних умовах. А це в багатьох випадках ускладнює процес кредитування.
Заходи забезпечення конкурентоздатності слід класифікувати за певними ознаками:
‒ уніфікування методик розрахунку специфіки підприємств споживчої кооперації, їх функціонування (вид
території, регіону; людність населеного пункту; асортиментно-видова відмінність; масштаби підприємств, його площа,
обсяг продажів, кількість працівників тощо);
‒ визначення факторів конкурентоздатності підприємства, згрупувавши їх попередньо на залежні суто від
підприємства і організації, до складу якої входить це підприємство, а які від органу місцевого самоврядування, органів
державної влади тощо;
‒ виявлення факторів маркетингового і немаркетингового походження;
‒ вирахування обсягу коштів, необхідних для матеріалізування дій за конкретними факторами;
‒ організування навчання фахівців різного спрямування з предмету конкуренції, починаючи з низової ланки
працівників торговельних підприємств і спілок.
Певну участь у цьому комплексі робіт із забезпечення конкурентоздатності товарів і послуг, підприємств і
організацій споживчої кооперації повинні прийняти науковці провідних вишів споживчої кооперації.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ
ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ ПОЗИЦІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Споживча кооперація України має високий потенціал позитивного впливу на забезпечення соціально-економічного
розвитку територій, зокрема внутрішнього ринку. Це підтверджується принципами та цінностями кооперативного духу,
багатовіковими традиціями та позитивним міжнародним досвідом функціонування системи, за якого учасниками взаємовигідного
кооперування стають широкі верстви населення, створюються суб’єкти господарювання, які впливають та визначають тенденції
розвитку внутрішнього ринку, торгівлі та послуг, інших видів діяльності, забезпечується зайнятість та ділова активність
населення, зокрема в районних центрах і сільських поселеннях.
Не зважаючи на це, в Україні намітилися негативні тенденції до звуження частки системи споживчої кооперації на
внутрішньому ринку та послаблення її ролі. Так, попри збільшення обсягу товарообороту та збереження значних обсягів
господарювання у провідних видах економічної діяльності – торгівлі та ресторанному господарстві, агропромисловому
виробництві, сфері послуг – фінансово-економічний стан споживчої кооперації погіршується, що є негативною передумовою її
функціонування та розвитку. Зокрема, помітними стали зменшення загальних обсягів діяльності та частки системи на
внутрішньому ринку, обсягу фінансового результату (тенденція зменшення зберігається у 2013-2016 рр.), невисокі показники
рентабельності.
Потрібно зауважити, що однією з головних умов відновлення позицій споживчої кооперації на внутрішньому ринку
України є покращення її фінансової та інвестиційної забезпеченості, для чого потрібно створити відповідну систему фінансового
забезпечення. Адже система фінансового забезпечення розвитку вітчизняної споживчої кооперації недосконала, що перешкоджає
як фінансуванню поточної фінансово-господарської діяльності, так і реалізації інвестиційних програм розвитку. Причому її
недоліки обумовлені внутрішніми (скорочення пайового, статутного та власного капіталу, зменшення позикових коштів), і
зовнішніми (зростання обсягів зобов’язань системи та її суб’єктів, низька активність щодо залучення фінансових ресурсів на
ринках капіталу, страхування тощо) чинниками.
За таких об’єктивних умов, а також ускладнення конкуренції на внутрішньому ринку, неприбуткового характеру
функціонування, але важливої соціально-економічної ролі кооперативної системи (послаблення критичних диспропорцій розвитку
та рівня якості життя між обласними центрами, великими містами і сільськими та віддаленими територіями, збільшення
пропозиції робочих місць і зайнятості, акумулювання та ефективне використання капіталу, фінансово-інвестиційного ресурсу
населення, скорочення масової трудової міграції, подолання депресивності територій та зміцнення, таким чином, важливих
параметрів соціальної, демографічної, продовольчої та інших компонент економічної безпеки України), держава має взяти на себе
ширші повноваження відносно реалізації завдання підтримки функціонування і розвитку системи та формування для цього
необхідного фінансового забезпечення. Це актуалізує завдання обґрунтування дієвих та ефективних управлінських рішень щодо
державної політики формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації.
Система фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації України потребує комплексної модернізації,
спроможної забезпечити в необхідних обсягах та з раціональною структурою формування, розміщення, розподіл і використання
фінансових та інвестиційних ресурсів у цілях відновлення позицій кооперативного сектору в соціально-економічній системі
держави, стабілізації її фінансово-економічного становища та поступального розвитку.
З іншого боку, збільшення обсягів і покращення структури власних коштів підприємств можливе, але в об’єктивній
мірі ускладнене ззовні, а через це більш перспективне шляхом забезпечення фінансово-економічного розвитку
безпосередньо суб’єктів споживчої кооперації. Пріоритетні завдання у цьому напрямі стосуються заходів, зорієнтованих на
підвищення фінансово-економічної ефективності системи та її суб’єктів, орієнтуючись при цьому на сприятливі чинники,
що ще залишилися та можуть бути використаними у таких цілях.
Перспективною формою модернізації є побудова багаторівневої і міжфункціональної системи, в якій аспект
багаторівневості передбачає залучення і розподіл фінансових ресурсів на різних рівнях, за етапами вертикальної інтеграції,
стадіями протікання бізнес-процесів, в ієрархічній структурі відносин.
Аспект міжфункціональності стосується формування фінансового забезпечення підтримки та розвитку
функціональних напрямів. Вважаємо, що модель державного регулювання має опиратися на формування так званого
“ромбу” системи фінансового забезпечення, в центрі якого – функція розподілу фінансового забезпечення, а грані ромбу
утворюють такі елементи: (1) формування фінансового забезпечення, (2) підтримка, (3) партнерство і співпраця, (4)
використання фінансового забезпечення. Реалізація державної політики удосконалення організаційно-економічного
механізму формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації потребує чіткого дотримання її
напрямів, інструментів, засобів і заходів.
З цією метою необхідно сформувати та реалізувати відповідний організаційно-економічного механізм формування
системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації, який має здійснюватися за чітко визначеними напрямами, а
саме: фінансування поточної виробничої та фінансово-господарської діяльності; реалізація програм розширеного відтворення у
базових видах господарювання; фінансово-інвестиційна діяльність з модернізації матеріально-технічної та техніко-технологічної
бази; започаткування нових бізнесів; посилення фінансової стійкості системи; розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності. Для
забезпечення високої ефективності державна політика за цими напрямами має реалізуватися з використанням спеціально
підібраних економічних інструментів та організаційних заходів і засобів.
Таким чином, належне протікання процесів формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої
кооперації, їх комплексний контроль та координація потребують вибудування відповідної інфраструктури, яка містить підсистеми:
організаційно-управлінську (з ресурсним, фінансово-організаційним, фінансово-контрольним, фінансово-ринковим і інституційноправовим, системно-фінансовим елементами) з завданням організації та координації діяльності і функціонально-інструментальну
(включає фінансово-інвестиційний, фінансово-маркетинговий, соціально-фінансовий, науково-дослідний та інформаційноаналітичний елементи), призначену для виконання додаткових спеціалізованих завдань.
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РОЗВТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРОДУКТІВ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТМ “ПІКОЛОˮ
ТзОВ “ХЛІБ ТРЕЙДˮ)
Ринок продуктів здорового харчування, про який піде мова далі, а саме “Хлібців хрустких, сухарів, грінок і подібних
виробівˮ (згідно Державного класифікатора продукції та послуг) є складовою ширшого ринку хліба, хлібобулочних виробів та
іншої продукції. Своєю чергою цей ринок є одним з найважливіших секторів економіки, який забезпечує населення життєво
необхідною продукцією. Водночас ринок хліба ‒ один з найскладніших продовольчих ринків з низькою прибутковістю та
високою конкуренцією. Рентабельність виробництва обмежується жорстким державним регулюванням цін на так звані соціальні
види хліба.
При цьому за останні періоди, починаючи з 2000 року, спостерігається стійка динаміка зниження обсягів виробництва і
споживання хліба і хлібобулочних виробів. Так за період 2000-2016 рр. спад відбувся більше ніж наполовину: від 2464 тис. т у
2000 р. до 1123 тис. т у 2016 р. [2].
Частково негативні тенденції на ринку хліба та хлібобулочних виробів зумовлені складною фінансовою ситуацією на
вітчизняному ринку та, як наслідок, скороченням попиту населення. У 2014-2016 рр. падіння відбулося ще й за рахунок втрати
територій, а також складної демографічної ситуації в країні (відтоку населення за кордон тощо). За даними компанії з досліджень
ринків GfK Ukraine споживчі настрої в Україні стабілізувалися на низькому рівні і найсильніше вони погіршилися у найбільш
економічно активних громадян у віці 31-45 років [2]. Також спостерігається деяке збільшення випікання хліба невеликими
пекарнями, супермаркетами, домогосподарствами, реальні обсяги якого не враховуються статистично.
Свою роль у зниженні продажів хліба внесла і пропаганда здорового способу життя. Населення все більше тяжіє до
здорового харчування, замінюючи хліб іншими продуктами (так звані замінники хліба), тобто відбуваються зміни в структурі
харчування громадян.
За даними Агенції промислових новин України, внутрішній ринок виробництва так званих “снеківˮ (“Хлібці хрусткі,
сухарі, грінки й подібні виробиˮ) є достатньо привабливим і зростаючим. За результатами дослідження українського ринку хліба
за період 2009-2016 рр. аналітиками компанії Pro-Consulting сформований огляд, в якому охарактеризовано основні сегменти
цього ринку, проаналізовано динаміку місткості ринку та її основних компонентів [1]. У ході аналізу споживання підкреслено, що
снекова продукція має значний потенціал до зростання, рівень споживання такої продукції в Україні вдесятеро менший,
наприклад, ніж у США. Водночас цей ринок характеризується не лише кількісним зростанням, але і певними якісними
характеристиками, а саме:
- розширенням асортиментної лінійки;
- контролем якості продукції (потрібні сучасні технологічні лабораторії);
- упакуванням (повинно привертати увагу, бути “апетитнимˮ);
- удосконаленням каналів просування продукції.
Зернові хлібці, які відносять до продуктів здорового харчування (і які входять у категорію “Хлібців хрустких, сухарів,
грінок і подібних виробівˮ), зазвичай, виробляються на основі злаків: пшениці, гречки, рису, кукурудзи або їх суміші.
ТзОВ “Хліб Трейдˮ (відоме на ринку за ТМ “Просто добрий хлібˮ) під торговою маркою “Піколоˮ виготовляє зернові
хлібці пшеничні, пшенично-рисові та пшенично-гречані. Компанія працює на ринку понад 20 років, розпочавши свою діяльність з
випікання хліба і хлібобулочних виробів. У даний час хліб і надалі залишається важливою складовою виробничої програми фірми,
проте дедалі більшу питому вагу займають товарні позиції категорії “Хлібців хрустких, сухарів, грінок і подібних виробівˮ і
зокрема зернові хлібці. Зернові хлібці – смачна та корисна альтернатива хліба і булочних виробів, прекрасно підходять у якості
основи для легких закусок, а також можуть використовуватись як сухі сніданки. Це – натуральний дієтичний продукт,
виготовлений з цільного зерна за технологією, яка робить можливим зберегти зародок, багатий на клітковину, білки, жири,
вітаміни та мінеральні речовини, продукт без дріжджів, консервантів, ароматизаторів, хімічних домішок. Зернові хлібці містять
велику кількість якісного білка, який характеризується збалансованим амінокислотним складом.
Основними завданнями ТзОВ “Хліб Трейдˮ у цьому сегменті ринку є:
- забезпечення стійкої репутації продукції і її торгової марки;
- комплексне вивчення ринку і прогнозування його розвитку;
- планування обсягів продажів;
- розробка поточних, середньострокових і довгострокових планів роботи;
- проведення робіт з удосконалення продукції для задоволення запитів споживачів (нові види, упакування тощо);
- удосконалення системи контролю та тестування на основі інформації про якість продукції, яка надходить від споживачів;
- проведення презентацій, семінарів тощо.
Стратегічні перспективи розвитку такого ринку пов’язані з посиленням комплексних підходів, основними напрямами якого
є: технологічне переозброєння шляхом введення сучасних технологічних ліній, заміна устаткування, автоматизація технологій;
розвиток нових актуальних на ринку продуктів, що приведе до підвищення прибутковості галузі; досягнення максимально
ефективного виробництва шляхом зниження матеріало- та енергозатратності; формування пільгових програм фінансування
впровадження нових інноваційних технологій (наприклад, лізингових програм на придбання інноваційних технологічних ліній).
Таким чином, внутрішній ринок зернових хлібців (які належать до продуктів здорового харчування) характеризується
такими чинниками: зростаючими тенденціями споживання; активною конкуренцією (як з зарубіжними, так і з вітчизняними
виробниками); впровадженням сучасних технологій і модернізацією устаткування, позитивними тенденціями в оновленні
продукції, що пропонується на ринку, для максимального задоволення потреб споживачів.
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Якимович Ю. В.
Регіональний директор ТОВ “Епіцентр К”
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У КРУПНОФОРМАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ “ЕПІЦЕНТР К”
Особливістю сучасного розвитку національної торговельної компанії “Епіцентр К” є адаптація її діяльності до
структурних змін національної економіки та глобалізованого середовища. Компанії “Епіцентр К” спеціалізується на реалізації
будівельних матеріалів і господарських товарів. Основу роздрібної торговельної мережі складають складають гіпермаркети.
На даний час стратегія розвитку передбачає створення віртуальної мережі, а також відкриття спеціалізованих
магазинів у середніх за розмірами та чисельністю населення містах України.
Відповідно особливої актуальності набуває проблема оптимізації та підвищення ефективності бізнес-процесів. За своєю
сутністю бізнес-процес являє собою сукупність взаємопов’язаних функціональних операцій здатних забезпечити ефективну
діяльність торговельного підприємства та довгострокових конкурентних переваг. Із врахуванням масштабів і особливостей
діяльності компанії “Епіцентр К” різноманіття бізнес-процесів можуть бути згруповані у наступні укрупнені блоки (рис. 1).

Рис. 1. Загальна структура бізнес-процесів Компанії “Епіцентр К”
До блоку “Операційні” відносяться бізнес-процеси розвитку, котрі визначають стратегію компанії “Епіцентр К”. Такі
процеси реалізуються в межах загальної стратегії компанії. З цих позицій на сучасному етапі можна виділити та охарактеризувати
стан реалізації процесу модернізації, котрий проявляється в диверсифікації асортименту та окремих видів діяльності компанії. В
даному ракурсі найбільш актуальним є інноваційний розвиток оптового та роздрібного продажу.
Для нівелювання зменшення надходжень компанії за рахунок сезонності, асортимент гіпермаркетів було розширено
такими групами товарів як: “Дитячі товари”, “Побутова техніка”, “Мілітарі”, “Посуд”, “Текстиль”, “Подарунки”, “Канцтовари”,
“Меблі”. В 2016 році було підписано договір, щодо партнерства з світовим лідером із продажу товарів для спорту “INTERSPORT”.
Сьогодні доля цих груп складає 23 % від загальних продажів гіпермаркетів.
Однією із прогресивних форм оптового продажу стали продажі через тендерні процедури, засобами відкритої
електронної платформи Prozorro. Для підвищення конкурентоспроможності компанії та забезпечення кращої пропозиції товарів і
послуг на внутрішньому ринку, був створений та ефективно функціонує Департамент по роботі із тендерами. Основним його
завданням є координація комерційної та інших видів діяльності між працівниками маркетів, центрального офісу, торговою
платформою та юристами. Слід відзначити, що за період запровадження електронних закупівель, компанія “Епіцентр К” займає 3
місце за кількістю виграних тендерів.
Одним із перспективних напрямів розвитку роздрібної торгівлі в компанії “Епіцентр К” є продажі через он-лайн канали,
котрі здійснюються засобами Інтернет-магазину “27.ua”. Його ефективна робота дозволила задовольнити попит на товари і
торговельне обслуговування – понад 200 тисяч покупців.
Бізнес-процеси логістики охоплюють множину операцій оптимізація котрих може суттєво скоротити витрати,
оборотність, час тощо. Для виконання логістичних функцій у компанії діють відділ автоматизації замовлень та логістичні центри.
Вони здійснюють товаропостачання із застосуванням наступних інноваційних форм і методів: 1) Break Bulk (консолідоване від
гіпермаркетів замовлення обробляться логістичним центром і розвозиться по гіпермаркетам); 2) Крос-докінг (із можливістю
зберігання на складі). Малим і локальним постачальникам надається можливість здійснювати процес товаропостачання –
централізовано в гіпермаркети власним транспортом.
Щодо забезпечувальних бізнес-процесів, то особливу актуальність набуває маркетинг і аналітика з метою отримання надійних
прогнозів і коливань кон’юнктури ринку в умовах динамічності економічної, соціальної та демографічної сфери, а також тривалих криз.
Таким чином, сучасні підходи до управління торговельним бізнесом дають можливість компанії зберігати лідерські позиції
на вітчизняному ринку, розвиватись та нарощувати потенціал, займати важливе місце у структурі внутрішньої торгівлі України.
Бараш П. Ф.
Голова Правління Рівненської ОССТ
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ І НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ КООПЕРАТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕГІОНІ НА
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ
Споживча кооперація як соціальна організація людей і господарська система покликана виконувати складні
економічні, соціальні, організаційні та зовнішньоекономічні функції, спрямовані на задоволення матеріальних та духовних
потреб своїх членів-пайовиків.
В економічній системі споживча кооперація виступає одним із чинників формування багатоукладності, сприяє
організації економічної діяльності у широких масштабах, є органічною формою поєднання особистих, колективних 1 суспільних
інтересів. У соціальній сфері країни діяльність кооперації спрямовується на соціальну підтримку і соціальний захист сотні тисяч
людей, головним чином слабко захищених. У соціально-політичному плані її місія спрямована на формування громадянського
суспільства і зміцнення його демократичних основ.
27

Сучасний стан розвитку і функціонування кооперації зумовлений процесами, що характеризуються глибоким
трансформуванням економічної системи, соціальної сфери, політичною життя, які по сулі формують новий суспільний лад. Вони
докорінно змінюють умови розпитку, методи господарювання, форми організації, систему управління і загалом соціальноекономічний зміст кооперації. Всі ці масштабні процеси супроводжуються глибинними структурними змінами сутісного і
функціонального характеру, переглядом системи кооперативних відносин, механізмів функціонування, пошуком нових,
організаційних форм і кооперативних моделей.
У такій ситуації особливе значення набуває зміцнення економічного базису споживчої кооперації, нарощування його
конкурентного потенціалу шляхом впровадження ефективних методів господарювання.
В системі Рівненської обласної спілки споживчих товариств широко практикується (і накопичений значний досвід) поєднання
кооперативних і підприємницьких (ринкових) методів господарювання адаптованих до галузей і видів кооперативної діяльності.
В основі кооперативних методів лежать кооперативні принципи та кооперативні відносини.
Такі методи проявляються у взаємодії кооперативів в процесі створення спільних об’єктів, служб, сумісної діяльності,
надання послуг розвитку нових напрямів економічної діяльності.
Ринкові методи господарювання ґрунтуються на підприємницьких засадах із використанням таких категорій, як
взаємовигода, девіденди, конкуренція, корпоративність. При цьому чітко дотримуємося базового принцип кооперації “Автономія
кооперативуˮ.
Поєднання кооперативних і ринкових методів господарювання, регулювання, управління кооперативним господарством
дозволяє адаптувати існуючі галузі діяльності споживчої кооперації під закони ринку і в той же час створити передумови для
відкриття нових видів діяльності.
Практика доводить, що саме від масштабів і ефективності функціонування галузей залежить існування споживчої
кооперації. Тому стратегічна лінія полягає в:
‒ збереженні життєздатних і розвитку нових галузей;
‒ стабілізації і розширенні масштабів діяльності;
‒ ринковій орієнтації і підвищенні конкурентоспроможності галузей.
Вихідним моментом реалізації стратегічних завдань в галузевій структурі є визначення загальних пріоритетів, а також
пріоритетів окремих галузей.
Щодо структури, то пріоритетним напрямом є оптимізація кількості галузей, об’єктів, їх раціональне розміщення і
надання організаційної і економічної самостійності господарюючим суб’єктам.
Пріоритетною галуззю є і залишиться у перспективі роздрібна торгівля, яка збереже своє панівне становище в сільській
місцевості. Разом з тим, під впливом ринкових факторів прискорено сформується значний сектор кооперативної торгівлі в містах.
Характерним для кооперативної торгівлі стають багатоваріантні моделі.
Кооперативна торгівля в області реалізує реалізуватиме свої конкурентні переваги шляхом розширення доступних для всіх
верств населення товарів, територіального розміщення, раціональної типізації підприємств, комбінування торгової і неторгової
діяльності, підвищення культури, широкого набору послуг. Таким чином, основною формою конкуренції стає нецінова конкуренція.
Як відомо, за роки реформ ресторанне господарство (громадське харчування) споживчої кооперації значно звузило свої масштаби:
товарооборот різко скоротився, вибуло значна частина об’єктів, малопомітне стало соціальне значення громадського харчування.
Стратегічне завдання масового харчування – зберегти свій потенціал і відновити інтенсивну діяльність.
Ситуація диктує необхідність відновлення роботи не лише мережі відкритих об’єктів, але й соціально орієнтованих:
їдалень, буфетів у школах, дитячих закладах, лікарнях за умови активної державної підтримки та захисту.
Активізація діяльності споживчої кооперації, посилення конкурентної боротьби вимагає збереження і оновлення мережі
інфраструктурного обслуговування: транспортного, будівельно-ремонтного, матеріально-технічного, інформаційного, науковотехнічного. Разом з тим, необхідно зосередити зусилля, ресурси, потенціал кооперації на створення нових галузей діяльності.
Перспективними і економічно вигідними є платні послуги. Йдеться про створення нових галузей в споживчій кооперації.
На базі роздрібних підприємств є можливість організації широкого набору торговельних послуг в момент продажу
товару, а також здійснення післяпродажного обслуговування. Перспективним слід вважати оптово-посередницькі та логістичні та
маркетин6гові послуги. Поряд з торговими широкого розвитку набудуть і побутові послуги: ремонт техніки, прокат техніки,
інвентаря, пошиття одягу, взуття.
Особливої уваги заслуговують освітянські, оздоровчі, рекреаційні, соціально-культурні послуги, які повинні
розширятися у споживчій кооперації.
Новим напрямом діяльності може стати туризм. Саме туристичні послуги матимуть широкий попит в Україні на
найближчу перспективу. Для обслуговування туристів споживча кооперація може створити відповідні об’єкти: мотелі, готелі,
ресторани, кафе на магістральних трасах, в курортних зонах, на туристичних маршрутах.
Слід також підкреслити, що пріоритетним для споживчої кооперації України є міжнародне співробітництво в межах
програм міжнародних організацій і двосторонніх договорів кооперативних підприємств з зарубіжними фірмами.
Ринкові реформи і структурні перетворення, що відбуваються в споживчій кооперації, потребують значних капітальних
вкладень. Відновлення в системі нормального інвестиційного процесу є одним із головних завдань стабілізації кооперативного
господарства. У той же час ситуація в інвестиційній сфері залишається вкрай напруженою, що пояснюється зниженням
інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання у споживчій кооперації, і недостатнім розвитком ринкових механізмів.
Відтак, пошук оптимальних джерел інвестування є актуальною проблемою сьогодення і для підприємств споживчої кооперації.
Суб’єкти господарювання у споживчій кооперації під час розробки інвестиційної стратегії і інвестиційної політики орієнтуються на
широке коло джерел формування інвестиційних ресурсів із врахуванням можливостей їх залучення та визначення їх пропорцій:
‒ власних фінансових ресурсів і внутрішньогосподарських ресурсів інвестора;
‒ позичкових коштів інвестора;
‒ залучених коштів інвестора;
‒ грошових коштів, що централізуються об’єднаннями (спілками) підприємств;
‒ інвестиційних асигнувань із державного, місцевих бюджетів і позабюджетних фондів;
‒ іноземних інвестицій.
Таким чином, розширення масштабів діяльності споживчої кооперації і підвищення ефективності функціонування,
нарощування її конкурентного потенціалу в значній мірі залежать від інвестиційно-інноваційної активності кооперативних
підприємств і системності впровадження сучасних методів господарювання.
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НОВІ ФОРМАТИ ТОРГІВЛІ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
На даний час в Україні законодавчо закріплені та розмежовані наступні формати торгівлі (Державні будівельні норми –
ДБН В.2.2-23:2009 “Будинки і споруди. Підприємства торгівлі”): вбудований магазин (крамниця), гіпермаркет, мінімаркет, універмаг,
універсам (супермаркет). Власне це можна вважати форматами роздрібної торгівлі, згідно вимог до них з боку нормативно-правової
бази держави, як до об’єктів нерухомості. Втім дані документи не містять тлумачень таких понять “формату торгівлі” як, наприклад,
діскаунтер, дрогері та ін. І це відкрите питання – чи доцільно вводити законодавчо подібні класифікаційні ознаки. Проте, в
бізнесовому середовищі вони є, а отже необхідно мати загальне тлумачення щодо змісту кожного з них.
Окрім цього існує уточнення форматів залежно від напрямів діяльності торгівлі. Наприклад, окремим форматом, у
продуктовому рітейлі, є магазин делікатесів, магазин алкогольної і замороженої продукції. Роздрібні мережі таких форматів дуже
швидко розвиваються в Україні. Оминути дані формати було б не логічним з точки зору того, що аналіз ринку продуктового рітейлу
проводять і за такими ознаками класифікації. В бізнесовому осередку формати магазинів класифікують наступним чином (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація форматів об’єктів торгівлі
Назва
Гіпермаркет Hypermarket
Супермаркет Superstore
Економний супермаркет
Discount Superstore
Склад-клуб
Warehouse Club
Класичний супермаркет Supermarket
Магазин біля дому Neighborhood Store
Продовольчий відділ Food Department
Гастроном Delicatessen
Цілодобовий магазин Convenience
Store
Магазин при АЗС Forecourt Store
Діскаунтер
Discount Store
Аптека
Drugstore
Магазин засобів гігієни та косметики
Drogerie
Магазин алкогольної продукції
Liquor Store, Off-licence store
Виний бутік, паб Wine cellar
Булочна
Bakery
Кондитерський магазин Patisserie
Магазин здорової їжі Health Food
Store
Магазин замороженої продукції
Frozen Food Store
Кіоск
Kiosk
Торговий автомат Vending Machine
Автолавка
Mobile Store
Комбінований продо- вольчий та
аптечний магазин
Combination of Food & Drug Store
Будівельні магазини
Do It Yourself (DIY)
Універсам
Department Store
Cash & Carry
Оптовий продаж з до- ставкою
Delivered Wholesale
Продуктові послуги Foodservice
Товари для дітей
Goods for children
Побутова техніка та електроніка
Electronics & white goods

Опис об’єкту
Магазин самообслуговування з торговою площею більше 5000 м2, з широким спектром продовольчих і непродовольчих товарів
Магазин самообслуговування з торговою площею від 2,5 до 5 тисяч м2. Широкий спектр продовольчих товарів, і в силу
площі менша кількість непродовольчих товарів.
Великий формат (від 2,5 тисячі м2) універсальної торгівлі, орієнтованої на низькі ціни, з широким асортиментом
непродовольчих товарів, товарів по догляду за тілом, продовольчих товарів (30-40% асортименту). Найбільш популярні в
Північній Америці.
Торговий об’єкт великої площі, який реалізує товари як корпоративним (оптовий продаж В2В), так і індивідуальним
клієнтам (роздріб В2С), що є членами клубу. Останні зазвичай зобов’язані вносити щорічну плату. Формат особливо широко
поширений в Північній Америці.
Магазин самообслуговування з торговою площею від 400 до 2,5 тисячі м2, що спеціалізується, як правило, на продажу
продовольчих товарів
Невеликий продовольчий магазин з торговою площею менше 400 м2. Як правило, за асортиментом схожий з супермаркетами,
але в даному форматі існує також і обслуговування через прилавок.
Відділ з роздрібної торгівлі продовольчими товарами в більш великому торговому об’єкті, як правило, займає цілий поверх.
Невеликий за площею магазин, як правило, спеціалізується на специфічних видах продовольчих товарів (м’яса, вина, сиру), а
також враховує національні та регіональні уподобання споживачів.
Невеликий продовольчий магазин, що відрізняється широким графіком роботи і помітним акцентом на таких факторах
зручності, як продаж готових страв і продуктів швидкого приготування. Крім того, представлені традиційні продовольчі
товари і незначний вибір непродовольчих.
Як правило, розташовані при автозаправних станціях і орієнтуються на людей, які забули придбати що-небудь в основних місцях покупки.
Продовольчий магазин з торговою площею від 1000 м2 . Формат найбільш поширений в Європі, де і з'явився (Німеччина).
Існує в двох різних версіях: жорсткий дис-каунтер (hard discount store), який майже повністю орієнтований на власні торгові
марки і низький рівень цін; і м’який дискаунтер (soft discount stores), що пропонує більш широкий вибір фірмових виробів і
свіжих продуктів харчування.
Торговий об’єкт, що спеціалізується на продажу лікарських препаратів, товарів по догляду за тілом.
Магазини самообслуговування торгують за принципом дисконту побутовою хімією, засобами гігієни та косметики, товарами
для здоров’я, аксесуарами, біжутерією, іграшками, білизною та ін.
Роздрібний магазин, що спеціалізується на продажу спиртних напоїв.
Магазин, що спеціалізується на продажі вина, пива (не обов’язково розташований в підвалі або цокольному поверсі).
Невеликі спеціалізовані магазини, що продають (як правило, через прилавок) всі типи хлібобулочних виробів. Найчастіше
продукція виробляється в межах магазину, можуть мати кафе
Невеликий продовольчий магазин, що пропонує тістечка та інші специфічні борошняні вироби, а також шоколад. Покупці
обслуговуються через прилавок.
Продовольчий магазин (іноді побудований на принципах самообслуговування), що пропонує здорові, природні і органічні
продовольчі продукти всіх типів. Розміри об’єкта можуть варіюватися в межах рівнів від магазину біля дому до універсаму.
Продовольчий магазин, що спеціалізується на продажу одного або невеликої кількості певних типів продуктів харчування.
Існуючі формати спеціалізації включають: гастрономію, спиртні напої, вино, хлібобулочні вироби, сир, м’ясні, рибні,
дієтичні, органічні та заморожені продукти.
Маленький магазин, що продає газети і журнали, а також обмежений асортимент продуктів харчування, солодощів,
тютюнових виробів та спиртних напоїв через прилавок. Як правило, має тривалий графік роботи, що дозволяє йому
конкурувати з універсамами. Загальна площа об’єкта знаходиться в діапазоні від 10 до 50 м2
Повністю автоматизований магазин, звичайно розташований на залізничних станціях і в інших місцях з великими
людськими потоками. Як правило, здійснює продаж не швидкопсувних продуктів, наприклад, цукерок і безалкогольних
напоїв, але в ряді випадків також свіжих фруктів і бутербродів, молочну продукцію.
Магазин на основі транспортного засобу, зазвичай продає основні продукти харчування всіх типів у віддалених областях, де
спостерігається дефіцит торговельних закладів. Існують також автолавки, що спеціалізуються на заморожених продуктах
харчування.
Магазин, що пропонує широкий вибір продовольчих товарів та лікарських препаратів, які, як правило, не продаються в
стандартних продовольчих магазинах.
Магазини різних форматів від мінімаркетів до гіпермаркетів, що пропонують товари для будівництва, садівництва та
ремонту.
Розташований в центрі міста торговий об’єкт, що пропонує широкий вибір товарів (кожен – в окремих департаментах),
включаючи одяг, господарські товари, меблі, канцелярське приладдя, а також продукти харчування.
Оптовий формат торгівлі, заснований на членстві і призначений для торгових посередників і комерційних клієнтів
(операторів магазинів і ресторанів).
Передбачає самообслуговування, оплату на касі (аналогічно супер- і гіпермаркети) і самовивезення придбаних товарів. У
деяких країнах (наприклад, Східної Європи) торговельні об’єкти даного формату також реалізують товари фізичним особам.
На відміну від Cash & Carry, припускає доставку продовольчих і непродовольчих товарів покупцям за рахунок продавця.
Передбачає організовану поставку продуктів харчування і готових страв оптовим споживачам, включаючи готелі, ресторани,
їдальні, а також приватним та інституційним операторам кейтерінгу
Магазин, що спеціалізується виключно на товарах для дитячої аудиторії. Може мати дислокацію як в середині торгових центів, так і
відокремлене місце розташування. Відмінність від Department Store у вузький спеціалізації.
Магазин, що спеціалізується виключно на продажах білої техніки (холодильники, пральні машини тощо) та електроніки.
Може мати форму або локалізованої торгової точки, або в якості якірних орендаторів.
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Даний перелік – це інтегрований погляд на формати торгівлі: тут вони представлені і як об'єкти нерухомості, так і за
категоріями торгівлі. Сучасна практика свідчить, що до форматів торгівлі відносять широкий перелік, який конкретизується
і доповнюється. Наприклад, доповнено форматами Drogerie, DIY, Goods for children, Electronics & white goods, які вже стали
самостійними форматами, в яких функціонують роздрібні мережі.
Проте, логічним робити аналіз підприємств роздрібної торгівлі за основними форматами: супермаркет, маркет,
гіпермаркет, мінімаркет, а вже на цій основі конкретизувати за напрямами (категоріями товарів в них). Але в сучасних
умовах саме конкретизація напрямів частіше за все диктує форматність. Так, скажімо, мережі, що спеціалізуються на
товарах повсякденного попиту (так звані FMCG-продукти) можуть розвивати різні формати магазинів від “супермаркетівдіскаунтерів”, “магазинів біля дому” до “гіпермаркетів” або cash &carry. До того ж експерти з розвитку роздрібного ринку
засвідчують, що найближчим часом конкуренція зміститься: не бренди будуть конкурувати, а формати магазинів. Власне
передумови до цього спостерігаємо вже сьогодні, коли уподобання споживачів щодо здійснення покупок переходять від
класичних супермаркетів до діскаунтерів (магазинів з мінімальними цінами) та магазинів біля дому. Це підводить
споживачів до більш охайного поводження з грошима і позначається на відвідуванні певних форматів магазинів. А
роздрібні мережі – до розвитку певних напрямів торгівлі, поглинанню інших мереж або окремих магазинів, що не можуть
розвиватися за даних умов в Україні. Вже за 2014-2016 роки основною тенденцією було різке збільшення кількості форматів
“магазин біля дому” і “мінімаркетів”, які належать до більш стресостійкого сегменту.
Таким чином, розвиток продуктових роздрібних мереж базуватиметься на таких тезах:
1) відбуватиметься розвиток різних форматів торгівлі та нарощення конкуренції між ними, а не брендами мереж;
2) йтимуть процеси поглинання та укрупнення компаній роздрібної торгівлі, що дасть змогу розширити географію
радіусу торгової дії та будувати логістику поставок за єдиними принципами мережі;
3) багато уваги буде приділено підвищенню ефективності роботи магазинів мереж.

Міщук І. П.
д.е.н., професор
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ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Впровадження у господарську практику підприємств споживчої кооперації ідей та інструментарію логістичного
менеджменту ‒ нагальна потреба сучасної економіки. Рейтинг “Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economyˮ
як комплексна характеристика умов забезпечення логістичної діяльності підприємств.
Сутність та зміст логістичного забезпечення діяльності підприємств в контексті реалізації логістичної стратегії та
формування інтегрованих систем просування матеріальних ресурсів і товарів; засоби забезпечення логістичного потенціалу
логістичної системи, діяльність з логістичного забезпечення менеджменту логістики
Авторський аналіз історичного та сучасного досвіду впровадження ідей логістичного менеджменту та організації
логістичних формувань в системі споживчої кооперації
Логістичний потенціал системи споживчої кооперації та її окремих галузей, логістична інфраструктура як матеріальна
основа логістичного потенціалу і визначальний чинник його реалізації
Організація управління логістикою, формування корпоративної інформаційної системи як необхідна умова
управління логістичними потоками
Перспективні способи організації процесів просторово-часової трансформації елементiв логiстичних потокiв за
участю підприємств споживчої кооперації
Проблема залучення кооперативної науки до процесів дослідження, розробки науково-методичного забезпечення з
питань формування системи логістичного забезпечення діяльності кооперативних підприємств (і системи споживчої кооперації
загалом) та його подальшого моніторингу.
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MOLDOVA-UKRAINE - PRIORITIES FOR DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS
Abstract. The aspects of the bilateral relations between the Republic of Moldova and Ukraine constitute an important and
specific area, taking into account the common past we have, as well as the future aspirations of our states for integration into the
European Union. For the Republic of Moldova, Ukraine is a strategic partner in the development of a sustainable partnership of all
dimensions, including through joint participation in some regional and European projects in various fields, especially environment,
infrastructure, energy etc.
In the context of those mentioned in the abstract, we note that the legal framework of the Moldovan-Ukrainian relations is
advanced, between the two countries being concluded over 220 bilateral agreements. On October 23, 1992 was signed the Treaty of
Good Neighborhood, Friendship and Cooperation between the Republic of Moldova and Ukraine, which entered into force on 5
January 1997.
With reference to the trade-economic relations between the two states, we can see that they have been constantly on the rise
during the post-independence period, and the trade deficit is increasing in favor of Ukraine. For this reason, it is worthwhile to draw
attention only to trade over the past two years (Table 1).
Table 1
Trade between the Republic of Moldova and Ukraine in the years 2014-2015 million US dollars
2015
2016
Dynamics, %
Total
416,9
433,6
104,0 %
Export
45,8
49,71
108,44 %
Import
371,1
383,89
103,44 %
Trade balance
- 325,3
- 334,18
Source: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova (NBS)
Between January and June 2017, the total volume of Moldovan-Ukrainian trade constituted 254.48 and increased by 30.8%
compared to the corresponding period of 2016 (USD 194.61 million).
Moldovan exports to the Ukrainian market during the first ten months of 2016 registered the volume of 49.71 mil. USD,
increasing by 8.4% and imports from Ukraine - 383.9 mil. USD, showing an increase of 3.4% compared to the same period of 2015.
In the reference period the share of Moldovan exports to Ukraine in the trade structure of the Republic of Moldova
constituted 2.3% (2.2% in the respective period of 2015), and imports from this country - 9.6% (9.3% ). Trade balance is negative for
Moldova and is 334.18 mil. USD.
Despite the rising evolution of our trade, it can be noticed that compared to 2010 Ukraine is no longer included in
Moldova’s top 5 export destinations (Figure 1). Analyzing the evolution of exports by country, compared to 2010, indicates an
increase in exports to Romania of (2.8 times), UK by (39.2%), Italy by (34.2%), Germany by (68% ). At the same time, we notice a
reduction in exports to the Russian Federation (42.3%).

Figure 1. Moldova’s top 5 export destinations
Source: elaborated by authors based on NBS data
For the year 2016, at the level of countries, the most important partner as an export destination remains Romania, where
Moldova exports 38.5% of total exports to the EU and about 25.1% of total exports. Germany (6.2%), Italy (9.8%) and the United
Kingdom (5.6%) of the total exports are second. For the CIS member states, the main export leader is the Russian Federation, where
56.3% of the volume is exported to the CIS, but it represents only 11.4% of the total export volume.
However, a much more interesting fact in line with the evolution of our trade relations would be the analysis of the
competitiveness of our trade goods and services. Since the process of competitiveness analysis is by nature complex, the spectrum of
indicators and determinants being vast and capable of bearing certain changes at various stages of analysis, we shall present only
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some basic indicators that should be the core of research. There are distinguished by us two large categories of indicators that need to
be quantified in the competitiveness assessment process:
• Endpoints. According to generally accepted theoretical and empirical approaches, the primary indicators of
competitiveness are to ensure sustained growth and increase the welfare of the population. At the same time, under the conditions of
the Republic of Moldova, this group is to be complemented with the export and investment performance indicators, or according to
the Moldova 2020 NDS, the economic growth rate of the country can be sustained and accelerated only under a structural change of
the national economy, which involves changing the growth model based on remittance-fueled consumption in favor of a dynamic
model based on attracting foreign and local investment, as well as the development of goods and services exporting industries.
• Intermediate indicators, represented by productivity, price and cost indicators. Although they cannot be considered as
independent indicators of competitiveness, they are also essential conditions that, in a system with a set of other determinants and
macroeconomic policies of the state, contribute to increasing competitiveness.
So, the endpoints were not quite auspicious both for Ukraine and Moldova in 2015 (Figure 2).

Figure 2. Economic growth in regional profile, previous year = 100%
Source: IMF, World Economic Outlook Database, April 2016
In 2016, the Republic of Moldova marked a relatively high economic growth compared to other states in the region  by
4.1% in real terms compared to previous year. Among the reference countries, only Romania advanced faster  by 4.8%. The western
neighbor is among the EU countries that have more easily surpassed the crisis in 2009 and, since 2011, has managed to maintain a
positive growth trend with rising pace. As a matter of fact, the economies of the Baltic countries continued to grow during this
period, but the pace is moderate, taking into account the strong economic decline registered in 2009 by them (-14.7% in Estonia, 14.8 in Lithuania, -14, 3% in Latvia). Ukraine is slowly recovering after its deep 2015 recession influenced by the conflict with
Russia (Figure 2).
Labor productivity as an intermediate indicator, in nominal terms, in total economy in the year 2016 constituted for
Moldova  93.9 thousand lei per employed person, being 10% higher than in 2015. At the same time, the productivity of labor
revaluated at the prices of 2010 (real) is much lower  62.4 thousand lei, with an increase compared to the previous year by 3.5%. In
the regional profile, both Moldova and Ukraine are surprisingly surprised by the level of labor productivity compared to all the
reference countries (Figure 3). And although the average annual growth rate of this indicator in Moldova over the last 5 years is
superior to the comparison countries, except for Georgia, Romania and Lithuania, the country's situation in this area to date remains
to be deplorable.

Figure 3. GDP per person employed (USD in constant PPP prices of 2011)
Source: elaborated by authors based on World Bank data
Despite, these weak evolutions characteristic for both countries (Moldova and Ukraine), compared at the regional level, we
can state that Ukrainian agri-food and other products proved to be more competitive in time towards Moldovan ones. That is why,
from mid to late 2016, customs duties were applied to imports of milk and milk products, meat and cement from Ukraine. At the
same time, Moldova has established quotas on imports of these products into the free trade regime with the CIS countries. The
introduction of customs duties has attempted to protect the domestic market from massive dairy imports from Ukraine. In the given
context, we note that the volume of imported dairy products in Ukraine registered a significant increase in 2015. Thus, the import of
sour milk, milk and cream, yoghurt, kefir rose 1.5 times, cheeses by 33 percent, and salami and similar products 14 times. The
amount of customs duty applied to milk and dairy products, meat and imported cement from Ukraine was 10-15 percent. Temporary
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application of internal market protection measures has been requested several times by the domestic producers of these products, who
have indicated that they have to operate under unfair competition conditions, given that dairy and Ukrainian meat is sold at a lower
price, because fodder in the neighboring country is cheaper.
Higher competitiveness of Ukrainian products can also be seen in the context of analyzing the technological structure of
exports in our countries. Despite the fact that compared to other countries in the region, Ukraine has big reserves; however, its degree
of technology is much higher than the one of Moldovan products (Figure 4).

Figure 4. Technological structure of Moldovan exports in regional profile, %
Source: According to WITS data
Conclusions:
The second decade of this millennium has forced a review of development policies from several states of the world. The
factor that caused the changes was the 2008-2009 crisis. The global financial system is fragile; investors more cautious; more fierce
competitive conditions. Although most countries seem to have managed to overcome the crisis, and partly its consequences, postcrisis economic growth has moderated significantly.
Thus, in both developed and emerging EU states as well as those outside the bloc, including Moldova and Ukraine, there
was a decrease in the average annual growth rate in the given period.
Although the Republic of Moldova experienced, in the medium term, a higher economic growth than Ukraine, during this
period, including in 2016, the pace is too small to reduce the development gaps. The Agenda for ambitious actions to increase the
country's competitiveness reflects a low degree of performance from year to year and the indicators analyzed in this paper to some
extent characterize the low level of competitiveness of Moldova’s economy.
In particular, Moldovan and Ukrainian competitiveness problems have become a reality after the signing of the Association
Agreement with the European Union. In order to be compatible and strengthen its positions on foreign markets, it is strictly necessary
to impose an increase in labor productivity and, accordingly, wages that will eventually lead to a rise in the standard of living of
society.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ ЧЕРЕЗ ІНСТИТУТ КООПЕРАЦІЇ
Розвиток аграрної сфери визначено одним із пріоритетів сучасного державотворення України. В розпорядженні
держави перебуває потужний ресурсний потенціал, який на фоні глобальної продовольчої кризи формує вагомі конкурентні
переваги України у світовому просторі. Проте країна не використовує своїх можливостей, втрачаючи при цьому економічну
та продовольчу безпеку. За такої ситуації очевидною стає необхідність глибинних перетворень у галузі.
З урахуванням сучасних тенденцій організаційною основою розвитку аграрного сектора стає підприємництво і
кооперація. Сприяння такій формі підприємництва визначене одним із пріоритетних завдань держави, що зазначено у
довгостроковій стратегії “Україна 2010”. Зокрема, визначено, що для досягнення стратегічної мети – виходу країни на
траєкторію сталого розвитку ‒ необхідно забезпечити зростання добробуту та якості життя для всіх верств сільського
населення.
Реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств у нові агроформування ринкового типу, базовані на
приватній власності, розпочалася у 1999 р. Однак процес формування нових виробничих структур на селі є недостатньо
ефективним.
Активізація підприємницької діяльності в аграрній сфері сповільнена рядом проблем, найбільш гострими з яких є
наступні:
1) адміністративні перешкоди, які пов’язані з процедурами реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності,
порядком їх створення і ліцензування, визначення податкового навантаження та соціальних зобов’язань;
2) скорочення внутрішнього попиту на продукти харчування, що зумовлене зменшенням реальних доходів
населення, придбанням дешевої продукції, що обмежує дохідність підприємств, високими цінами на промислову
продукцію, транспорт і енергоносії, низькою ціною робочої сили;
3) посилення поляризації соціально-економічного розвитку сільських територій;
4) зниження рівня соціального капіталу сільських громад;
5) відсутність державної програми розвитку несільськогосподарського підприємництва на селі;
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6) недосконалість механізмів інвестиційного забезпечення [1].
Серйозною проблемою для України є те, що в аграрному секторі функціонує понад 60 потужних агрохолдингів,
земельний фонд яких складає понад сотні тисяч га земель. Однак слід зазначити, що великі аграрні утворення продовжують
виникати і стрімко розвиваються у всіх розвинених країнах світу. Так, у США на світовому ринку сільськогосподарської
продукції 157 тис. ферм країни (8% від загальної кількості аграрних формувань) виробляє 73% продукції та одержує 78%
чистого прибутку від загального прибутку всіх ферм, ще 10 років тому 29 тисяч найбільших формувань (1,3% від загальної
кількості) створювало 47,5% товарної продукції [2].
Разом з тим, ефективність аграрного бізнесу в світі забезпечується кооперативною формою підприємництва. Це
переконливо доводять дані табл. 1.
Таблиця 1
Найбільші сільськогосподарські кооперативи у світі за обсягами товарообороту [5]
Назва кооперативу
NН NONGHYUP
ZEN NOH
CHS INC
BAY WA
DAIRY FARMERS OF AMERICA

Країна
Південна Корея
Японія
США
Німеччина
США

Річний товарооборот, млн. дол. США
63.76
47,69
42,66
20,16
17,84

Кооперування є одним із найефективніших засобів виживання дрібних товаровиробників в умовах активного
поширення великих агроформувань. Проте процес створення сільськогосподарських кооперативів в Україні практично
призупинився. За даними Мінагрополітики, кількість виробничих сільськогосподарських кооперативів скоротилася з 1307 у
2012 році до 993 у 2016 році. З 1022 обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, зареєстрованих станом на 1 січня
2016 року, по факту працювало лише 613.
Для успішного функціонування та розвитку сільськогосподарської кооперації необхідно розробити і прийняти
регіональні програми розвитку сільськогосподарських кооперативів, які б передбачали створення регіональних центрів
науково-методичного супроводу розвитку кооперації та перепідготовку кадрів у вищих навчальних закладах. Окрім цього,
необхідне лобіювання зі сторони об’єднаних територіальних громад щодо внесення змін до законодавчих актів у частині
визначення статусу неприбуткових організацій та взаємовідносин держави і кооперативів.
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ АГРАРНОГО БУМУ ДЛЯ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Обсяги експорту с/г продукції (у вартісному вимірі) стрімко зростали зі середини 2000-х років до 2013 р. (за декаду
цей показник зріс вчетверо), але в останні три роки спостерігається нисхідна корекція, що цілком зрозуміло з міркувань
російської анексії Криму та військового конфлікту на Донбасі, які позначилися втратою с/г угідь, а також реалій супутньої
гострої фінансової кризи (рис. 1). Рівноважний тренд аграрного експорту стабілізувався (квартальні дані) або навіть
знижується (місячні дані), що може бути ознакою досягнення деякого рівноважного рівня, зумовленого як наявною
інфраструктурою і технологічним рівнем вітчизняних товаровиробників (чинники пропозиції) або обсягами зовнішнього і
внутрішнього попиту. Виразно помітно зростання нестабільності експорту в 2011-2014 рр. Останнім часом обсяги аграрного
експорту більш стабільні. Локальні піки спостерігалися в 2008 та 2012-2013 рр. Кризові явища 2014-2015 рр. позначилися
спадом обсягів експорту с/г продукції нижче рівноважного тренду, але з початку 2016 р. обсяги експорту відновилися.
Цілком передбачувано обсяги імпорту стрімко знизилися в 2014-2016 рр. Це могло бути наслідком як девальвації
гривні, так і зниження купівельної спроможності населення з інших причин (спад виробництва у промисловості та інших
секторах, песимістичні очікування щодо перспектив економічного зростання тощо). В 2015 р. обсяги імпорту зменшилися
до рівня 2004 р. Хоча в 2016 р. обсяги імпорту практично подвоїлися ‒ в унісон з відновленням експорту, немає підстав для
поновлення докризових обсягів імпорту с/г продукції. Рівноважні тренди імпорту для місячних і квартальних даних
практично не відрізняються, виявляючи відчутне зменшення попиту на імпортну с/г продукцію. Помітно співпадіння
пікових значень експорту та імпорту в 2008 і 2012-2013 рр., що схиляє до припущення про взаємну причинність між обома
показниками.
Стрімке зростання обсягів с/г виробництва в Україні переважно оцінюється позитивно: збільшення валютних
надходжень, закупівля сучасної с/г техніки, використання новітніх агротехнологій. Проте не бракує критичних голосів:
загроза “глухого кута сировинного агробізнесу”, виснаження українських чорноземів, руйнація сільської поселенської
мережі.
Основні ризики нинішнього аграрного буму: 1) “витісненняˮ переробних галузей швидкими і легкими
сировинними грошима (поглиблення деіндустріалізації), 2) триваючий занепад тваринництва, 3) низька зайнятість на селі,
4) соціальні конфлікти на селі. У найкращому випадку можна опинитися “замкненими” у сегментi тoварiв низькoї якoстi, як
це трапилoся з експортерами аграрнoї прoдукцiї з Бoлгарiї і Румунiї після лібералізації торговельного режиму з країнами ЄС
Альтернативою повинно стати розвиток тваринницької галузі та іншої продукції з високою доданою вартістю
(овочівництво, садівництво, виногра-дарство). Найкращу перспективу має органічна та агро-екологічна продукція. В
Українi пiд oрганiчнi культури вiдведенo лише близькo 1% всiх с/г земель (з пoнад 30%, які придатні для цього), що значно
менше показників європейських країн. Важливою перевагою французької моделі ведення сільського господарства є
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розвиток тваринницької галузі та регіональна диверсифікація (кожен з 13 регіонів виробляє власні різновиди сиру, м’яса,
вина та іншої продукції), Заохочується мінімальне використання індустріальних технологій, що відрізняє від США, де
переважає зерновий “валˮ.
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Рис. 1. Україна: обсяги аграрного виробництва та експорту-імпорту с/г продукції, 1998-2017 рр.
Примітка: трендові значення отримано за допомогою фільтру Ходріка-Прескотта
Джерело: Держкомстат України (www.ukrstat.gov.ua)
Мультифункцioнальне сільське господарство передбачає використання традицiйних технологій та регioнальних
продуктiв. У Швеції розмір доплат зростає в залежності від кількості худоби на одиницю площі. В Італії для фінансування
агро-екологічного виробництва практикуються так звані “екологічні” податки (2% від продажу пестицидів).
Від початку 1990-х років увагу дослідників привернули так звані скорочені ланцюжки постачання продуктів
харчування, фермерські ринки, ринки місцевих спільнот (англ. community supported agriculture ‒ CSA), а також громадські
городи (англ. community gardens) та схеми постачання органічної продукції (Traeger 2011, pp. 419-430). Оскільки
виробництво і реалізація органічної продукції має виразний місцевий характер, для конкретних українських умов
насамперед підходить досвід фермерських ринків, які відповідають місцевій традиції реалізації продукції селянських
господарств. У США такі ринки все впевненіше стають ознакою багатших кварталів малих і середніх міст (Varner and Otto
2007, рр. 176-189). Фермерські ринки розглядаються засадничим елементом локальних систем виробництва продуктів
харчування (англ. local food systems). Міністерство сільського господарства США заохочує такі ринки як засіб збільшення
доходу дрібних фермерів
Розвиток невеликих фермерських господарств відбувається на новій технологічній основі. Технології “розумної”
ферми передбачаюють використання роботів на молочно-товарних фермах, дронів над полями та безпілотних тракторів. У
багатьох країнах підвищення технологічного рівня ферм передбачає відповідну державну підтримку. Наприклад, програма
агро-екологічного виробництва у бразильському штаті Ріо Гранде ду Сул (1999-2002 рр.) передбачала надання дешевших
кредитів сімейним фермам для організації виробництва с/г продукції та її реалізації в столичному місті штату ПортуАлегре.
Важливий нюанс полягає у тому, що ринкові механізми переважно призводять до укрупнення землеволодіння.
Приміром, у Чилі близько 50% селян, що отримали землю під час реформи 1960-х років, до середини 1980-х років продали
власні земельні наділи, головним чином внаслідок демонтажу програм державної підтримки с/г виробництва (Сhang 2009).
З іншого боку, переваги великих ферм можуть пояснюватися використанням тих “індустріальних” технологій, які
на сьогодні вважаються недостатньо екологічними або й шкідливими для навколишнього середовища. У Чилі в 1994-2000
рр. довелося впроваджувати програму відновлення деградованих с/г земель, яка передбачала відновлення вмісту фосфору та
органічних речовин, зниження рівня кислотності грунтів, боротьбу з ерозією та забруднення хімічними речовинами (Сhang
2009).
“Індустріальні” технології становлять серйозну потенційну загрозу для українського села. Приміром, А. Ліссітса
(2007), президент асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”, прогнозує, що з врахуванням новітніх технологічних змін
в аграрному секторі України працюватимуть не більше 100 тис. осіб, а щорічна потреба у випускниках аграрних
спеціальностей, включно з профтехосвітою, не перевищить 2,5-3 тис. (мовляв, саме стільки потребує аграрний ринок).
Водночас у країнах Західної Європи від великих сільськогосподарських підприємств почали відходити ще з кінця
1960-х років. Інструментальним чинником стало запровадження прогресивної ставки податку на землю понад визначену для
даної території норму. Це зумовило масовий продаж земель великими власниками, а для полегшення їх викупу фермерами
було організовано потужну кредитну підтримку. Тодішня мотивація європейських країн значною мірою перегукується зі
сучасними українськими реаліями: а) орієнтація аграрного бізнесу передусім на отримання прибутку, а не розвиток
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сільських територій, б) обмеження прав сільського населення на збереження власного способу життя та отримання
незалежних джерел доходу, в) серйозні ризики для функціонування інституцій державної влади на місцях, г) провокування
нестабільності в аграрному секторі. Як зауважує І. Абакумов (2016), банкрутство одного чи навіть десятка фермерів ─ це
драма окремих сімей, але не трагедія великої території в разі банкрутства великого агрохолдинга та пов’язаних з цим
соціальних і політичних ризиків. На сьогодні у європейських країнах головними виробниками с/г продукції виступають
кооперативні структури, що об’єднують сотні тисяч фермерських (сімейних) господарств, які працюють за спільними
правилами, забезпечують належні обсяги с/г виробництва ы гарантують стійкість територіальних економічних систем
Сьoгoднi з-пoмiж єврoпейських країн Україна пoсiдає лiдируюче мiсце за рoзмiрами землевoлoдiння фермерських
гoспoдарств. Середня площа одного фермерського господарства в Україні (119 га) значно перевищує показники більшості
європейських країн (середнiй рoзмiр фермерського гoспoдарства в ЄС складає 35 га, але існують відмінності у рoзрiзi
oкремих країн). На перший погляд, значне землеволодіння виглядає оптимістично, але потрібно врахувати спеціалізацію
вітчизняного фермерства, яка на сьогодні мало чим відрізняється від виробничої програми агрохолдингів і не створює
очікуваних переваг в усіх аспектах: виробництво товарів з високою доданою вартістю, використання працеємних
технологій, технологічні інновації, збереження сільського ландшафту.
Кооперативні організації добре зарекомендували себе у країнах Північної Європи. Як зауважує П. Гаврилко П.
(2012, с. 171-176), систему агропромислового виробництва Скандинавських країн, Нідерландів та багатьох інших
європейських країн можна назвати кооперативною з майже повним контролем кооперації за збутом с/г продукції.
Наприклад, у Швеції кооперативний рух охоплює всі ланки виробництва. Перші кооперативи спеціалізувалися на переробці
молока і забої свиней, пізніше виникли кооперативи, які постачали засоби виробництва, а також кредитні кооперативи. На
сьогодні фермерська кооперація Швеції об’єднує виробничі, постачальницькі, збутові, з переробки агропродукції,
закупівельно-постачальницькі, кредитні й інші кооперативи. Багато об’єднань здійснюють увесь спектр вертикальнокоординованих технологічних функцій, що забезпечує виробництво і збут того чи іншого виду готової продукції.
Сільськогосподарські кооперативи Швеції створили промислову базу з переробки с/г продукції, яка охоплює практично всю
молочну промисловість і основна частина м’ясної. Кожне фермерське господарство одночасно співпрацює з кількома
кооперативами. Велике значення мають постачальницькі та закупівельно-постачальницькі кооперативи, яким належить
мережа майстерень, спеціалізований автотранспорт для технічного обслуговування, пункти з постачання запчастин тощо.
Заслуговує на увагу досвід відродження та розвитку села у Франції, де сільськогосподарські кооперативи не лише
відродили с/г виробництво, а й забезпечили перетворення країни в найбільшого в Європі та другого у світі (після США)
експортера аграрної продукції. У Великій Британії добре функціонують державно-кооперативні об’єднання, що побудовані
за вертикально-інтегрованим типом ‒ від фермера до закупівельного кооперативу, далі на переробку, а потім до споживача
або на експорт. Попри обмеженість земельних і людських ресурсів, що використовуються у сільському господарстві,
Велика Британія зуміла перетворитися з імпортера в країну-експортера продовольства.
Не менш переконливим є приклад Японії (Prakash 2000). Місцеві кооперативи наголошують пріоритетність якості
та міркувань здоров’я на основі технологічних інновацій ‒ принцип “трьох H” в сільському господарстві (англ. 3-H
Agriculture ‒ Healthy, High Quality and High Technology”). Засобом збільшення доданої вартості вибрано виробництво
готової продукції. Кооперативи організовують взаємодію фермерів, фінансових структур, оптових ринків, переробних
підприємств і споживачів.
У багатьох європейських країнах значні переваги створює функціонування кооперативних банків, що
обслуговують потреби с/г виробників, передусім малих і середніх фермерів. Зокрема, кооперативні банки домінують на
ринку позик для с/г виробників у Польщі (Danilowska 2004, рр. 111-118). Останніми роками в кооперативному русі Швеції
зросла роль кредитних кооперативів, які не лише забезпечують потреби с/г виробників у кредитах, але й ведуть широку
консультаційну діяльність (Гаврилко 2012, с. 171-176). Не бракує прикладів створення кооперативних банків у країнах, що
розвиваються (Індія, Ефіопія, Гана) (Сhang 2009).
Добрим прикладом практичної реалізації такої стратегії може вважатися сусідня Пoльща, де за умови переважання
малих ферм (oснoву аграрнoгo сектoру складають мiкрo-гoспoдарства, якi oбрoбляють 510 га землi) успішно вирішено
низку питань: регулювання ринку с/г земель, кoнсoлiдацiя парцельoваних угiдь, рoзвитoк с/г iнфраструктури. У Пoльщi
налiчується 2 млн. приватних гoспoдарств, якi займають 90% всiх с/г угiдь i мають приблизнo таку ж частку в загальнoму
oбсязi аграрнoгo вирoбництва. Хoча на ферми плoщею пoнад 15 га припадає лише 9% вiд загальнoї кiлькoстi гoспoдарств,
вoни oхoплюють 45% вiд загальнoї плoщi с/г угiдь. Пoнад пoлoвина приватних гoспoдарств у Пoльщi вирoбляють
прoдукцiю для власнoгo спoживання
На сьoгoднi середнiй рoзмiр пoльських гoспoдарств складає близькo 7 га. Великих гoспoдарств вкрай малo, але
iснують суттєвi регioнальнi вiдмiннoстi. Якщo на захoдi Пoльщi є чималo гoспoдарств, якi oбрoбляють пo 50-80 га, на пiвднi
країни рoзмiри селянських господарств не перевищують 3-4 га, а непooдинoкими є гoспoдарства рoзмiрoм дo 1 га. Парадoкс
пoлягає в тoму, щo саме пiвденнo-схiднi вoєвoдства, де рoзташoванi найдрiбнiшi гoспoдарства, вирoбляють oснoвну частину
с/г прoдукцiї. Серед пoльських гoспoдарств рoзвинена спецiалiзацiя. Вважається, щo багатoпрoфiльне виробництво менш
ефективне.
Значну частину oтриманих прибуткiв пoльськi фермери вкладають у розширення власних земельних дiлянoк.
Пoтoчна вартiсть 1 га землi перебуває у межах 20-25 тис. злoтих (абo €5-6 тис.), щo в 10-12 разiв перевищує цiни
двадцятирiчнoї давнини, але навряд чи мoжливoстi зрoстання вартoстi землi вичерпанo (примiрoм, у Гoлландiї гектар землi
кoштує близькo €30 тис.). Кoжен гектар у Польщі в середньoму забезпечує щорічний прибутoк на рівні €750-1000. При
цьoму субсидiї ЄС складають близькo €250 на гектар. Вважається, щo за результатами сезoну кoжен фермер з урахуванням
дoтацiй має зарoбляти не менше €10 тис., щo гарантує належний рiвень життя.
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ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В настоящее время объемы внутренней торговли Республики Беларусь значительно превышают критические 1990е годы в связи с ростом реальных денежных доходов населения и увеличения его покупательной способности,
соответственно, а так же со значительным увеличением количества субъектов торговли в национальной экономике. В 2016
году объем продаж населению в ценах 1990 года составил 0,651 тыс. р., что выше более чем в 3,4 раза (на 346%) уровня
1990 г.
В 2016 г. розничный товарооборот через все каналы реализации составил 36,2 млрд. р (34,7 млрд. р. в 2015 г.)[1],
что соответствует 18,2 млрд. долл. США по среднегодовому курсу Национального Банка. Темп его роста в текущих ценах
составил 104,3%, а в сопоставимых 95,9% к уровню 2015 года (98,7% в 2015г.). Реальный темп роста розничного
товарооборота организаций торговли составил 99,1%, а рынков и торговых центров 81,1%.
Значительную долю в общем объеме товарооборота занимает товарооборот торговых организаций ‒ 85,2% и
соответственно 14,8 % товарооборот торговых центров и торговых мест на рынках (в 2015г. 81,4% и 18,6%
соответственно).
В разрезе форм собственности структура розничного товарооборота в 2016г. выглядит следующим образом: 8,5%
(рост на 0,4 пункта по сравнению с 2015г.) ‒ товарооборот организаций государственной формы собственности; 71,9%
(снижение на 2,8 пункта) ‒ частной; 19,6% (рост на 2,4 пункта) ‒ иностранной.
Структура товарооборота в зависимости от объема торговых организаций выглядит следующим образом. Доля
товарооборота крупных торговых организаций составляет 66,6% (рост 0,3 п.), средних – 8,3% (рост 0,2 п.), малых и микро –
25,1% (снижение на 0,5 п.).
Доля продажи товаров отечественного производства в товарообороте составила 61,8% (снижение на 0,8 п.), в том
числе 79,1% ‒ продовольственные товары и 44,6% ‒ непродовольственные товары.
С 2009 года идет устойчивая тенденция роста продаж через интернет – магазины. На 1.01.2016 г. их количество
составило 3431 ед., а удельный вес в товарообороте организаций ‒ 2% (1,5% во всем товарообороте).
Розничный товарооборот торговли потребительской кооперации составил в 2016 г. 2,2 млрд. р. (в 2015 г. ‒
2,39 млрд. р.), что соответствует 1,1 млрд. долл. США, а темп его роста в сопоставимых ценах – 84,4% к 2015 году (93% к
2014 году) [3]. В 2016 г. произошло снижение реальных объемов продаж в кооперативной торговле на 15,6 %. За последние
25 лет идет устойчивая тенденция потери конкурентных позиций кооперативной торговлей. Если в 1991 г. ее доля в
розничном товарообороте БССР через все каналы реализации составляла более 33%, в 2014 г. 7,3%, в 2015г. только 6,9%, а в
2016г. – 6%. Это вызвано рядом как объективных, так и субъективных причин. Удельный вес розничной торговли
потребкооперации в розничном товарообороте организаций составил 7,1% по итогу 2016 года. Удельный вес в розничном
товарообороте кооперативной торговли продовольственных товаров составил 86,5% и соответственно 13,5%
непродовольственных, что объясняется более низкой покупательной способностью сельского населения по сравнению с
городским. На 1.01.2016г. в торговле потребительской кооперации было занято 36,7 тыс. чел.
Если в 2000 г. доля продовольственных товаров составляла 60%, то в 2016 г. – 51,4% (рост на 1,2 п. с 2015г.),
непродовольственных соответственно ‒ 48,6 %. Темп роста физического объема продаж продовольственных товаров в 2016
г. составил 98,1%, непродовольственных – 93,8% от уровня 2015 года. Можно сделать вывод о снижении покупательской
способности населения в последние годы.
Уровень товарных запасов в целом по розничной торговле на 01.01.2016 г. составил 46 дней (продовольственные
товары 21 день, непродовольственные товары ‒ 83 дня), что ниже уровня начала прошлого года на 2 дня. Средние товарные
запасы по торговле Республики Беларусь в 2016 году составили 36 дней. Товарные запасы торговли потребительской
кооперации на 01.01.2017 г. составили 42 дня.
Если в 2006г. доля продаж по безналичным расчетам составляла 1,1%, то в 2014 г. ‒ 18,7% в товарообороте
торговых организаций (12,6% во всем товарообороте). В торговле потребительской кооперации этот показатель в 2015 г.
составил 16,4%.
На 1.01.2017 года количество торговых организаций, включая розничную и оптовую торговлю составило 44169 ед.,
что составляет 31% от количества всех организаций национальной экономики.
На начало 2016г. количество организаций розничной торговли составило 22314 ед., 93,8% из которых являются
организациями частной формы собственности. Розничная торговля РБ в настоящее время объединяет 54,1 тыс. торговых
объектов, из которых 49,3 тыс. магазинов с торговой площадью 5236,4 тыс. кв. м. Количество рынков составляет 387
единиц, торговых центров ‒ 496. В последнее десятилетие увеличивается обеспеченность населения торговыми площадями.
Если в 2005 г. торговая площадь на 1000 жителей составляла 294 кв. м. в целом по стране, то на начало 2016г. ‒ 551
квадратных метров (353 кв. м. в сельской местности), что говорит о росте социальной эффективности торговли. Розничная
торговля потребительской кооперации в настоящее время объединяет 8,9 тыс. торговых объектов, из которых 8,8 тыс.
магазинов с торговой площадью 928,9 тыс. кв. м.
В розничной торговле на 1.01.2016г. занято 508,9 тыс. чел., что составляет 11,3% занятого населения.
В 2016 г. оптовый товарооборот Республики Беларусь составил 64,8 млрд. р. (темп роста в текущих ценах к 2015 г.
‒ 108,4%, а в сопоставимых ценах – 89,6%), в том числе 44,6 млрд. р. – организаций оптовой торговли (68,8% в общем
объеме)[1]. В разрезе форм собственности по товарообороту наибольший удельный вес занимает частная оптовая торговля
(75,3%), иностранная ‒ 15,9% и государственная – 8,8%. Идет тенденция роста доли частной собственности в оптовом
товарообороте. В настоящее время оптовая торговля представлена 15245 организациями различных организационноправовых форм из которых 205 являются крупными и средними (1,3%), 1351 малыми (8,9%) 13689 микроорганизациями
(89,8%). На долю г. Минска приходится около 70% организаций оптовой торговли. МТБ оптовой торговли охватывает 9008
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общетоварных складов, 189 складов ‒ холодильников, 30 хранилищ для овощей и фруктов, 170 магазинов-складов. В
оптовой торговле занято 147,7 тыс. чел., что составляет 3,3% занятого населения. Оптовый товарооборот потребительской
кооперации в 2014 г. составил 4,9 трлн р., а его доля в обороте организаций оптовой торговли РБ – 1,2%.
В настоящее время в розничной и оптовой торговле занято более 656 тыс. человек, что составляет 14,6% от
занятого населения РБ в 2015 году (второе место после промышленности).
Таким образом, основными трендами в развитии внутренней торговли Республики Беларусь в настоящее
время являются:
1. Рост доли частной собственности в количестве торговых организаций как розничной, так и оптовой торговли; в
количестве торговых объектов и объемах продаж;
2. Рост объемов продаж розничной торговли в текущих ценах и снижение в сопоставимых ценах в целом и в
среднем на одного потребителя, т.е. снижение реальных объемов продаж;
3. Рост удельного веса продаж продовольственных товаров в общем объеме продаж;
4. Опережение роста объемов продаж организациями по сравнению с рынками и торговыми центрами;
5. Активизация и, соответственно, увеличение доли электронной торговли и торговли с использованием
пластиковых карт;
6. Усиление приверженности потребителей к супермаркетам и гипермаркетам, т.к. к крупным торговым форматам;
7. Активизация продаж через новые каналы торговли (мобильные предложения, социальные сети, реклама в
лифтах и др.);
8. Рост доли трудовой занятости в торговле.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАЦІЇ
Дослідження показує, що в сучасних умовах зберігається суттєва роль кооперативних структур в оздоровленні
вітчизняної економіки, подоланні руйнівних процесів, викликаних монополізацією, відновленні макроекономічної рівноваги та
збалансованості конкретних товарних ринків. Можливості розвитку існуючих кооперативних систем забезпечуються
організаційною єдністю, багатим економічним та соціальним досвідом, наявністю власної ресурсної бази та гарантованих
ринків збуту кооперативного продукту, багатогалузевим характером діяльності.
Співпраця людей як економічних суб’єктів дозволяє використати ефект синергії для підвищення продуктивності та
скорочення витрат як у виробництві, так і обміні. При цьому ефект досягається при умові активної участі кожного з учасників в
спільній діяльності та дотриманні визначених правил поведінки завдяки поділу, комбінуванню праці та скороченню
непродуктивних витрат часу. В процесі обміну переваги кооперації реалізуються завдяки розширенню можливостей економії
ресурсів учасників кооперації, зосередженню засобів для придбання необхідних економічних благ великими партіями за
відносно нижчими цінами; зменшенню видатків на пошук необхідних товарів, їх транспортування і зберігання, полегшення
реалізації виробленої продукції, уникнення диктату посередників тощо.
Поряд з цим, гостро актуальною залишається роль кооперації в гармонізації суспільних відносин, захисті соціальних
прав населення. Поєднання господарської самодостатності з самоорганізованістю, зосередження в процесі економічної
діяльності на досягненні максимальної корисності від використання ресурсів для учасників обумовлює можливість
оптимального поєднання індивідуальних і групових інтересів. Поряд з загальносвітовими, для розвитку кооперативних систем
в українській економіці специфічними передумовами є особливості менталітету, сформованого на принципах колективізму та
соціальної справедливості. Разом з тим, неправомірними є завищені очікування щодо виконання кооперативами суспільних
функцій, зокрема вимога створення переваг не лише для членів кооперативу, але й для всіх соціально незахищених верств.
Адже в такому разі кооперативи ототожнюються з інститутами суспільної економіки, на що немає достатніх підстав.
Одночасно дослідження виявляє фактори макроекономічного та мікроекономічного характеру, що обмежують
розвиток кооперативних структур. Серед макроекономічних чинників стримуючий характер має недосконалість інституційної
основи, хибності методологічних підходів до формування правової основи функціонування кооперативних форм
господарювання в різних сферах економіки, недостатнього врахування особливостей їх організації та діяльності. До цих
чинників також належить структурна та соціально-економічна криза; нерівномірний розподіл матеріальних і фінансових
ресурсів; посилення конкуренції з боку приватного бізнесу, відплив населення з сільської місцевості; зниження
платоспроможності та маргіналізація широких верств; деформація структури споживчих витрат, монополізація ринків і
складність доступу до них; соціальна та економічна залежність більшості населення; подеколи спротив політичних та
економічних лідерів.
Стримуючими факторами, що діють в межах кооперативного сектора є занепад матеріально-технічної бази
кооперативного господарства, обмеженість фінансових ресурсів, недостатня економічна ефективність кооперативної
діяльності, невідповідність організаційної структури і управління потребам сучасної економіки, пасивність учасників
кооперації. Одночасно існують і специфічні гальма: номенклатурно-корпоративні тенденції, що загрожують деформуванням
кооперативної власності; відсутність на практиці економічного статусу працівників як співвласників при закріпленні його
юридичними нормативами тощо.
Створення кооперативних структур обмежується також розчаруванням в одержавлених кооперативах, побоюваннями
потенційних учасників щодо можливого знеособлення власності, труднощів у господарюванні, недостатньою обізнаністю про
можливості кооперативного господарювання, через непевність в майбутньому внаслідок економічної нестабільності та
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соціальної напруженості. Соціальна спрямованість та неприбутковий характер діяльності ускладнюють позиції кооперативних
підприємств в конкурентній боротьбі з приватними структурами.
Самозбереження кооперативного сектору і його розвиток потребують відновлення власної природи та структури
кооперативних систем, підвищення ступеня їх досконалості. Забезпечення конкурентоспроможності кооперативних структур,
їх ринкової адаптації – це насамперед внутрішня проблема кооперативного сектору економіки, розв’язання якої вимагає
перебудови внутрішньої структури кооперативних систем, забезпечення такої їх самоорганізації, яка дає змогу вповні
реалізувати кооперативні принципи.
Реформування кооперативної власності у приватно-групову на підставі розмежування та закріплення її часток за
пайовиками та споживчими товариствами спричинило цілий комплекс проблем організації контролю за цільовим
використанням власності і за розподілом прибутку на різних рівнях. У працівників кооперативних об’єктів, які не є
співвласниками, відсутні економічні стимули до інвестування власних коштів у розвиток, зміцнення матеріально-технічної
бази, удосконалення технологічного процесу кооперативної діяльності та обслуговування селян. Водночас форми
господарювання, засновані на колективній власності, сьогодні стикаються з активнішим і наполегливішим приватним бізнесом
та нерідко відступають перед ним. Вирішення цих проблем потребує створення умов, за яких і працівники кооперативних
підприємств, і пайовики відчуватимуть себе справжніми господарями.
Пристосування до вимог сучасного ринку невідворотно вимагає осучаснення структури кооперативної власності з
метою збереження адекватного місця в економіці, зосередження фінансових ресурсів у кооперативному секторі, зміцнення
конкурентоспроможності та здатності вирішувати соціальні завдання.
При цьому залишається дискусійним питання поступового інтегрування кооперативних організацій з державними та
приватними структурами. шляхом акціонування. Причина полягає в небезпеці “розмивання” меж кооперативного сектора та
загрозі руйнування кооперативних цінностей.
Пайова та акціонерна системи є генетично близькими. Пайову систему можна розглядати як варіант акціонерної.
Своєю чергою акціонерна система постає вищою формою розвитку пайової. Акціонерна власність розширює елементи
суспільного розпорядження і привласнення, а також можливості інтегрування, посилення економічної взаємозалежності різних
господарських структур. У цьому сенсі перехід від традиційного паювання як переважної форми організації та розвитку
кооперативного капіталу до акціонування означає перехід на якісно новий рівень розвитку кооперативного капіталу. Завдяки
цьому суттєво розширюється фінансова база кооперативних систем і, як наслідок, відбувається розширення масштабів
кооперативної діяльності.
Збереження генетичної природи кооперативної системи вимагає як перетворення пайової системи з формальної на
реальну, так і розвитку закритої форми акціонування капіталу в кооперативному секторі. Розширюючи можливості адаптації
кооперативних систем до ринкового середовища за рахунок зміцнення їх фінансової бази, ця форма акціонування є генетично
наближеною до пайової системи. Деколи закрите акціонування може доповнюватись відкритим.
Процес відносної корпоратизації кооперативної діяльності припустимий лише при умові ретельного контролю, щоб він не
виходив за ті межі, за якими деформація природи кооперативних систем може призвести до їх остаточного переродження і повної
втрати специфіки.
Мірою посилення соціалізації кооперативних систем є врівноваження позитивних соціально-економічних і соціальнодуховних ефектів та зниження функціональної економічної ефективності, спричинених цим процесом. Залежно від
співвідношення ефектів і дефектів підсумковий вплив на інтегральну ефективність може бути як позитивним, так і негативним.
Короткостроковий позитивний ефект від економічних змін у діяльності кооперативних систем (зокрема, підвищення рівня їх
капіталізації) може переростати в негативний у довгостроковому періоді. Тому процес капіталізації залишається доцільним доти,
доки негативний довгостроковий вплив поглинається або перекривається позитивним впливом на ефективність у
короткостроковому періоді.
Важливим і дискусійним питанням є необхідність та оптимальні межі фінансової підтримки кооперативних утворень
державною владою. Підставою для прямого державного фінансування кооперативних форм господарювання, насамперед в
період їх становлення, вважається їх слабка матеріально-технічна база та недостатність власних фінансових ресурсів. Не
заперечуючи доцільності державної підтримки кооперативних структур, слід наголосити на важливості оптимізації її форм та
забезпеченні чіткого контролю за ефективністю використання державних коштів.
В Україні державна підтримка кооперації на практиці здебільшого лише декларується, тому кооперативні структури
опинились наодинці з ринковою стихією. За цих умов їх реакція на розширення сфери ринкового регулювання наближається
до поведінки приватних структур.
Необхідність державної підтримки зумовлена метою створення фінансової та інвестиційної привабливості
кооперативної діяльності порівняно з іншими видами бізнесу. При цьому така підтримка має не підміняти, а доповнювати
ринкові механізми, забезпечувати орієнтацію на суспільні інтереси, використовуючи правові, економічні, фінансові,
організаційні та соціальні методи.
Українське законодавство забезпечує широкі можливості вибору форм організації кооперативного господарювання,
орієнтуючись насамперед на потреби учасників кооперації та можливості ефективного пристосування до економічних змін.
Разом з тим, проблемою є загальмованість дерегуляції кооперативної діяльності, відсутність довгострокових програм
економічного розвитку галузей та форм кооперативної діяльності.
Держава покликана сприяти доступу до ринків і забезпечити рівні конкурентні умови для розвитку різних форм
господарювання, насамперед законодавчим шляхом. Суттєвого значення в цьому плані набувають:
‒ відповідна регіональна політика, зокрема щодо створення виробничої та соціальної інфраструктури;
‒ упорядкування земельних відносин і регулювання аграрного виробництва;
‒ державне сприяння формуванню адекватної фінансової та податкової інфраструктури;
‒ узгодження домінантних інтересів центральної влади та інтересів окремих громад і регіонів, що визначають
створення кооперативних форм господарювання;
‒ гармонізація законодавчих актів, які регулюють кооперативну діяльність, унеможливлення її дискримінації щодо
некооперативних форм у різних секторах економіки;
‒ створення преференційного законодавства щодо кооперативного сектор;
‒ підтримка міжнародної співпраці кооперативних підприємств та спілок у відповідних регіональних програмах
соціально-економічного розвитку.
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Розвиток різних форм господарювання за умови пріоритетності формування господарств, що відіграють важливу
соціально-економічну роль для сільських поселень, передбачена Державною стратегією регіонального розвитку до 2020 року.
Можливості подолання негативних тенденцій зростатимуть при забезпеченні реального реформування місцевого
самоврядування за умови формування більш фінансово і економічно потужних місцевих громад.
Створення відповідної ринкової інфраструктури кооперативної діяльності є лише необхідною умовою реалізації переваг
кооперації, але само по собі проблеми не вирішує. Лише в поєднанні з “добудовуваннямˮ кооперативних систем в соціальному та
соціально-духовному планах можна забезпечити підвищення інтегральної ефективності їх функціонування.
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ВИБІР СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
За умов високої нестабільності зовнішнього середовища перед підприємствами стає завдання побудови ефективного
механізму реалізації управлінських адаптаційних рішень для забезпечення відповідності внутрішніх характеристик підприємства
та його оточення через вибір стратегії з безлічі альтернатив з урахуванням тенденцій зміни зовнішнього середовища. Розробка і
аналіз стратегічних альтернатив, вибір стратегії – це серцевина механізму адаптації, тому що на його основі приймаються рішення
про те, яким із можливих способів підприємство буде досягати мети адаптації та реалізовувати корпоративну місію.
Обґрунтування стратегічної позиції підприємства торгівлі пропонується здійснювати за допомогою порівняння рівня
його адаптаційного потенціалу і рівня сприятливості зовнішнього середовища для функціонування та розвитку торговельного
підприємства. Методичний підхід передбачає здійснювати вибір стратегічної позиції підприємства за допомогою матричного
методу. Матриця вибору стратегічної позиції підприємства торгівлі з урахуванням впливу зовнішнього середовища та його
адаптаційних можливостей (розмірністю 3×3) представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Матриця вибору стратегічної позиції підприємства торгівлі
Дослідження літературних джерел з цієї тематики дають підстави для виокремлення наступних можливих
стратегій адаптації підприємств [1; 2 та ін.]:
 стратегія превентивної адаптації – адаптаційні заходи мають попереджувальний характер на виклики, яких ще
не існує, але які передбачено у прогнозах підприємства щодо можливості прояву та інтенсивності впливу факторів
зовнішнього середовища на діяльність підприємства на основі постійного моніторингу бізнес-середовища. Підприємство
готово до інновацій, у тому числі й організаційного плану, пов’язаних зі змінами структури та системи управління. Процес
адаптації носить системний характер;
 стратегія активної адаптації – спрямована на активну зміну перешкоджаючих та формування сприятливих умов
для розвитку підприємства. Залежно від глибини змін зовнішнього середовища, підприємство формує план дій у нових
умовах функціонування. Процес адаптаційних перетворень носить комплексний системний характер. При цьому,
підприємства шукають нові господарські зв’язки, розширюють ринки збуту, використовують сучасні технології,
перебудовують бізнес-процеси та організаційну структуру, застосовує ринкову модель ціноутворення, дії спрямовані на
активний пошук і ефективне використання існуючих та створення нових можливостей і т. ін. Дана стратегія відповідає групі
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процесів розвитку – процесам якісних прогресивних змін системи;
 стратегія пасивної адаптації – підприємство є консервативним (екстенсивний розвиток в рамках завойованої
ніші), його поведінка за багатьма аспектами є інерційною. При цьому підприємство не вживає активних кроків на ринку
щодо розширення масштабів діяльності, вирішує проблеми традиційно, зберігає неефективні господарські зв’язки, не веде
пошуку нових постачальників та споживачів, застосовує затратну модель ціноутворення, дії спрямовані на використання
існуючих можливостей в передбачуваному середовищі та ін. В межах даної стратегії процеси функціонування підприємства
як системи ведуть до простого відтворення його основних економічних характеристик.
Крім трьох основних стратегій виділено їх різновиди: помірно-превентивна адаптація, помірно-активна адаптація
та помірно-пасивна адаптація. Таке визначення видів стратегій зумовлено тим, що тип адаптації залежить не тільки від
сприятливості або несприятливості зовнішніх умов господарювання, а ще і від схильності керівництва до активності,
пасивності або помірності дій. Так, наприклад, вибір стратегії пасивної адаптації може бути обґрунтовано схильністю
менеджерів до вичікувальної поведінки – тоді акцент у стратегії пасивної адаптації робиться на помірність дій, або якщо
вибір стратегії пасивної адаптації викликаний недосвідченістю, нерішучістю, нездатністю чи небажанням приймати
рішення в неочікуваній, незнайомій ситуації – акцент у такій стратегії робиться на пасивність дій.
Запропонований методичний інструментарій вибору стратегічної позиції підприємства торгівлі дозволять підприємствам
утримуватися на шляху стійкого розвитку, адекватно і швидко реагуючи на стан та зміни зовнішнього середовища, забезпечуючи
оперативну перебудову діяльності підприємства.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ В УМОВАХ ПВЗВТ З ЄС
Створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) з ЄС не тільки відкрило нові можливості
для вітчизняного агропродовольчого експорту, але і створило нові виклики. З 1 вересня 2017 року розпочалася повна
імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ця угода частково вступила в силу з 1 вересня
2014 року, а з 23 квітня 2014 року до 31 грудня 2015 року діяли автономні торгові преференції для експорту українських
товарів в ЄС. З 1 січня 2016 року зона вільної торгівлі з ЄС запрацювала в двосторонньому режимі.
Паралельно відбувалося скорочення торгівлі з Російською Федерацією і з іншими країнами СНД внаслідок (1)
введення Російською Федерацією ембарго на поставки на свій ринок українських агропродовольчих товарів; (2)
застосування до українського експорту режиму найбільшого сприяння (одностороннє припинення Російською Федерацією
дії Угоди про вільну торгівлю СНД у двосторонніх відносинах); (3) істотного ускладнення умов транзитних перевезень
вантажів з території України на територію Казахстану і Киргизстану.
У результаті відбуваються зміни в агропродовольчій торгівлі України у напрямку скорочення частки Російської
Федераціїї і поступового збільшення частки країн ЄС (рис. 1). У 2016 році в Російську Федерацію було експортовано
агропродовольчих товарів на суму 97,3 мільйонів доларів США, що на 65,5% менше, ніж у 2015 році. Агропродовольчий
товарний експорт в ЄС в 2016 році збільшився на 1,3% і склав 4159,2 мільйонів доларів США. В результаті у 2016 році в
агропродовольчому товарному експорті України частка Російської Федерації склала 0,6% проти 1,9% у 2015 р. і 5,5% у
2015 р., а частка країн ЄС ‒ 27,1% проти 25,2% у 2015 р і 28,6% у 2014 р. У першому півріччі 2017 року частка країн ЄС в
агропродовольчому експорті України зросла до 29,3% при загальному зростанні агропродовольчого експорту на 28%
порівняно із відповідним показником І півріччя 2016 року. Також триває диверсифікація географії експорту
агропродовольчої продукції в напрямку збільшення частки країн Азії і Африки.
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Рис. 1. Географічна структура експорту агропродовольчих товарів України у 2014-2017 рр.
Аналогічні зміни відбуваються у структурі імпорту агропродовольчої продукції. У 2016 році агропродовольчий
товарний імпорт з Російської Федерації скоротився на 81,1% відносно рівня 2015 року та склав 46,5 мільйона доларів США.
Імпорт агропродовольчих товарів з ЄС збільшився на 13,9% в порівнянні з аналогічним показником 2015 року та склав
1754,9 мільйонів доларів США. В результаті в 2016 році частка Російської Федерації в імпорті агропродовольчої продукції в
Україні зменшилася до 1,2% проти 7% в 2015 році, а частка ЄС збільшилася до 44,5% проти 40% в 2015 році.
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Загалом у 2016 році в Україні відбулося збільшення як експорту, та і імпорту агропродовольчих товарів (рис. 2). У
2016 році вартість експорту агропродовольчих товарів склала 15,3 мільярдів доларів США, що на 4,8% більше, ніж у 2015
році, а вартість імпорту склала 3,9 мільярдів доларів США, що на 11,5% більше, ніж в 2015 році. Вартість експорту зросла в
основному за рахунок збільшення фізичних обсягів експорту основних товарів агропродовольчого експорту України зернових на 8,7% і соняшникової олії на 22,9%. Позитивне сальдо торгівлі агропродовольчими товарами становило 11,4
мільярдів доларів США, що на 2,7% більше, ніж у 2015 році. Таким чином, в 2016 році в розвитку зовнішньої торгівлі
агропродовольчими товарами намітилася позитивна тенденція збільшення експорту агропродовольчих товарів, а тенденція
зменшення вартості імпорту змінилася на протилежну. Проте за підсумками 2016 роки не вдалося відновити обсяги
агропродовольчого товарного експорту до показників 2014 року. Вартість експорту агропродовольчих товарів України у
2016 році була на 8,6% нижчою, ніж в 2014 році.
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Рис. 2. Агропродовольча торгівля України у 2014-2017 рр.
У першому півріччі 2017 року експорт агропродовольчих товарів виріс на 1,9 мільярдів доларів США або на 28,0%
у порівнянні з показниками першого півріччя 2016 року, а імпорт - на 28,1 мільйонів доларів США або на 1,4% в порівнянні
з показниками аналогічного періоду 2016 року. Збільшення вартості експорту відбулося за рахунок збільшення обсягів
експорту зернових і соняшникової олії, а також внаслідок підвищення цін на зернові.
З 2014 року в Україні триває робота по використанню можливостей ПВЗВТ з ЄС для розширення українського
агропродовольчого експорту.
Із самого початку дії автономних торговельних преференцій ЄС у торгівлі з Україною з 1 листопада 2014 року
було зрозуміло, що обсяги тарифних квот ЄС по значній кількості товарних позицій з високими нетарифними бар‘єрами не
вибираються, а по решті позицій  не задовольняють вітчизняний бізнес. Особливо це стосується позицій з високими
ставками імпортного тарифу ЄС, експорт яких поза межами тарифних квот неможливий. Безмитні квоти для експорту в ЄС
на кукурудзу, пшеницю, овес, мед, виноградний та яблучний сік, оброблені томати, ячмінну крупу, м’ясо птиці, цукор,
ячмінь, солод та пшеничну клейковину вибираються повністю, або майже повністю. Деякі продукти конкурентні на ринку
ЄС і при експорті поза тарифною квотою. Конкурентними на ринку ЄС є виробники меду і сокових концентратів, які
успішно постачають свою продукцію на ринки ЄС поза межами тарифних квот. Проте високе ввізне мито на м`ясо птиці не
дозволяє виробникам курятини вийти на ринки ЄС з обсягами, що перевищують виділені їм украй обмежені квоти.
Мізерною є тарифна квота на кукурудзу порівняно із обсягами вітчизняного експорту в ЄС, проте кукурудза, як і
інші зернові, може експортуватися в межах квот для третіх країн з преференційною ставкою ввізного мита, розмір яких
залежить від виробництва та запасів зерна в ЄС.
Таким чином, можна скласти перелік вітчизняних агропродовольчих товарів, які можуть стати конкурентними на
ринку ЄС при експорті поза тарифними квотами. Це мед, кукурудза, сокові концентрати, продукти переробки солоду та
крохмалю, оброблений крохмаль, етанол, цукрова кукурудза, оброблена продукція зернових. На решту продуктів, особливо
тваринного походження, ввізні мита поза обсягами квот фактично є заборонними. Отже, довгостроковим пріоритетним
завданням є збільшення обсягів саме цих тарифних квот.
Уряд України провів переговори щодо збільшення обсягів тарифних квот, які були повністю використані
вітчизняними експортерами протягом дії режиму автономних преференцій ЄС, насамперед, на експорт пшениці, кукурудзи,
меду, перероблених томатів, виноградного соку, а також курятини.
29 вересня 2016 року Європейська комісія оприлюднила пропозицію до Європарламенту та Ради ЄС щодо
введення автономних торговельних заходів для України у формі нульових тарифних квот на певні агропродовольчі товари
додатково до тарифних квот, передбачених в Угоді, та у формі часткового або повного скасування імпортних тарифів на
деякі промислові товари4. На жаль, українській стороні не вдалося довести необхідність встановлення додаткових квот на
курятину, цукор та яблучний сік. 28 червня 2017 країни-члени Європейського союзу офіційно затвердили домовленість з
Європарламентом про обсяги нових торговельних преференцій для українських виробників. Рішення набуло чинності з
01 жовтня 2017 р., а по деяким товарам – з 01 січня 2018 р. Додаткові торговельні преференції діятимуть протягом трьох
років.
У табл. 1 наведені обсяги запропонованих Європейською комісією тимчасових (терміном на 3 роки) додаткових
квот на агропродовольчі товари, поправки Європарламенту та Ради ЄС до цих пропозицій та обсяги тарифних квот,
передбачених в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

4
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the introduction of temporary autonomous trade measures for
Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement: – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legalсontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC063
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Таблиця 1
Обсяги тимчасових додаткових тарифних квот на агропродовольчі товари і чинних обсягів тарифних квот на ці
товари та ставки митного тарифу ЄС для ввезення поза квотами та обсяги експорту цих товарів в ЄС
Товари

Мед
натуральний

Ячмінна крупа
та борошно;
зерно зернових
злаків,
оброблене
іншими
способами
Оброблені
томати
Виноградний та
яблучний сік

Овес
Пшениця м’яка,
пшеничне
борошно та
гранули
Кукурудза,
кукурудзяне
борошно та
гранули
Ячмінь, ячмінне
борошно та
гранули

Обсяг щорічної квоти
для безмитного
ввезення на територію
ЄС відповідно до
Угоди про асоціацію з
ЄС, тонн/рік

Митний тариф
ЄС для ввезення
поза квотою

5 000 тонн з
поступовим
збільшенням протягом
5 років до 6 000 тонн
рік
6 000 тонн
з поступовим
збільшенням протягом
5 років до 7 500 тонн

17,3%

Обсяги
експорту з
України в ЄС за
2016 р., тонн

Обсяг тимчасових (на 3 роки) додаткових
тарифних квот, тонн

Із правками
Європейського
парламенту та Ради ЄС,
тонн/рік6

42 949

Пропозиції
Європейської
комісії для
Європейського
Парламенту та
Ради ЄС, тонн/рік5
3 000

98 -171 Є/1000 кг

18 891

7 800

7800

10 000 тонн

14,4%

32 222

5 000

3000

10 000 тонн
з поступовим
збільшенням протягом
5 років до 20 000 тонн

22.4 % + 27 Є/
100л
(виноградний сік)
18% (яблучний
сік)
Інші режими
95 Є/1000 кг

40 481

500 (виноградний
сік)

500 (виноградний сік)

3 739
1 238 043

4 000
100 000

4 000
65000

7,7%

6 673 788

650 000

625 000

Інші режими

234 315

350 000 (ячмінь,
крім насіння,
борошна і гранул)

325 000
(ячмінь)
7800 (крупи та гранули)

4 000 тонн
950 000 тонн з
поступовим
збільшенням протягом
5 років до 1 000 000
тонн
400 000 тонн

250 000 тонн з
поступовим
збільшенням протягом
5 років до 350 000 тонн

2500

Із наведених у таблиці даних видно, як важко приймалося рішення щодо надання Україні додаткових тимчасових
тарифних квот. Як видно з наведеної у табл. 1 інформації, обсяги експорту меду в ЄС за 2016 рік у 7 разів перевищили обсяг
тарифної квоти, а пропонована додаткова квота розміром 2 500 тонн складає тільки 6% вітчизняного експорту. Обсяги
щорічного експорту ячмінної крупи в ЄС майже утричі перевищують розмір встановленої тарифної квоти. Додаткова
щорічна квота у 7800 тис тонн дозволить експортувати ячмінну крупу на вигідних умовах. Експорт оброблених томатів поза
межами квот також утричі перевищує розмір квоти, тому додаткова квота у 3 000 тонн – це мінімум того, на що могли б
претендувати вітчизняні експортери. Експорт яблучного та виноградного соку в чотири рази перевищує обсяг виділеної
квоти, тому пропозиція Комісії ЄС по цим товарам, яка обмежується додатковими 500 т виноградного соку, не можна
вважати такою, що задовольняє вітчизняних експортерів. Пропозиції додаткових квот ячменю (325 тис. тонн на рік) та вівса
(4 тис. тонн на рік) дозволять понад удвічі збільшити їх експорт до ЄС.
Що стосується додаткових квот на експорт в ЄС пшениці (65 тис. тонн на рік), та кукурудзи (625 тис. тонн на рік),
то вони явно замалі відносно експортного потенціалу України.
Згідно з оцінками Європейської комісії ЄС втратить щорічно (відповідно Україна зекономить) понад 50 млн євро
доходів від митного тарифу на товари, на які пропонується ввести автономні торгові заходи, з них 80% за рахунок
агропродовольчих товарів. За оцінками Мінагрополітики, які враховують також зростання обсягів експорту
агропродовольчих товарів в ЄС, виграш України становитиме 200 млн дол. США.7
Без сумніву, будь-яке збільшення обсягів тарифних квот вигідне вітчизняному бізнесу. Враховуючи особливості
переговорного процесу, істотно збільшити обсяги додаткових квот у порівнянні із чинними обсягами не уявляється
реальним.
5

Додатки до Пропозиції Європейської комісії для Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо введення тимчасових автономних
торгових заходів для України на додаток до торгових домовленостей Угоди про асоціацію: [Електронний ресурс] / European Сommission
Brussels, 29.9.2016, COM(2016) 631 final. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0631
6
Ukraine: Council confirms political agreement on temporary trade preferences for Ukraine. - Press release. -28/06/2017 [Електронний
ресурс] / European Parliament– Режим доступу : http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244661900_en.pdf.
7
УНІАН: http://www.unian.ua/eurobusiness/1549072-zbilshennya-kvot-es-na-eksport-agroproduktsiji-dozvolit-ukrajini-otrimati-dodatkovo-200-milyonivvitse-premer.html
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Виходячи із реалій переговорного процесу в рамках Угоди про асоціацію з ЄС перспективи збільшення квот мають
лише ті продукти, які демонструють збільшення експорту протягом дії ПВЗВТ з ЄС (саме історичні обсяги експорту були
покладені в основу визначення обсягів тарифних квот у ході переговорів про створення ЗВТ з ЄС). Важливі також додаткові
аргументи, зокрема, незацікавленість українських виробників у заповненні незначних обсягів тарифних квот для безмитного
експорту в ЄС через те, що витрати на отримання дозволів для експорту перевищують отримані вигоди. Також по багатьох
товарах умови торгівлі з ЄС несиметричні, і це також може підкріпити обґрунтування української сторони. Крім того,
Європейська комісія у своїх пропозиціях до Європарламенту та до Ради ЄС використала такий аргумент, що у недавніх
переговорах щодо ЗВТ з Перу та Колумбією, Центральною Америкою, В‘єтнамом та Канадою цим країнам було надано
вільний безмитний доступ на ринки ЄС для деяких продуктів, включених до пропозиції для України. Участь в експорті
малого та середнього бізнесу також є додатковим аргументом на користь збільшення квот.
Те, що було отримано позитивне рішення Європейської комісії, Ради ЄС та Європарламенту щодо збільшення квот
на деякі (не на всі) товарні позиції, які обговорювалися, можна вважати успіхом вітчизняної торговельної політики. Адже
формально переговори щодо збільшення розмірів квот можуть ініціюватися лише через п’ять років після набуття Угодою
чинності.
Підставою для перегляду квот є положення ст. 29 п. 5 Угоди, відповідно до якого “через 5 років після набрання
цією Угодою чинності Сторони можуть на запит будь-якої Сторони провести консультації з метою розгляду прискорення та
розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі між Сторонамиˮ. Очевидно, що збільшення обсягів тарифних квот є
розширенням сфери скасування ввізного мита Відповідне рішення ухвалюється на Засіданні Комітету асоціації з питань
торгівлі. Що стосується визначеного у цій статті п’ятирічного терміну від часу набрання Угодою чинності, то у ст. 486 п. 5
Угоди визначено, що будь-яке посилання в положеннях угоди на “дату набрання чинності цієї Угодиˮ слід розуміти як
“дату, з якої ця Угода використовується тимчасовоˮ. Тобто у відповідності до положень Угоди розпочати переговори щодо
збільшення квот можна було через 5 років після 1 листопада 2014 року.
Забезпечити стабільно високі обсяги експорту сільськогосподарських товарів в ЄС можливо за рахунок вивезення
продукції тваринного походження, тарифні квоти на яку українськими виробниками поки що значною мірою не
використовуються. На 46% була використана в 2016 році тарифна квота на вершкове масло, на 36% ‒ на сухе молоко, 15% ‒
на яйця і альбуміни, а тарифні квоти на яловичину, свинину і баранину взагалі не використовувалися. У 2016 та 2017 рр.
триває робота по сертифікації вітчизняних потужностей з виробництва продукції тваринництва для експорту в ЄС. Станом
на 23 квітня 2017 року сім птахофабрик отримали дозвіл від ветеринарних служб ЄС на експорт продукції птахівництва 8.
Станом на 4 липня 2017 року 17 молокопереробних підприємств України отримали дозволу на експорт в ЄС молочних
продуктів ‒ сирого молока, продуктів переробки молока, молозива і продуктів на основі молозива 9. Всього станом на
квітень 2017 року 98 підприємств харчової промисловості України мають дозвіл на експорт сільськогосподарської продукції
в ЄС10.
Таким чином, основними напрямами збільшення експорту агропродовольчих товарів в ЄС є проведення
переговорів щодо збільшення обсягів тарифних квот і роботи з сертифікації вітчизняних виробництв для експорту продукції
в ЄС. Велике значення для нарощування обсягів експорту має також інформаційна підтримка експортерів.
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Синютка О. М.
к.е.н., Голова Львівської обласної державної адміністрації
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИКАТОРІВ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА
РЕГІОНУ: ВИСНОВКИ ДЛЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Торгівля як вид економічної діяльності виконує важливі функції в забезпеченні ефективного функціонування
регіональних соціально-економічних комплексів. Це, зокрема, реалізація виробленої споживчої вартості (товарів і супутніх
послуг), доведення предметів споживання до споживачів і продовження, таким чином, процесу виробництва у сфері обігу,
підтримка балансу між пропозицією та попитом з одночасним активним впливом на виробництво в частині обсягу і
асортименту продукції, скорочення витрат обігу в сфері споживання шляхом вдосконалення технології продаж,
інформаційних послуг, задоволення потреб населення в товарах і послугах та покращення рівня якості життя тощо.
Відтак, важливим завданням у системі регіональної політики є забезпечення покращення якісних і кількісних
характеристик поступу внутрішньої торгівлі. Свідченням досягнення цього завдання є високі показники розвитку
внутрішньої торгівлі. У табл. 1 наведена порівняльна характеристика ключових індикаторів розвитку внутрішньої торгівлі в
Україні та у Львівській області.
Так, у Львівській області за період 2000-2016 рр. відбулася низка позитивних тенденцій, які засвідчують її
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https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/MMP_UA_en.pdf
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ресурс].

–

Режим

доступу

:

розвиток. Це збільшення обсягів оптового та роздрібного товарообороту, у тому числі на одиницю населення, у міських
поселеннях та у сільській місцевості, товарообороту продовольчих і непродовольчих товарів, покращення забезпеченості
населення торговою площею. Водночас, аналогічні тенденції характерні й для внутрішньої торгівлі держави.
За результатами порівняння індикаторів розвитку внутрішньої торгівлі Львівської області та України є підстави
виокремити такі позитивні тенденції та характеристики: вищі (ніж в середньому по державі) обсяги роздрібного
товарообороту в розрахунку на одиницю населення, у тому числі у міських поселеннях; вищі (ніж в Україні) обсяги
роздрібного товарообороту непродовольчих товарів на одну особу населення; високі темпи приросту роздрібного
товарообороту; нижча (ніж в середньому по державі) імпортозалежність; вища (ніж в середньому по Україні) забезпеченість
населення об’єктами торгівлі та торговими площами.
Натомість, доводиться констатувати й про окремі негативні тенденції у розвитку роздрібної торгівлі Львівської
області. Це: нижчі (ніж в середньому по державі) темпи зростання оптового товарообороту (у 4,7 рази за 2000-2016 рр., тоді
як в Україні – 5,6 раза); нижчі (ніж в середньому в Україні) обсяги товарообороту на одиницю населення у сільській
місцевості; невисокі значення роздрібного товарообороту (в розрахунку на одиницю населення) продовольчих товарів;
зростання імпортозалежності; сповільнення оборотності товарів; негативна динаміка за 2000-2016 рр. щодо співвідношень
область/держава за такими показниками, як роздрібний товарооборот на одну особу населення (у т. ч. як в міських, так і
сільських поселеннях), роздрібний товарооборот продовольчих товарів, забезпеченість населення об’єктами торгівлі та
торговими площами.
Таблиця 1
Показники розвитку внутрішньої торгівлі в Україні та Львівській області у 2000, 2005, 2010 та 2014-2016 рр.
Коефіцієнти
відношення
Роки
Львівської
Показники
області до
України у
2000
2005
2010
2014
2015
2016
2000
2016
273,5
492,5
993,7 987,9 1244,2 1555,9
Україна (у % до ВВП)
(155,3)
(107,7)
(88,7) (62,3) (62,9)
(65,3)
Оптовий товарооборот,
0,03
0,02
млрд грн
(0,63)
(0,62)
Львівська область (у %
16,4
23,9
41,7
36,4
37,9
8,0 (97,3)
до ВРП)
(95,4)
(57,3) (57,2) (38,5)
(40,3)
Роздрібний товарооборот Україна
585
1911
5916
9941 11380
13029
на одну особу населення, Львівська область
1,17
1,03
9053 11500
13463
683 (8) 2056 (7) 5694 (8)
грн
(місце серед регіонів)
(7)
(7)
(7)
Роздрібний товарооборот Україна
766
2596
7878 13146 15071
17318
на одну особу у міських Львівська область
1,4
1,24
1073
3259
9164 14623 18507
21552
поселеннях, грн
Роздрібний товарооборот Україна
210
468
1623
2779
3106
3388
на одну особу у сільській Львівська область
0,49
0,25
102
252
327
366
560
834
місцевості, грн
Роздрібний товарооборот Україна
304
742
2210
3958
4674
5341
на одну особу
Львівська область
1,2
0,9
продовольчих товарів,
367
796
2367
3168
4175
4808
грн
Роздрібний товарооборот Україна
281
1169
3706
5983
6706
7688
на одну особу
Львівська область
1,12
1,13
непродовольчих товарів,
316
1260
3328
5885
7325
8655
грн
Індекси фізичного обсягу Україна
132,0
124,3
110,2
90,2
80,2
104,5
роздрібного
0,93
1,01
Львівська область
122,8
120,4
101,5
99,1
88,9
105,9
товарообороту
Частка товарів,
Україна
24,8
29,5
35,7
42,2
41,9
44,2
виготовлених не на
Львівська область
території України, у
0,85
0,95
21,2
22,7
32,2
42,4
39,8
41,8
роздрібному
товарообороті, %
Оборотність товарних
Україна
45
32
37
39
38
42
0,76
1,09
запасів, дні
Львівська область
34
26
31
37
43
46
Забезпеченість населення Україна
21
16
14
12
12
12
об’єктами торгівлі (на 10 Львівська область
1,33
1,25
28
20
16
15
15
15
тис. осіб), од.
Забезпеченість населення Україна
1437
1355
1842
1806
1805
1808
торговою площею в
1,07
1,02
Львівська область
1531
1381
1679
1725
1808
1842
магазинах, кв. м
На виправлення вказаних недоліків і тенденцій важливо спрямувати регіональну політику у сфері подальшого
розвитку внутрішнього ринку Львівської області і покращення його позицій на внутрішньому ринку держави. Підвищення
ефективності регіональної політики, спрямованої на розвиток внутрішньої торгівлі потребує удосконалення інституційноправового (законодавчого, нормативно-методичного, програмного) та інституційно-організаційного (сукупності інституцій та
їх взаємодії) забезпечення. Діяльність у цьому напрямі має забезпечити удосконалення планування і регулювання торговельних
відносин, диверсифікацію діяльності підприємств торгівлі, розширення компетенцій громадських суб’єктів та організацій
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системи захисту прав споживача, створення стимулів впливу внутрішньої торгівлі на формування суспільного продукту і
розвиток суспільного виробництва, покращення зайнятості, оплати праці і соціальної безпеки, підвищення економічної
ефективності та покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку торгівлі, удосконалення середовища безпеки
та подолання ринкових деформацій.
В умовах складності політико-економічної ситуації в державі, а також певної обмеженості місцевих ресурсів є підстави
для висновку про безальтернативність поєднання, узгодження і реалізації дієвих системно-цільових заходів за такими напрямами
регіональної економічної політики, як структурна, бюджетна, фінансово-кредитна, цінова, інвестиційно-інноваційна, регуляторна.
Узгодженість суб’єктів їх реалізації, термінів, ресурсного забезпечення та інструментів, спрямованих на досягнення стратегічних
пріоритетів і поточних завдань соціально-економічного розвитку внутрішньої торгівлі Львівської області, дозволить сформувати
ефективний економічний механізм її регулювання на сучасному етапі розвитку економіки регіону.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Конкуренція в сфері торгівлі по суті являє собою механізм витіснення з ринку тих продавців, які не в змозі виконувати
його умови та вимоги. Одним з ключових і, мабуть, найбільш дієвих інструментів досягнення успіху торговельними
підприємствами України в конкурентній боротьбі є побудова ними ефективної системи формування і розвитку конкурентних
переваг.
Як свідчить практичний досвід, завоювання конкурентних переваг підприємствами внутрішньої торгівлі багато в
чому є результатом правильного вибору цільового ринку, формування адекватного вимогам цього ринку асортименту
товарів високої якості, встановлення відповідних купівельної спроможності більшості покупців цін на товари, побудови
розгалуженої мережі каналів розподілу товарів на ринку і здійснення ефективної комунікації, як з покупцями, так і з іншими
учасниками ринкового процесу. Важливу роль відіграє також наявність сприятливих зовнішніх чинників, пов'язаних зі
станом економіки, наявністю розвинених ринкових інститутів, сприятливими умовами ведення підприємницької діяльності
та рівнем оподаткування, стабільним курсом національної валюти тощо.
В сучасних умовах постійного посилення конкурентної боротьби на споживчому ринку України проблемам
розвитку конкурентного потенціалу вітчизняних суб’єктів торгівлі приділяється особлива увага. Конкурентний потенціал є
основою збереження і нарощування конкурентоспроможності підприємств внутрішньої торгівлі в довгостроковій
перспективі, тому важливість досліджень пов’язаних з ним проблем, на наш погляд, є очевидною.
На даний час існує достатньо багато трактувань поняття “потенціал підприємстваˮ. Великий економічний словник
визначає поняття “потенціалˮ як економічну категорію, яка представляє наявні можливості, які можуть бути використані
для досягнення, здійснення чогось. Забезпечити конкурентний потенціал торгового підприємства неможливо без наявності
конкурентних переваг. З іншого боку, не варто ототожнювати поняття “конкурентна перевагаˮ, “конкурентний потенціалˮ і
“конкурентоспроможністьˮ, оскільки мова йде про різні складові конкуренції.
Досліджуючи особливості формування і розвитку конкурентних переваг підприємств внутрішньої торгівлі,
необхідно проаналізувати природу факторів, які покладені в основу формування цих переваг. Такий аналіз, на наше
переконання, необхідно здійснювати на основі двох підходів: ринкового і ресурсного. В рамках ринкового методу, при
пошуку джерел конкурентних переваг пріоритет віддається зовнішнім факторам. При застосуванні ресурсного методу,
навпаки, увага акцентується на внутрішніх показниках діяльності торговельного підприємства, оскільки для оперативного
реагування на зміни ринкової кон’юнктури, на думку представників школи ресурсів, підприємству потрібно накопичувати
економічні ресурси, а для ефективного їх використання – формувати і розвивати здібності і компетенції продавців.
Вирішення проблем формування конкурентного потенціалу підприємств внутрішньої торгівлі набуває все більшої
актуальності, враховуючи пріоритетні напрями реформування економіки України, які прописані в програмних документах
уряду і Верховної Ради України. Становлення конкурентного середовища на вітчизняному ринку і розвиток конкурентного
потенціалу підприємств внутрішньої торгівлі України, визначені як стратегічні пріоритети післякризового відновлення
динаміки розвитку української економіки.
Структура конкурентного потенціалу підприємства внутрішньої торгівлі формується фактично як комплекс таких
потенціалів як ринковий, маркетинговий, ресурсний, інноваційний та творчий потенціали. Для формування конкурентного
потенціалу торговельного підприємства необхідно управляти всіма його потенціалами комплексно. Всіх їх необхідно враховувати
при формуванні стратегії розвитку конкурентного потенціалу, враховуючи при цьому фактичне і потенційний вплив факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства і, відповідно, внутрішніх і зовнішніх його можливостей. Конкурентний
потенціал підприємства визначається його внутрішніми можливостями посилення конкурентної позиції і зовнішніми факторами,
які здатні як сприяти, так і перешкоджати реалізації обраної стратегії господарської діяльності. Узгодження внутрішніх і зовнішніх
можливостей торговельного підприємства визначає потребу в нових підходах до формування стратегій розвитку його
конкурентного потенціалу.
На етапі формування конкурентних стратегій підприємств внутрішньої торгівлі однією з найбільш актуальних проблем є
дослідження трьох груп параметрів, а саме, їх ресурсів, ринкових позицій та цілей і завдань діяльності. У підсумку, всі ці
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параметри, котрі на практиці тісно пов’язані між собою, впливають на формування конкурентного потенціалу торговельних
підприємств. На даний час розроблено досить багато методичних підходів для оцінки конкурентного потенціалу торговельних
підприємств. На наше переконання, необхідно комплексно поєднувати результати оцінки всіх трьох груп параметрів, які в
сукупності формують конкурентний потенціал торговельного підприємства.
До першої групи належать показники, що характеризують ресурси торговельного підприємства, а саме: сукупність
основних засобів, оборотних коштів і трудових ресурсів, які формують його економічний потенціал. В якості основного
критерію оцінки ресурсів в сфері кооперативної торгівлі доцільно розглядати ефективність використання ресурсів, а
узагальнюючим показником ефективності може бути ресурсовіддача економічного потенціалу.
До другої групи показників оцінки конкурентного потенціалу підприємств внутрішньої торгівлі відносяться ті, які
характеризують їх ринкові позиції. Одним з головних показників, який є традиційним для оцінки ринкової позиції торгового
підприємства, є його частка ринку.
До третьої групи показників в системі оцінки конкурентного потенціалу торговельних підприємств відносяться ті,
котрі враховують цілі і завдання діяльності цих підприємств. Одним з таких показників, котрий часто розраховується і
вивчається на практиці, є коефіцієнт поточної ліквідності підприємства.
Результати багатьох досліджень вказують на важливість наявності ресурсної бази та її доступності для
підприємств внутрішньої торгівлі, оскільки без цього оптимальний рівень їх конкурентного потенціалу навряд чи буде
досягнутий. Ключовою умовою зміцнення конкурентного потенціалу є наявність у торговельних підприємств необхідних
ресурсів та можливостей їх ефективного перетворення у фактори конкурентоспроможності.
Герега О. В.
здобувач
Львівський торговельно-економічний університет
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ:
КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ТА ФАКТОРИ
Управління фінансово-економічною стійкістю підприємств торгівлі є одним із найбільш значимих функціональних
напрямів у системі управління. Проте, і до теперішнього часу залишається не систематизованим і фрагментарним
практичний фінансово-економічний механізм реалізації економічної стійкості підприємств. Дієвість і ефективність цього
напряму економічної діяльності залежить від раціонального управління доходами і витратами, кругооборотом активами,
вибору адекватної для вітчизняних умов концепції управління капіталом, а також прибутками і грошовими потоками.
На стабільність функціонування торговельного підприємства, рівень його фінансово-економічної стійкості
суттєвий вплив має й низка інших факторів і чинників, а тому цю економічну категорію слід класифікувати як критерій, що
зумовлює можливість його подальшого функціонування взагалі. У предметній сфері економічних розробок за цією
тематикою [1, 2] дотримуються погляду, що для вітчизняних умов так і не вироблено достатньо обґрунтованої формалізації
як самого поняття фінансово-економічна стійкість підприємств торгівлі, так і не аргументовано адекватної для цих умов
базової основи управління системними факторами впливу на її забезпечення. Переважно такий критерій в узагальненому
вигляді розглядають як комплексну характеристику здатності підприємства до підтримки його функціонування в умовах
конкуренції з проекцією на довгу перспективу.
У сучасній глобалізованій економіці достатній рівень фінансово-економічною стійкості будь-якого підприємства, у тому
числі вітчизняних підприємств торгівлі слід розглядати не тільки через можливості цього підприємства вчасно погашати борги,
але й похідні характеристики – позиціювання цього суб’єкта господарювання на ринках капіталів і інвестицій.
Визначальними чинниками впливу на стабільність і рівень фінансово-економічної стійкості підприємств торгівлі є
раціональна структура фінансових ресурсів і оптимальний склад активу. Безперечно, що ведення збиткової діяльності чи
негативна динаміка прибутковості спричинює пониження рівня фінансово-економічного стану торговельного підприємства,
зумовлюючи потреби залученого капіталу. Мобілізація грошових коштів на ринку позикового капіталу безперечно
підвищує фінансовий потенціал торговельного підприємства, проте водночас виникає (зростає) фінансовий ризик.
У дослідженнях з практики функціонування вітчизняних торговельних підприємств зроблено висновок, що
“критичний фінансово-економічний стан підприємств торгівлі України зумовлений, насамперед, збільшенням суми
позикового капіталу та його частки в загальній сумі капіталу. На фінансово-економічну стійкість підприємств торгівлі
також негативно впливає надмірне накопичення товарних запасів, які покриваються у багатьох випадках позиковим
капіталом, а також структура асортименту товарів, які реалізуються.
Дослідження тематичних джерел, які розкривають концептуально-методологічну основу і методичні засади існуючого
аналітичного інструментарію в управлінні потенціалом фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств дають підстави
стверджував, що сформульовані оцінно-аналітичні системи вимагають адаптації до умов сучасної економіки. Виходячи із
загальноекономічних умов функціонування й розвитку вітчизняних торговельних підприємств, проблематика формування суттєво
нового концептуального підходу до управління потенціалом їх фінансово-економічної стійкості передбачає вирішення певних
питань теоретико-методологічного, методичного й організаційного характеру.
Важливість подолання існуючих проблемних питань як щодо самої концепції управління потенціалом фінансовоекономічної стійкості, так і використовуваних інструментальних засобів пов’язується з тим, що оцінка потенціалу дає можливість
визначити найкращі варіанти його використання і вказує на переваги та недоліки механізму його реалізації, дозволяє
удосконалити існуючу систему управління. При формулюванні адаптивної концепції управління фінансово-економічною
стійкістю підприємства, управлінського інструментарію аналізування й оцінювання факторів впливу на його довгострокову
стійкість необхідним є врахування базових положень теорії потенціалу економічних систем постіндустріального типу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: ЕВОЛЮЦІЯ НАПРЯМІВ І ПРОБЛЕМИ
Розвиток внутрішньої торгівлі за кількісними та якісними характеристиками, науково-технічний прогрес,
ефективність галузі додезінтеграційного періоду на території шостої частини суші планети був значною мірою можливим
завдяки інтенсивним науковим дослідженням. Функціонували потужні спеціалізовані науково-дослідні інститути. Причому
автономно, системи державної торгівлі (ВНИИКС), споживчої кооперації (ВНИИЭКТ) і філії у союзних республіках. Їх
діяльність доповнювали високопродуктивні наукові лабораторії розгалуженої мережі торговельних вищих навчальних
закладів. Тематика досліджень формувалася під впливом низки чинників, провідними серед яких були:
- панівна система управління господарськими комплексами в країні, а отже певні обмеження результативності
досліджень;
- державна і кооперативна, а не приватна форма власності торговельних об’єктів, а тому недостатня
вмотивованість їх колективів забезпечувати ефективну діяльність за впровадженими дослідженнями;
- цілі функціонування господарюючих суб'єктів, їх функції в розподілі і кооперуванні праці в торговельній
галузі, що до певної міри нівелювало дослідження;
- специфіка планування, методи і способи досягнення запланованого, критерії і показники вимірювання
результативності і ефективності, досягнення яких ще не означало досягнення інтересів підприємств для їх розвитку і їхніх
колективів.
Відповідно до тематики дослідження в основному охоплювали:
- оптимізування управління, організаційної побудови торговельних організацій і підприємств, їх
спеціалізування, універсалізування й типологізування торгівельної мережі. В умовах централізованого розподілу товарних
ресурсів, їх недостатності цей напрям наукових пошуків і їх результати не надто позитивно змінювали торговельне
обслуговування населення;
- вдосконалення фінансово-господарського механізму функціонування суб’єктів торгівлі. Відсутність одного,
синтетичного показника оцінки діяльності, а, навпаки, значна їх кількість та поширені однотипні проблеми виконання
кожного з них із-за об’єктивних, незалежних від колективу чинників не сприяла досягненню мети. Стримувальний чинник 
адміністративно-командна економіка. Тому, означений напрям досліджень не виявився повним, забезпечувальним
ефективність у галузі.
З переходом до ринкової економіки та суттєвими трансформаціями в торговельній галузі, що проявилися в
роздержавленні, ліквідуванні адміністративного розподілу товарних ресурсів і формування ринку оптової торгівлі,
запровадження конкурентних засад функціонування та інших чинників, напрями й тематика досліджень внутрішньої
торгівлі зазнала кардинальних змін.
Важливо відзначити, що зміст, пріоритети, цілі й завдання діяльності практично у всіх ланках торгівлі зазнали
змін. Підкреслимо, що контактування із зарубіжними партнерами, ознайомлення з досвідом їх діяльності сприяли
активному запровадженню в Україні популярної на той час у світі концепції або окремих елементів маркетингу. Цьому
сприяли численні семінари, школи і курси бізнесу для практичних працівників. Позитивну роль відіграла вища й середня
спеціальна освіта, яка оперативно зреагувала на запити практики й відкрила підготовку фахівців відповідного
маркетингового профілю. Нову маркетингову філософію бізнесу активно освоювали фахівці багатьох інших галузей знань,
крім економічного, ще й технологічного, інженерного, технічного і навіть гуманітарного профілю. Змінюється в бік
маркетингового й тематика досліджень.
Зауважимо, що цей етап розвитку внутрішньої торгівлі відрізнявся певною специфікою. Адже, від неринкової,
адміністративної внутрішньої торгівлі в країні вже відійшли: відбулася масова приватизація підприємств, їх
перепрофілювання, змінені напрями товарних потоків, логістика; ліквідовані й науково-дослідні інститути. Але такого ж
оперативного формування маркетингових агентств подібних до західних, здатних виконати будь-яку тематику
маркетингових досліджень на замовлення торговельних підприємств не відбулося. Та й запиту практики на їх
функціонування не спостерігалося. Отже, повторимо, від неринкової системи внутрішньої торгівлі вже відійшли, а до
ринкової повністю перейти не вдалося. Не сформована інфраструктура, почастішали економічні кризи з усіма їхніми
класичними наслідками, характеристиками. Спостерігалося нерозуміння і навіть несприйняття зарубіжних інвесторів,
інвестицій вкрай необхідних у такий період розвитку економіки. Коштів із внутрішніх джерел було недостатньо.
Означені негативні явища внутрішньої торгівлі того періоду біли підсилені впливом зовнішніх чинників.
Змінюються погляди на концепцію маркетингу, які в основному не мали наукового підґрунтя, основи. Існувала, на наш
погляд, невиправдана думка, що причина недоліків діяльності підприємств внутрішньої торгівлі в частині забезпечуваній
маркетингом у застарілій маркетинговій концепції. Наголошувалося, що для маркетингу як і для багатьох соціальних,
економічних, політичних, побутових явищ властивий певний життєвий цикл. Підкреслимо, що подібний сценарій розвитку
маркетингу передбачали й творці маркетингу. Навіть в літературі навчального призначення, посилаючись на ці прогнози,
демонстрували життєвий цикл маркетингового розвитку фірми [1]. У ньому на перших стадіях передбачено включення
маркетолога, зростання кількості маркетингових функцій і їх уніфікація. На останній стадії відбувалася природня
дезінтеграція маркетингової структури на підприємстві й створювалася необхідність появи нової. За аналогією подібного
розвитку слід було очікувати й в концепції маркетингу. Там, ґрунтуючись на філософському законі заперечення заперечень
фіксували, наприклад, зміну цілей системи маркетингу, виходячи з відповідної концепції й прогнозували появу нових,
досконаліших концепцій.
Проте досягнувши найвищого ступеня, а отже можливе відмирання маркетингової концепції, розвиток відбувся у
хибних напрямах. У розвинутих економіках західних країн із середовища маркетингу визрівають інші. Але назвати новішими,
досконалішими концепціями не можна. Такі погляди авторитетними вченими-маркетологами спростовувалися. Відомий
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американський вчений Філіп Котлер, по суті засновник сучасного маркетингу, відкидає закиди в бік концепції маркетингу та
відстоює точку зору в недоліках її застосування. У відомій книзі “Десять смертних гріхів маркетингу” [2] їх сутність зводиться до:
- концентрації зусиль на проблемах не безпосередньо ринку, тобто його сегментування, вибору привабливих для
підприємства, менеджменту на окремих сегментах;
- нехтування дослідженнями ринку, покупців, споживачів, процесу споживання, користування товарами, їх утилізування в
парадигмі з розв’язанням екологічних проблем, втрата на підприємствах пріоритетної цінності клієнта. Формула “Клієнт завжди
правий” залишилася афоризмом, а не реальністю;
- помилок у визначенні основного конкурента і зосередження в основному уваги на діяльному, очевидному
конкуренті, потужність якого з урахуванням життєвого циклу часто знижується та ігнорування потенційно сильними, але
скритими, латентними конкурентами, а також цивілізованими методами боротьби з ними ще на ранніх стадіях, а не після
того, як на ринку з’явилися їхні товари і послуги;
- прорахунків в управлінні маркетинговою структурою (відділом, управлінням, інше) на підприємстві. Зокрема
відсутність необхідних навичок управління відділом маркетингу, контактування з іншими структурами підприємства і
виконання особливої ролі відділом маркетингу, ролі посередника між ринком і ними.
Означені проблеми в українському бізнесовому середовищі зовсім гіперболізовані: формальне створення
маркетингових структур, в основному через перейменування відділів збуту, реклами, дослідження попиту на товар, а також
укомплектування нових відділів фахівцями профілів, далеких від суті і розуміння ними маркетингу.
З’явилася ще одна проблема в маркетингових дослідженнях у внутрішній торгівлі. Вона особливо відчутна й
небезпечна. Її витоки в спробі скритного перегляду концепції маркетингу та застосування так званого “нейромаркетингу” як
системи впливу на підсвідомість людини. Останнє нівелює, заперечує основні посили, ідею концепції маркетингу, яка,
нагадаємо, об’єднує, відстоює інтереси підприємства, людини (споживача, покупця) і суспільства загалом. Останніми
роками вчені дедалі глибше висвітлюють цю проблему [3, 4]. Погоджуючись в принципі з необхідністю досліджень впливу
заходів маркетингу на органи чуття людини (зір, слух, дотик, нюх), категорично відкидається втручання у підсвідомість
людини.
З урахуванням означених проблем досліджень внутрішньої торгівлі можна сформулювати окремі шляхи їх розв’язання,
передусім у маркетингову напрямі:
- активування досліджень поведінки покупців, споживачів на товарних ринках як основи всієї маркетингової
діяльності. Без інформації цього напряму маркетинг на підприємствах позбавлений підґрунтя, бази й сенсу застосування;
- освоєння польових досліджень ринку на професійному рівні. Опитування через анкетування, інтерв’ювання на
підприємствах, застосування інформації дедалі поширюються. Проте, елементарних вимог до застосування інструментів
соціології не дотримуються. Тому часто вибірки респондентів нерепрезентативні, а анкети опитування не позбавлені
недоліків;
- розширення тематики маркетингових досліджень, присвячених зокрема вибору маркетингових заходів і
оцінювання їх результативності, досліджень за тематикою: “ціна  якість вибору”, “витрати на маркетинг  прибуток”,
“витрати на застосування окремих маркетингових стратегій  результат у вигляді досягнення поставлених цілей”
(завоювання лідерства на ринку, збільшення частки ринку підприємства, окупність вкладених коштів на створення бренду
тощо);
- обґрунтування показників включених до товарного досьє, досьє підприємств-конкурентів, пошук достатньої
інформації в умовах тіньової економіки, непрозорої діяльності, існування “подвійних” обліково-фінансових звітів.
Безумовно, актуальні і інші напрями досліджень, їх тематика і важливість для підприємства постійно змінюються.
Завдання фахівців маркетингу полягають у виробленні обґрунтованих рішень щодо зміни тематики досліджень з огляду хоча б на
те, що їх виконання достатньо зростає, вимагає додаткового залучення кадрових, матеріальних і інших ресурсів.
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МОНІТОРИНГ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Надзвичайно важливим для розвитку оптової торгівлі в Україні є адаптація до процесів глобалізації, які
відбуваються у світовій економіці. Формування нової моделі економічного розвитку може бути успішним лише тоді, коли
держава не будує модель як втілення ідеального, відірваного від об’єктивних реалій бажаного образу, а скеровує процеси її
формування під впливом об’єктивних закономірностей глобалізованих процесів національного розвитку країни, з огляду на
потреби підтримки конструктивних процесів, що сприяють досягненню визначених цілей та орієнтирів, максимальному
послабленню ризиків та загроз розвитку. Однак ситуація, що склалася в Україні, призвела до розбалансованості
національного внутрішнього ринку та економічного обміну між територіями. Підвищиться значення прямих поставок
товарів виробниками безпосередньо підприємствам роздрібної торгівлі, створення великими роздрібними торговельними
мережами власних розподільчих центрів, що виконують функції оптової торгівлі, вимагають від підприємств оптової
торгівлі створення нових бізнес-моделей функціонування.
Зростання оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за 2016-2017 рр. відбулося за рахунок активізації
виробничої діяльності в реальному секторі економіки. У той же час оптова торгівля має помірні темпи зростання через
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вплив стримуючих факторів: зростання собівартості виробництва, особливості функціонування підприємств на початку
року та ін. (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка індексів фізичного обсягу оптового товарообороту, промислової продукції, цін виробників за 2013-2017 рр., %
Джерело: систематизовано автором за даними Державної служби статистики України [1, 2].
Відповідно оптовий товарооборот у 2015 р. зріс порівняно з 2013 р. на 186,4 млрд грн або на 17,6%, роздрібний
товарооборот, враховуючи товарооборот ресторанного господарства, зріс відповідно на 78,5 млрд грн або на 19,2%.
На рис. 2 представлено динаміку оптового товарообороту за 2005-2016 рр.

Рис. 2. Динаміка оптового товарообороту за 2005-2016 рр., млн грн
Джерело: систематизовано автором за даними Державної служби статистики України [1, 2]
Кількість великих підприємств залишилися незмінною – 0,1% (рис. 3). Виникає необхідність у моніторингу
структури малих підприємств ОТ та у визначенні їх кількості.

Рис. 3. “Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами” у відсотках до загальної
кількості, %
Джерело: систематизовано автором за даними Державної служби статистики України [1, 2].
Згідно з наведеними даними кількість мікропідприємств оптової торгівлі постійно зростає. Так, за 2010-2016 рр.
спостерігалося зростання на 3%. Відповідно оптовий товарооборот у 2015 р. зріс порівняно з 2013 р. на 186,4 млрд грн або
на 17,6%, роздрібний товарооборот, враховуючи товарооборот ресторанного господарства, зріс відповідно на 78,5 млрд грн
або на 19,2%.

Рис. 4. Динаміка товарообороту внутрішньої торгівлі України за 2010-2016 рр., млрд грн
Джерело: систематизовано автором за даними Державної служби статистики України [1,2].
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Відповідно до наведених даних визначено, що за період дослідження в оптовій торгівлі не відбувалося позитивних
якісних змін. Оптова торгівля споживчими товарами через оптову ланку становила лише 29,9%, товарами виробничотехнічного призначення – 70,1%. Досвід європейських країн свідчить про те, що найбільшу частку у загальному
товарообороті займають споживчі товари. У продовольчому секторі у 2015 р. порівняно з 2014 р. відбулося прискорення
обороту товарних запасів (період обороту скоротився на 0,6 дня, а коефіцієнт оборотності зріс на 1,4). У
непродовольчому секторі у 2015 р. порівняно з 2014 р. період обороту товарних запасів знизився майже на 2 дні,
коефіцієнт оборотності зменшився на 0,4. Це свідчить про уповільнення обороту товарних запасів як одного з
основних елементів оборотних активів підприємств оптової торгівлі, що негативно впливає на їх загальний
фінансовий стан: знижується рівень рентабельності активів, збільшується потреба в коштах, що авансуються в оборотні
активи.
Таким чином, потребують подальшого розвитку: формування сучасної складської мережі та оптимізація товарних запасів;
розвиток оптових ринків; розширення та вдосконалення інфраструктури підприємств оптової торгівлі; підвищення ролі оптових
підприємств у збуті продукції вітчизняних виробників; створення в Україні ефективного єдиного інформаційного простору для
підприємств оптової торгівлі та ринку інформаційних послуг; сприяння розвитку електронної комерції в оптовій торгівлі.
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ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА
ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ
Сучасний стан розвитку національного господарства України характеризується значними змінами (посилення
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, входження на внутрішній ринок провідних міжнародних суб’єктів ритейлу,
інвестування зарубіжного капіталу та посилення конкуренції й концентрації, ускладнення господарювання традиційних
роздрібних торговельних підприємств в умовах переходу до організації бізнес-процесів на засадах широкого застосування
інформаційних та інтернет-технологій, електронних засобів комунікацій та розрахунків), які об’єктивно чи не в першу чергу
позначилися саме на функціонуванні вітчизняних підприємств. Наслідками цього стали втрати позицій вітчизняних
підприємств на внутрішньому споживчому ринку, посилення імпортозалежності, погіршення якості обслуговування
населення та реалізації роздрібною торгівлею її базових соціальних і економічних функцій.
Саме за таких складних умов впровадження інновацій стає поштовхом для формування довгострокових
конкурентних переваг та посилення власних позицій на ринку. Інноваційна діяльність завжди є ризиковою, складною та
потребує значного фінансування. Саме тому однією з найважливіших проблем щодо сприятливих передумов розвитку
інноваційної діяльності являється її фінансове забезпечення, зокрема інвестиційне.
Як свідчать дослідження, саме підприємства, що здійснюють таку діяльність, в останні роки є найбільш
успішними, стійкими та мають найкращі результати розвитку. Таким чином обґрунтування теоретико-методичного та
прикладного базису інвестування в інноваційний розвиток підприємств торгівлі набуває високої актуальності.
Незважаючи на те, що Україна має значний потенціал у промисловій, культурній, природній, технологічній,
науково-освітній сферах, вона й до цього часу суттєво відстає від розвинутих країн світу.
Здійснення інноваційної діяльності (нова техніка, технології, управлінські інновації, організація праці та мотивація
персоналу до прийняття участі в цих процесах) дає найкращі результати та є основним чинником забезпечення
інноваційного розвитку роздрібних торговельних підприємств внутрішнього ринку інновацій. Саме інновації дають
можливість підвищити частку ринку та отримати високі показники економічного зростання, розв’язати проблеми, як
економічного, так і екологічного, соціального, технологічного характеру.
Підтвердженням того, що упровадження інновацій дійсно є важливою складовою господарської діяльності, може
слугувати успішний досвід підприємств зарубіжних країн. Швейцарія, Німеччина, Англія і Франція разом із США і Японією
складають технологічне ядро світового розвитку і на них припадає найбільша частка виробництва високотехнологічної продукції.
Витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи є досить суттєвими і становлять понад половину
витрат на НДДКР розвинених країн.
Це стало головною причиною того, що перевага надається інноваційній продукції. За останніми даними, у щорічному
рейтингу найбільш інноваційних країн світу “The Global Innovation Index” [1], Україна посіла 33 місце за загальними показниками.
Водночас наша країна посіла 42 місце за співвідношенням частки ВВП країни до обсягу витрат на проведення досліджень та
інноваційних розробок, 35 місце за кількістю високотехнологічних підприємств.
Фінансування технологічного та наукового розвитку в Україні є недостатнім і здійснюється переважно з прибутків
підприємств, які у поточний нестабільний період демонструють тенденцію до зниження.
Забезпечення належного рівня фінансування можливе за рахунок бюджету та міжнародної допомоги. Окремо слід виділити
також гранти у рамках різноманітних міжнародних програм, що можуть бути отримані на конкурсній основі та використані для
фінансування наукових досліджень.
Для забезпечення ефективного фінансування інноваційної діяльності та модернізації економіки за рахунок бюджетних
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коштів необхідно використовувати комплекс різноманітних інструментів прямого та непрямого фінансування, що включатиме в
себе збільшення обсягів витрат на освіту та науку, виділення коштів на цільові потреби відповідно до державних програм,
застосування пільг (у тому числі податкових), створення фондів на основі державно-приватного партнерства, та ін. За рахунок
бюджетних коштів повинні фінансуватися ті витрати, які не можуть бути здійснені із залученням приватного капіталу та
міжнародної допомоги.
Формування пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку роздрібних торговельних
підприємств слід здійснювати за товарним, маркетинговим, торгово-технологічним, управлінським, ринковим та соціальноекономічним напрямами.
Відповідно виконання цієї мети потребує формування і реалізації системної сукупності заходів за головними механізмами
державної політики, такими як  організаційно-інституційний, економічний, товарний та соціально-психологічний.
Таким чином, роздрібним торговельним підприємствам перспективним засобом підвищення ефективності їх
інноваційної діяльності та покращення її інвестиційного забезпечення доцільним ініціювати створення виробничоторговельних регіональних інноваційних кластерів, що може стати перспективним засобом підвищення ефективності
інноваційної діяльності та її інвестиційного забезпечення. Це дозволить перетворити їх на більш інвестиційно привабливі
бізнес-одиниці, досягти вищих фінансово-економічних результатів, посилити коопераційні форми співробітництва,
забезпечити вертикально-горизонтальну інтеграцію, диверсифікувати форми і формати торгівлі та створити, впровадити і
комерціалізувати всі види інновацій.
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НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ І
ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Поглиблення системної кризи в Україні і нагромадження боргів держави (в 2017 р. сукупний державний і гарантований
державою борг  більше 80% ВВП) ставить нові виклики інститутам, що регулюють діяльність монополістичних структур і
зовнішньоекономічну діяльність вітчизняних підприємств. Це стосується також менеджменту галузевих інститутів, вибору ключових
змінних бізнес-моделей, маркетингової географії, формування вектору розвитку підприємницьких структур, які функціонують у
жорстких конкурентних умовах боротьби за перерозподіл сфер впливу на промислових і споживчих ринках.
Економічний простір зовнішньоторговельних операцій товарами і послугами України в 2016 р. охоплював майже
200 країн світу. Як показує структура зовнішньої торгівлі України, інтесивними стають фінансові і матеріальні потоки з
іншими країнами, особливо на ринку транспортних послуг ( в структурі експорту вони займають більше 50%). Зростання
вартості експортних послуг в країни ЄС за 2015-2016 рр. від 2927,9 млн.дол. до 3004,9 млн.дол. було забезпечено
домінуванням послуг неінноваційного характеру, а саме, транспортних і послуг з переробки матеріальних ресурсів [1]. Така
тенденція відображає низьку якість формування інноваційної економіки в Україні. Державно-приватне партнерство наразі
не відіграє вагомої ролі у стимулюванні виробництва і торгівлі інноваційних товарів і послуг і в стратегіях
зовнішньоекономічної діяльності України на макро- і мікрорівнях.
Необхідність виконання вимог МВФ та Європейського Союзу задля отримання Україною макрофінансової
допомоги істотно звужує альтернативність у формуванні промислової інноваційної політики, ефективної внутрішньої та
зовнішньої торгівлі товарами і послугами, адже в умовах знецінення гривні вигідним стає зростання експорту для
погашення зовнішніх боргів та вирішення проблем з імпортозалежності країни. Хоча з 01 січня 2016 р. Україна вступила в
зону вільної торгівлі з країнами ЄС (формально – з 01 вересня 2017 р.), проте реальна практика і перспективи щодо
активізації торгівлі інноваційними товарами і послугами є невтішними, адже надалі переважає експорт товарів з низькою
часткою доданої вартості (чорні метали, деревина і вироби з них, продукція хімічної промисловості, мінеральна продукція).
Проблеми з низьким рівнем завантаження виробничих потужностей українських підприємств через нестачу сировинних
ресурсів, в тому числі й деревини (українські промислові підприємства в 2016р. мали замовлення в середньому на 4 місяці
роботи), інноваційна пасивність торговельної сфери щодо використання інтелектуальних продуктів (ІТ-технологій,
програмного забезпечення тощо) – це часткові наслідки наявних “перекосів” у зовнішній торгівлі, зокрема, це стосується
експорту та імпорту давальницької сировини, що унеможливлює створення наукомістких робочих місць у виробництві
товарів і в системі її просування на ринки збуту. Найбільш інноваційною країною світу, за даними “Глобального
інноваційного індексу 2016”, визнано Швейцарію, яка в 2015 р. зайняла перше місце в загальному обсягу експорту
давальницької сировини з України (77,6%) [2]. Через відсутність сертифікованого виробництва, невідповідність ціни товарів
їх якості на європейських ринках, непідготовленість логістичних мереж експортувати продукцію, відсутність моделей
оцінки потреб перспективних закордонних ринків в розрізі товарних груп, недостатній рівень компетенцій у
спеціалізованих інститутах, складні умови ведення бізнесу та подібні причини Україна не змогла використати експортний
потенціал у 2016р. на основі виданих квот на експорт в країни ЄС. Необхідність захисту національних інтересів і
формування економічної і національної безпеки країни вимагає докорінних змін у в сфері торгівлі між Росією і Україною і в
стратегії розвитку міжнародних компаній, що спеціалізуються на товарах військового чи подвійного призначення. Для
прикладу, імпорт товарів з Росії в 2015 р. був найбільшим серед інших країн – імпортерів і склав 7,49 млрд. дол.
Технологічні розриви на рівні національних економік в сучасному глобальному світі стають незворотними і наслідком
технологічного прориву є знецінення реального капіталу як у сфері виробництва, так і торгівлі завдяки розвитку е-комерції. В умовах
запізнілого в часі формування української інноваційної економіки, в основі якої повинні бути високі технології, неперспективним є
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існування “старої” структури зовнішньої та внутрішньої торгівлі. Саме інтелектуально-інноваційцний продукт на конкурентних
внутрішніх і зовнішніх ринках перетворюється на провідний чинник економічного зростання і розвитку людського капіталу і повинен
стаи основним критерієм оцінювання якості діяльності виробників та їх оптових і роздрібних посередників. Власне торгівля, як
галузь економіки, презентує світу вміння, знання, досвід, вибрані пріоритети в поточній та віддаленій перспективі, відіграє
вагому роль у формуванні іміджу окремих міст, регіонів і загалом  національного іміджу.
Активізація гармонійного узгодження цілей розвитку інноваційної економіки і торгівлі товарами і послугами на
внутрішньому і закордонних ринках збуту в різних вимірах економічного простору – соціально-економічному, духовноінтелектуальному, національно-інноваційному, демографічному і ресурсному – передбачає впровадження певних принципів
заборони і обмежень щодо підприємництва міжнародних компаній, зокрема, у зловживанні монопольним становищем на
внутрішньому ринку і нехтування принципів суспільної відповідальності бізнесу.
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СВІТОВІ МЕГАТРЕНДИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ
Особливості розвитку сучасного глобального світу обумовлені процесами, що проявилися на зламі тисячоліть і
набули широкого поступу на початку ХХІ-го століття – це перехід до економіки знань та інформаційного суспільства і
посилення урбанізації, що визначать економічний та соціальний тип розвитку міжнародної й національної економіки,
регіонів та окремих міст. Неоіндустріалізація, інформатизація, поява нових технологій і мобільних автоматизованих
високотехнологічних виробництв – все це привело до радикальних змін, які продовжують формувати економіку розвинених
країн і здійснюють суттєвий вплив на країни, що розвиваються.
Економічна система України розвивається в умовах таких ключових світових мегатрендів, які здійснюють серйозні
виклики і вимагають негайних змін у напрямі сучасного розвитку:
1. Відбувається посилений наступ четвертої промислової революції (“Індустрія 4.0”.) [1]. Це сучасна епоха
інновацій, коли передові технології (хмарні технології, розвиток засобів збору і аналізу Big Data, краудсорсинг,
біотехнології, безпілотні автомобілі, 3D-друк, криптовалюти Bitcoin і технології Blockchain та ін.) радикально змінюють цілі
галузі економіки. Вже сьогодні виникає абсолютно новий тип промислового виробництва, яке започатковується на так
званих великих даних та їхньому аналізі, повній автоматизації виробництва, технологіях доповненої реальності, Інтернеті
речей.
Усі ці інновації в недалекому майбутньому повністю змінять спосіб життя людей і вже сьогодні впливають на їх
свідомість. Стрімке упровадження роботизації суттєво змінює спосіб купівлі та доставки товарів, реалізується можливість
замовляти індивідуальний дизайн та комплектацію продуктів і послуг, які можна миттєво оплатити, а дрони доставляють
товар прямо до місцезнаходження покупця. На практиці багато ринків працюють напряму, оминаючи різні посередницькі
структури: брокерів та дилерів. Зокрема, прогресивні технології на ринках ЄС формують очікування споживачів та
стимулюють представників торгівельного бізнесу збільшувати інвестиції в цифрові рішення. Таким чином посилюється
інтелектуалізація праці й поступово відпаде необхідність у дешевій робочій силі.
2. Здійснюється трансформація виробничих ланцюжків з акцентом на цифрові технології (перш за все,
промисловий Інтернет речей). Поглиблюється спеціалізація постачальників, диверсифікація по сегментах і розширюються
постачання по всьому світу за рахунок входження в ланцюжки створення вартості транснаціональних компаній (ТНК) та
великих регіональних виробників і торгівельних мереж. При цьому ТНК зацікавлені в наявності екосистеми місцевих
постачальників та їхньої якості.
3. Продовжується збільшення частки і значущості послуг та зростання креативних секторів в економічній системі.
Питома вага оброблювальної промисловості більше не є показником диверсифікації і економічного зростання, оскільки
глобальним трендом стало випереджаюче зростання сектора послуг. Із посиленням технологічної складності продукції і
переходом до модульних конструкцій в секторах сучасного виробництва все більшу роль відіграють інжинірингові послуги.
Економічна активність зміщується з виробництва в сферу послуг, сприяючи таким чином розвитку людського капіталу й
реалізації принципу креативності.
За таких умов на перший план виходить соціальний контекст інноваційного розвитку й, відповідно, актуалізуються
питання майбутнього сфери торгівлі, яка покликана виконувати окрім економічної, й соціальну функцію, тим самим
реалізуючи концепцію соціалізації технологій.
Аналітики відзначають, що новітні технології дуже скоро серйозним чином змінять споживчий сектор і,
відповідно, сектор роздрібної торгівлі і комерції. В черговому Звіті Deloitte Global Powers of Retailing – 2017 визначено 5
глобальних тенденцій розвитку ритейлу: 1) споживачі все більше цінують не кількість речей, а вплив покупок і споживчий
досвід, отриманий при їх придбанні, на їх життя; 2) прояв “економіки соціальних мереж”  все більше на вибір товару, що
купується, впливає відповідність продукту створеному в мережах образу людини, “особистому бренду”; 3) зміна форматів:
культура загального споживання приводить до того, що при виборі товарів покупець звертає особливу увагу на думку інших
людей, ключові тенденції в світі; 4) fast shopping: споживачі (особливо найбільш економічно заможні) сьогодні вкрай
цінують свій час і прагнуть отримати максимум сервісу за мінімальний час. Тому компаніям сфери роздрібної торгівлі
доводиться підлаштовуватися під вимоги клієнтів і прагнути оперативно формувати та виконувати замовлення відповідно із
запитами покупців; 5) життя по експоненті. експоненціальні технології, такі як штучний інтелект, роботи створюють
абсолютно інший формат взаємовідносин між покупцем і торгівлею [2].
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Отже, впровадження передових технологій з акцентом на зміни в поведінці покупця відкривають нові можливості
для створення індивідуальних пропозицій. В умовах різноманіття цифрових рішень розробка та упровадження інноваційних
бізнес-моделей матиме вирішальне значення. Зокрема, аналітики компанії Forrester зазначають, що магазини майбутнього
орієнтуватимуться на сервіси: догляд за дітьми, ветеринарне обслуговування тварин або підтримка хорошої зовнішності. Ці
послуги з’являться на додаток до служб, що об’єднують онлайновий і оффлайновий шопінг. Вони доставлятимуть товари,
прийматимуть замовлення і ходитимуть між рядів товарів замість користувача. А якщо покупець особисто ходитиме за
покупками, наприклад, одягом, тоді йому достатньо вказати в смартфоні свої параметри і бажані моделі, а коли він зайде в
примірювальну, речі вже будуть там його чекати [3].
Зазначені глобальні мегатренди та реальні успішні практики кидають виклик українським інноваторам, які
успішно його приймають. Так, завдяки сучасним технологіям в Україні з простої ідеї народжуються успішні бізнеси на
кшталт Augmented Pixels (відомий завдяки розробці технологій і додатків у сфері доповненої реальності); Paymentwall
(надає понад 120 методів оплати в усьому світі); Kwambio (Інтернет-магазин дизайнерських 3D-моделей). Ритейлери, щоб
одержати додаткові конкурентні переваги, шукають можливості за межами свого основного бізнесу. Для цього вони
використовують найсучасніші онлайн-технології, що дозволяє усунути розрив між традиційними й онлайн-покупками,
стратегічно підходити до аналізу інформації про продажі, щоб найкраще відповідати потребам і бажанням споживачів.
Завдяки такому динамічному, інтегрованому виду торгівлі, що одержав назву “Інтернет речей” (Internet of Things), у
ритейлерів з’явилася можливість охопити всі основні аспекти взаємодії з покупцем. Компаніям доводиться будувати
інфраструктуру для підтримки міжособистісних (P2P), міжкомпютерних (M2M) зв’язків і зв'язків між людиною й
комп’ютером (M2P) за допомогою Інтернету й хмарної технології та використовувати передові аналітичні технології для
одержання значимої інформації з даних інтегрованих систем.
Упровадження на рівні торгівельних підприємств сучасного механізму інноваційного розвитку, адекватного
умовам розбудови цифрового інтеграційного інноваційного простору, сприятиме перетворенню технологічного знання в
завершений продукт з високою споживчою вартістю. Інтерактивне інформаційно-технологічне середовище, що створюється
при цьому, дозволить підвищити креативну здатність генерації нових знань, що примножить інтелектуальний капітал
організації й надасть можливість його подальшого використання. Вдосконалення процесу трансферу знань та побудова
організаційної структури, адекватної принципам самонавчання, підвищить ступінь охоплення повноважень за функціями
менеджменту і знизить коефіцієнт дублювання управлінських робіт та коефіцієнт концентрації зазначених робіт у межах
функцій управління, збільшить результативність роботи та швидкість прийняття рішень у напрямі забезпечення
конкурентоспроможності торговельних підприємств.
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ТЕНДЕНЦІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІТЧИЗНЯНУ ТУРИСТИЧНОРЕКРЕАЦІЙНУ ІНДУСТРІЮ
Швидкі темпи розвитку туризму спонукають до наукових досліджень причин та чинників такої динаміки. Загальні
тенденції суспільного прогресу, безперечно, впливають на туристично-рекреаційну сферу. Проаналізуємо тенденції у
суспільстві, що спонукають виробників змінювати рекреаційний продукт.
Демографічні процеси щодо старіння населення впливають неоднозначно. Люди старшого віку будуть мати краще
здоров’я і більші доходи. Проте збільшення віку виходу на пенсію можуть пригальмувати прояву цієї тенденції у ближчій
перспективі. Наслідками у туристично-рекреаційній сфері є: підвищення попиту на рекреаційний продукт високої якості,
зручності і безпеки, комфортність транспорту для трансферу, переважання пасивних видів дозвілля, згладжування попит у
сезонних коливань попиту. Збільшення попиту на санаторну форму відновлення здоров’я.
Підвищення уваги до власного здоров’я все більше має значення при виборі мети і моделі поведінки рекреанта. Ця
тенденція проявляється через: спрямованість поїздок, більш корисних для здоров’я; скорочення тих продуктів, що
передбачають здебільше перебування на пляжі; популяризація активного відпочинку; мода на користування послугами
фітнес-центрів.
Економічні процеси подальшого розшарування населення призводять до зростання частки сегменту
високозабезпечених клієнтів (професії IT-сфери, топ-менеджери великих підприємств тощо). Це зумовлює підвищення
попиту на: мандрівки у далекі країни, короткотермінові закордонні мандрівки, зимові тури.
Національна ідентифікація спонукає більше дізнаватися про звичаї, побут, історію, легенди предків та
продовжувати їх. У зв’язку з цим відслідковується зростання попиту на культурно-історичні поїздки, відвідування
релігійних культових пам’яток, мандрівки вихідного дня із насиченою екскурсійною програмою тощо. Набуває
популярності розвиток сільського туризму у віддалених закутках.
Завдяки сучасним технологіям у постіндустріальному суспільстві зростає чисельність високоосвічених людей.
Навіть через інтернет можуть здобувати знання люди старшого віку. Тому, зокрема, вимогою часу є якісні та креативні
форми подання інформації про туристичні чи рекреаційні місця. Відбувається поєднання різних функціональних
рекреаційних систем, як-то заходи із елементами мистецтва, культури, історичних подій, навчального спрямування та для
духовного розвитку. Тепер закономирним є зростання ролі відпочинкових, спортивних і оздоровчих занять, натомість,
відносне зниження частки лікувальних занять.
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Інформаційні технології, мода на смарт-телефони забезпечують різноманітність використання можливостей
інтернету як засобу одержання інформації та придбання туристичного продукту. Досвідчені туристи можуть самостійно
компонувати мандрівки шляхом он-лайн бронювання. Спроможність до самоорганізації маршрутів рекреантом
стимулюватиме туристичні компанії до гнучкої цінової політики, терміну відпочинку, транспортної складової.
На ринку з’являються віртуальні форми придбання послуг (наприклад, Advant travel), відповідно зменшується
роль туристичних посередників, натомість кількості інтернет-сайтів зростає і скорочення терміну попереднього
резервування.
Науково-технічний прогрес також додав мобільності пересування за допомогою, зокрема, швидких
комфортабельних потягів. Щодо авіатранспорту, вони стають більш доступними за рахунок довготермінового придбання і
low cost компаній. Такі сприятливі чинники призводять до зростання попиту на короткотермінові поїздки на міжнародні
спортивні, культурні заходи, тобто створюються сприятливі умови, особливо, для подієвого туризму. Натомість мандрівки
автобусом стають не такими популярними. Розвиваються сервіси оренди легкови автомобілів.
Серед основних негативних чинників розвитку індустрії туризму відзначимо безпековий аспект. Це становить не лише
загрозу життю і здоров’ю людей, а й підвищує витрати на забезпечення безпеки мандрівників. В наслідок локальних військових
конфліктів і терористичних випадків виникатимуть несподівані обмеження, зростатимуть бізнес-ризики для організаторів
відпочинку. Туристична індустрія має бути гнучкішою, швидше адаптуватися до кризових глобальних та регіональних процесів.
Також усвідомлення важливості охорони навколишнього середовища і актуальність екологічних загроз зумовлює
необхідність додаткових витрат на захист довкілля, які компенсують (відшкодовують) рекреанти шляхом зростання вартості
послуг. Більш контрольованими стають природні комплекси, в дію вступають заборони на перебування у певних місцях,
інші обмеження.
У хронологічному сенсі, закономірне більшення частки вільного часу дозволяє платоспроможному рекреанту
урізноманітнювати щорічну відпустку, а також обирати відпуск не одним періодом, а двічі у різні пори року. Нині доволі
часто спостерігається відмова від однієї тривалої відпустки на користь кількох коротких. За результатами наших досліджень
скорочується тривалість відпускного періоду при одночасному збільшенні частоти виїздів на відпочинок.
Для прихильників активних видів туризму (здебільше – для молоді) урізноманітнюються дозвіллєві, розважальні форм
відпочинку (пригодницькі квести тощо). У структурному аспекті у бізнесі збільшується кількість вузькоспеціалізованих фірм
сфери розважальних послуг. Зменшується повторюваність поїздок одним і тим же клієнтом. Щорічне зростання кількості і видів
нових рекреаційних занять: екологічний туризм, СПА, екстрим, міжнародний шоппінг, освітній туризм залучає все більше
забезпечуючих галузей економіки та нових видів ресурсів.
Щодо готельної інфраструктури, стандарти комфортабельності і якості розміщення підвишуватимуться для
сегменту старшого віку, натомість для молоді не втрачатиме популярності формат “сніданок, нічліг”.
Таким чином, регіони, що пропонуватимуть комплексну, різноманітну концепцію будуть більш
конкурентоздатними, проте водночас постає проблема більш ефективного менеджменту. Підвищення громадянської
активності населення, діяльність організацій захисту прав споживачів, природи, вимогливість рекреантів до адекватного
співвідношення “ціна-якість” туристично-рекреаціного продукту спонукає організаторів бізнесу приймати до уваги
міжнарожний досвід туристичного ринку, а держава повинна докладати конкретних зусиль для того, щоби створювати
позитивний імідж країни як цікавої, безпечної і комфортної геосистеми.
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ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
Проблема економічної ролі держави безумовно одна з центральних проблем економічної теорії. Вона супроводжу
її чи не з перших кроків. Причому з плином часу гострота проблеми не лише не згладжується, а навпаки, посилюється.
Перед нами, безперечно, одна із “вічнихˮ тем економічної науки. Використання можливостей держави з метою
стимулювання економічного розвитку завжди було і є актуальним.
Історичний досвід свідчить, що держава володіє значним потенціалом впливу на соціально-економічні процеси.
Свідома і цілеспрямована дія урядових чинників здатна змінити стихійний хід розвитку, його інтенсивність та характер.
Звичайно, важко навести випадки, коли б уряди чітко дотримувалися вимог певної концепції, в їх діях частіше
проглядається значна імпровізація. І все ж тиск теорії на практичну економічну політику є беззаперечним. І має рацію Дж.
М. Кейнс, стверджуючи, що “ідеї економістів і політичних мислителів – і коли вони праві, і коли помиляються – мають
набагато більше значення, ніж прийнято думати. Насправді тільки вони і правлять світомˮ [1, с. 458].
При аналізі економічної ролі держави слід виходити із довгострокових трендів, нівелюючи вплив
короткострокових політичних та кон’юнктурних факторів.
Найважливішим чинником трансформаційного процесу є активна участь у ньому держави. Вона виступає тут не
лише ініціатором перемін, але й їх організатором. Використовуючи широкі можливості адміністративного апарату,
починаючи з агітації та заохочення і закінчуючи “легітимним примусомˮ, вона здатна мобілізувати суспільні сили на
перетворення. При цьому використовуються переважно методи ринкового зацікавлення. Інтенсивність державного
втручання в економіку слабне із розвитком ринкових інститутів, які з часом перебирають на себе окремі регулюючі функції.
Друга половина ХХ століття минула під знаком пошуку оптимальних обсягів державного втручання в економіку.
Причому інтерес дослідників пересунувся з кількісних параметрів на якісні, “увага перемістилась із розміру держави як
такої та обсягу її втручання на її ефективність і міру задоволення потреб населенняˮ [118, с. 7].
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Отже, центральною проблемою стає визначення ефективності державного регулювання економіки та заходи, що її
підвищують. Теоретично ця проблема може бути вирішена за допомогою граничного аналізу, а саме шляхом співставлення
граничної соціальної вигоди із граничними соціальними витратами. Йдеться про порівняння громадських благ, підвищення
добробуту суспільства, досягнутих за рахунок урядових акцій, із витратами, які здійснило суспільство у вигляді податкових
стягнень та інших витрат виробників та споживачів.
Межу зростання державної активності, за якою вона стає неефективною, шкідливою, підрахувати в гривнях чи
доларах непросто, але важливим є сам підхід, принцип. Спеціаліти Світового банку вважають, що на практиці слід
порівнювати вимоги, щ оставляться до держави, із можливістю їх виконання. Часто ці вимоги є завищеними, кількість
жаданих цілей – надмірною і тому відбувається розпорошення державного потенціалу і, як наслідок, радіння ефективності
діяльності. Завдання полягає у тому, щоб оптимізувати коло функцій держави. Шлях до вищої ефективності держави
лежить на шляху концентрації її зусиль на фунтаментальних проблемах, а саме: утвердженні основ законності; підтриманні
політичної та макроекономічної стабільності; фінансуванні базових соціальних послуг та інфраструктури; підтримці
незахищених груп населення; захист оточуючого середовища [118, с. 10-11].
Значним фактором поступу реформ є об’єднання основних громадських сил, їх взаємодія. Це і скоординовані дії
уряду і парламенту, і застосування різних форм “соціального контрактуˮ.
Як показує досвід, суттєвою перепоною економічному зростанню стає дефіцит капіталів. Сполягання лише на сили
приватної ініціативи означали б сповільнений розвиток, значну втрату часу. Тому необхідною є енергійна урядова
діяльність, спрямована на стимулювання нагромадження та інвестування капіталів, залучення іноземних інвесторів,
контрольоване спрямування наявних коштів у пріоритетні сфери економіки.
Розбудова нового суспільного ладу є свідомим історичним вибором і мусить відбуватися керовано. Загальне
керівництво трансформаційними процесами покладається на державу, якій належить створити їх ідеологію, переконати
суспільство в доцільності та невідворотності перемін, організувати їх практичне здійснення.
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ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Сучасні євроінтеграційні орієнтири України формування інноваційного розвитку економіки вимагають
розроблення і вдосконалення механізмів зміцнення економічної безпеки як на макро- так і на мікрорівнях. Виникає
необхідність зміни акцентів в підтримані життєздатності підприємницького середовища як базису національної
конкурентоспроможності. Інноваційний рівень розвитку та безпеки підприємництва є невід’ємним елементом системи
господарювання та відповідає головній меті економічної безпеки держави – створенню ефективної конкурентоспроможної
економіки.
В свою чергу економічна безпека підприємств забезпечує реалізацію основних завдань національної безпеки.
Водночас виконання окремих вимог національної безпеки створює сприятливі умови для запровадження економічної
безпеки підприємств. Це свідчить про постійну взаємодію окремих елементів безпеки макро- і мікрорівнів, що мають
подвійне функціональне призначення. Отже, стале функціонування та розвиток підприємств в умовах глобалізаційних
викликів забезпечує захищеність їх економічних інтересів.
Досліджуючи економічну безпеку підприємства нами виявлено багатогранність думок щодо її функціональних
елементів. Так, найбільш розповсюджена серед економістів-дослідників класифікація функціональних складових
економічної безпеки включає: фінансову, інтелектуальну, кадрову, техніко-технологічну, політико-правову, екологічну,
інформаційну та силову [1].
Інші науковці в свою чергу орієнтуються на загальноприйняті складові економічної безпеки підприємства, але
додатково аргументують включення ще додатково нових структурних елементів. Д. Ковальов та Т. Сухоруков виділяють ще
додатково ресурсну та соціальну підсистеми економічної безпеки [1, 3], В. Шличков вважає, що необхідно додати ринкову
та інтерфейсну складові. О. Ареф’єва та Т. Кузенко в свою чергу виділяють такі функціональні складові економічної
безпеки, як: фінансова, інтелектуальна, техніко-технологічна, політико-правова, ресурсна, екологічна, соціальна,
інформаційна, силова та безпека праці [2].
С. Ілляшенко розкриває своє бачення функціональних елементів економічної безпеки включаючи фінансову,
ринкову, інтерфейсну, інтелектуальну, кадрову, технологічну, правову, екологічну, інформаційну та силову [3].
Отже, існуючі відмінності щодо формування складових економічної безпеки підприємства, дозволили сформувати
власне бачення функціональних елементів і виділити наступні: фінансово-інвестиційну, кадрово-інтелектуальну,
інформаційно-комунікаційну, техніко-технологічну, законодавчо-правову, інноваційну, силову, екологічну, ринкову та
інтерфейсну складові (рис. 1).
В структурі економічної безпеки підприємства особливе місце займає інноваційна складова.
Т. Максимова, О. Філімонова, К. Лиштван під інноваційною безпекою підприємства розуміють послідовну,
заплановану, цілеспрямовану, комплексну діяльність підприємства щодо зміни кожного з елементів бізнесу певного
підприємства, викликану попитом, обумовлену науково-технічним прогресом і спрямовану на діючу організаційну
структуру, технологічні процеси, стиль і методи управління, продукцією, що випускається, джерела сировини й матеріалів,
ринки збуту [4].
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Рис. 1. Функціональні складові економічної безпеки підприємства (розроблено автором)
За дослідженням Ю. Краснощокової в інноваційній безпеці вирішальною умовою є дотримання та реалізація
інтересів підприємства, а така безпека безпосередньо спрямована на формування необхідних та достатніх умов для
збільшення можливостей створення та використання інновацій: продуктових, технологічних, економічних, організаційних
та соціальних з метою розроблення та впровадження конкурентоспроможності продукції й технології на рівні світових
стандартів [5].
Ми вважаємо, що інноваційна безпека підприємства необхідно розглядати як здатність, дотримання та реалізація
цілей інноваційного розвитку суб’єкта господарювання, а також комплекс заходів для обґрунтованого прийняття та
оперативної реалізації ефективних інноваційних рішень з врахуванням змін у зовнішньому середовищі, що забезпечать
конкурентоспроможність підприємства у довготривалому періоді.
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PARAMETRIZATION OF INNOVATIVE REGULATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF
MANAGING MODERN ENTERPRISE
The sign of the modern globalized world is the definition of knowledge and technologies by factors of production that is
affected on forming information economy, which characterized by intensity of the processes of informatization and
intellectualization. The national economy is defined by perspectives of innovative development of business entities that has a positive
effect on the transition to the era of the information society, joining the world community of countries with sustainable development
of economic and social systems. Forming theoretical and methodological basis, methodical tools of accounting and analysis as a
complex, integrated, semi-open system of generation of accounting and analytical information became current tasks to managing an
enterprise in conditions of formation of information economy in Ukraine.
Revolutionary form of achieving sustainable development that inherent to principles of ecocentricism, impact of which on
the evolution of economic, social and environmental systems is explained by manifestations of new factors of production –
entrepreneurial activity, technology, intelligence is characteristic for modern world.
Accounting and analytical provision of managing an enterprise gets changed in accordance with development of economy,
in which generation of new evidence of activities of entity and updating of known facts about internal environment of its existence is
implemented.
Accounting and analytical provision of managing an enterprise is considered as [1, P. 108; 2; 3, P. 349-351]:
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1) process, system, complex of realized solutions, mechanism of coordination of information resources and methods of
their organization;
2) communication of information with enterprise management systems and management process in general;
3) creation of information conditions for functioning of system;
4) information that needed to manage economic processes.
Accounting and analytical provision of managing an enterprise includes not only complex of information and documents,
but also means and methods for their formation, processing, transmission and storage.
Information that is the resource and result of processes of compilation and data transmission at processing of modern
information economy, basic factors of development of which are technologies, communications and intellectual resources is basis of
all approaches to the definition of accounting and analytical provision of managing an enterprise. It becomes obvious that core
characteristics of essence of accounting and analytical provision of managing an enterprise is: 1) complexity that consisting of
integration of management subsystems with interaction through information flows for making decisions; 2) degree of formation and
efficiency of using the innovative, investment and financial potential of enterprise; 3) proposal of universal information as a result of
accounting process and analysis that developed on the basis of introduction of technological decisions and intellectual resources.
Development of accounting and analytical provision of managing an enterprise is carried out taking into account the impact
of fast paced development and introduction of technological innovations and enhancement of the role of intellectual decisions in
updating the information system of business entity. It is not only a strategy, a complex of decisions and innovations, but also a
system of interaction between formal and informal factors of development, designed for modification of accounting and analytical
provision of managing an enterprise.
Development of accounting and analytical provision of managing an enterprise corresponds to temporal context of general
tendencies of changes at transformation of economic systems that induces to adjust its formation, processing and implementation in
order to facilitate the mobilization of information potential for activation of business entity. Extension of content of concept of
“accounting and analytical provision of managing an enterpriseˮ as innovative economic category, definition of its place and role in
provision development of business entity activity, taking into account the influence on accounting and analytical processes of
processing, implementation of technological innovations and intellectual decisions in accounting and analytical processes contribute
to definition of new direction in reformation of accounting and analytical provision of management as sources of relevant
information that necessary to increase the effectiveness of implementation of management decisions in business activity of
enterprise.
Responsible task is entrusted to accounting and analytical provision of managing an enterprise – to support efficiency of
business entity, whose activities are carried out in conditions of globalization of competitive environment, formation of information
economy, planetary scale of development and dissemination of scientific and technological developments, computer technologies,
communications, knowledge, intellectual decisions.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ
Для теоретичного обґрунтування структурної трансформації сфери товарного обігу необхідно виявити та дослідити
фактори, що впливають на аналізований процес. У науковій літературі не існує однозначної думки щодо систематизації факторів,
які впливають на структурну перебудову економіки, щодо галузево-функціонального виміру це питання також залишається
недостатньо дослідженим.
Ю. Ольсевич, досліджуючи проблеми трансформаційного розвитку економіки [1, с. 222], аналізує позиції західних
науковців, які виокремлюють три групи факторів економічної перебудови: 1) забезпечення факторами виробництва; 2)
забезпечення технічного прогресу; 3) зміна переваг. Автор виокремлює фактори, які, на його погляд, є найбільш впливовими в
умовах трансформаційних змін, а саме:
 трансформаційні фактори (які акумулюють зазначені три групи факторів);
 опосередковані фактори, що включають особисті інтереси членів суспільства, які належать до різних класів;
 безпосередні фактори, що об’єднують різні суспільні інститути, які спроможні вести активну діяльність на
макро-, мезо- та макрорівнях.
Відомий український науковець В. М. Геєць у контексті конкретних економічних подій визначає такі чинники
трансформаційного розвитку:
– чинники, що зумовили екзогенізацію розвитку економіки України: загальні (чинники, які спричинили трансформаційні
процеси); специфічні (обмежувальні чинники, які привели до вибору екзогенної моделі розвитку) [2, с. 38-42];
– чинники, які зумовили вибір програми “шокової терапіїˮ [3, с. 51-52]: внутрішні (адаптовані до розвитку країни);
зовнішні (мають зовнішню природу).
Узагальнення існуючих підходів дозволило виділити дві групи факторів структурних змін в економіці, які, на нашу
думку, мають найбільший вплив на розвиток трансформаційних процесів у сфері товарного обігу. Так, нами виокремлено:
перетворюючі й загальні, в яких виділено внутрішні та зовнішні фактори (рис. 1).
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Загальні
Внутрішні

Зовнішні

Ресурси (природні, людські, фізичні,
фінансові);
Платоспроможність суб’єктів ринку;
Рівень підприємницької активності

Перетворюючі
Кон’юнктура ринку;
Інституціональні зміни;
Інноваційний розвиток;
Ступінь розвиненості ринкового механізму;
Інфраструктурно-інформаційне забезпечення

Політична ситуація;
Міжнародна конкуренція;
Державний борг;
Кон’юнктура світового ринку;
Грошова політика;
Глобалізація й інтеграція
Рівень світових цін
Рис. 1. Фактори структурної трансформації сфери товарного обігу

Найбільш вагомими факторами в нових економічних умовах, які впливають на характер і визначають вектор
перетворення в напрямі подальшої позитивної трансформації сфери товарного обігу, як соціально-економічної системи, є:
кон’юнктурний, ступінь розвиненості ринкового механізму, інституціональний; інноваційний; глобалізаційний, – які взаємодіють
між собою та є взаємопов’язаними. Крім названих факторів, існує також фактор культурного розвитку нації, який ще недостатньо
знайшов своє відображення в наукових працях, але є глибокою рушійною силою економічного розвитку.
Структурна трансформація сфери товарного обігу відбувається через певні причини, які відбуваються в економіці
загалом. Серед основних з них варто виділити:
1) розвиток системи суспільних потреб, які зумовлюють зміни в структурі споживання;
2) розвиток структури виробництва, у якому ключову роль відіграє науково-технічний прогрес, науково-дослідні і
дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), що детермінують передові зміни в техніці й технології;
3) розподіл праці та її подальша спеціалізація, що характеризує не тільки технічну, але й, власне, економічну базу
структуризації національного господарства загалом;
4) розвиток відносин власності, насамперед на засоби виробництва, що зумовлює формування структури суспільного
продукту, тобто виробництва, розподілу, обміну, споживання;
5) різного роду циклічні процеси в економіці, які визначають зміни в структурі економіки. Відомо декілька видів
циклічних коливань об’єктивного економічного порядку, що різняться своїми причинами, тривалістю і соціально-економічними
наслідками. Кожний із цих циклів істотно впливає на темпи і природу структурних зрушень. Російські економісти С. М.
Меньшиков і Л. А. Клименко пов’язують економічні цикли (у першу чергу “довгі хвилі Кондратьєваˮ) із структурними кризами і
структурними зрушеннями. Зокрема, вони визначають верхню і нижню точки “довгої хвиліˮ саме через зміни в економічній
структурі [4, с. 212].
Із розвитком засобів зв’язку і комунікацій, зовнішньої торгівлі, збільшенням ступеня відкритості економіки значно
впливають на економічні процеси всередині країни структурні зрушення, що відбуваються у світовій економіці. Цей вплив
проявляється в зрушеннях в експортно-імпортній структурі, структурі платіжного і зовнішньоторговельного балансу.
Кінцевою метою структурної трансформації сфери товарного обігу є задоволення індивідуальних і суспільних
потреб. У свою чергу, ця кінцева мета трансформується в підцілі, виходячи з різних рівнів здійснення структурних зрушень
(від системи проміжних показників), а саме:
− на макроекономічному рівні – це підвищення частки країни у глобальній економічній системі, прискорення темпів
економічного зростання ВВП і нaцioнaльнoгo дoxoду, oптимiзацiя структури рoзпoдiлу, спoживaння й нагромадження,
формування оптимальної відтворювальної структури, базових пропорцій економічного розвитку;
− на мезорівні – це оптимізація галузевої та регіональної структури товарного обігу щодо ліквідації аномальних
диспропорцій, а також структурних асиметрій, що породжують дезінтеграційні процеси;
− на мікрорівні – це збільшення прибутковості й рeнтaбeльнoстi роботи окремих підприємств сфери товарного обігу,
оптимізація їхньої технологічної, виробничої, управлінської та організаційної структур.
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Становлення та розвиток інноваційної моделі економіки в Україні, альтернативи якій для забезпечення суспільного
добробуту в контексті дотримання ідей концепції сталого розвитку та в умовах посилення глобальної конкуренції, дефіциту
невідтворювальних, в першу чергу, енергетичних ресурсів немає, відбувається із значними потугами. Так економічний
розвиток України наразі не те що не отримав сучасної постіндустріальної спрямованості, але нажаль навіть не створено
належного підґрунтя для запровадження основ інноваційного розвитку.
Інноваційний розвиток національної економіки повинен забезпечити її структурне вдосконалення переважно за
рахунок практичного використання нових знань та технологій для зростання обсягів суспільного виробництва, підвищення
якості суспільного продукту, зміцнення національної конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу в
суспільстві. При цьому інноваційниі технології виступають в якості головної умови для виживання та ключового драйвера
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розвитку розвитку компаній та країн.
Як результат, в процесі таких структурних змін на основі інноваційних технологій  має бути сформована
інноваційна економіка, яка повноцінно може інтегруватися в глобальну економічну систему постіндустріального періоду
розвитку людського суспільства.
Цю економіку (інноваційну економіку) зазвичай трактують як економіку, що заснована на знаннях та
інформаційних технологіях. А її головний ефект полягає не тільки у випуску високотехнологічної продукції, а в її
продуктивному використанні в усіх сферах і галузях та впливі на економіку та суспільство. Ця модель економіки заснована
на потоці інновацій, на постійному технологічному вдосконаленні, на виробництві й експорті високотехнологічної продукції
з дуже високою доданою вартістю й самих технологій.
Відтак, перехід до інноваційної моделі економічного розвитку та формування інноваційної економіки потребує:
1. розвитку конкурентоспроможного підприємницького сектора та його ядра – великих корпорацій, його здатності
до концентрації і перерозподілу коштів у пріоритетні напрями;
2. слідування державним пріоритетам розвитку освіти, науки і технологій;
3. повноцінної інтеграції в глобальну інноваційну сферу, світову торгівлю наукоємними товарами та інтелектуальною
власністю.
Загалом інноваційна економіка формується національною інноваційною системою яка є сукупністтю
взаємопов’язаних і взаємодіючих структур (великих та малих підприємств, інкубаторів, технопарків, науково-дослідних
лабораторій, університетів), які зайняті виробництвом і комерціалізацією наукових знань та технологій в межах
національних кордонів, взаємодія яких забезпечується комплексом інститутів економічного, соціального й правового
характеру та такими, що мають свої традиції, норми та культурні особливості.
Національна інноваційна система є синергетичною системою інститутів, механізмів і взаємодій між ними, що
здатна забезпечити таку швидкість інноваційного процесу, яка має місце в світовому інноваційному процесі.
Базовуми умовами для розвитку інноваційної економіки виступають:
 конкуренція за нову техніку і технології, за якість продукції;
 наукові, технологічні, інтелектуальні ресурси, які формують інноваційний потенціал, достатній і можливий для
організації й приведення в дію інноваційного процесу;
 наявність мережевих взаємодій значної кількості суб’єктів інноваційної діяльності та ринку інновацій;
 мотивуючі (спонукаючі і заохочуючі) затребуваність інновацій більшістю господарюючих суб’єктів, домашніх
господарств, споживачів, економікою загалом;
 наявність системи формальних і неформальних інститутів, що сприяють інноваційній діяльності та становленню
економіки інноваційного типу.
Як індикатори розвитку інноваційної економіки можна розглядати збільшення витрат держави, підприємців,
домашніх господарств на накопичення людського капіталу, вкладень у науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські
розробки.
При цьому в якості критеріїв формування та розвитку інноваційної економіки слід прийняти:
 рівень інноваційної складової продуктивних сил;
 рівень інноваційної інфраструктури економіки та її сегменти;
 рівень технологічного укладу інноваційної економіки;
 рівень професіоналізації кадрового складу;
 рівень духовної інтелектуалізації соціально-виробничих відносин;
 спрямованість на вирішення ресурсних і екологічних проблем.
В країнах з розвинутою економікою давно усвідомили, що інновації важливі для бізнесу та економіки загалом. Так
зокрема витрати на дослідження з 1998 року по 2013 рік виросли в західних країнах удвічі, у Південй Азії за цей же період
витрати на науку зросли в 4,4 разу, майже вдвічі обігнавши темпи зростніання світового ВВП. При цьому більша частина
цих витрат  це не державні інвестиції, а приватного бізнесу [1].
У той же час, українська економіка відстає від розвинутих країн світу, зокрема її промисловість на третину відстає
від показників ЄС, за часткою високотехнологічної продукції в експорті відставання складає 4-8 рази, за
енергоефективністю виробництва відставання становить 10 разів. Завдяки впровадженню нових технологій приріст ВВП в
Україні становить лише 0,7%, (у розвинених країнах цей показник становить 60-90%). Це зокрема є наслідком того, що за
роки ринкових реформ кількість науково-дослідних працівників у галузі технічних наук в Україні знизилася у 3,5 разу,
освоєння нових видів техніки скоротилося в 14.3 рази, а частка інноваційно-активних промислових підприємств  у 5
разів[2]. А за таким показником, як випуск продукції, вищі технологічні уклади (ТУ) − 5-й та 6-й − в Україні сьогодні
займають лише 4%, причому 6-й технологічний уклад, що визначає перспективи високотехнологічного розвитку країн у
майбутньому, в нашій країні майже відсутній (менше від 0,1%). Близько 58% виробленої продукції припадає на найнижчий,
3-й технологічний уклад (технології промисловості будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудування, оброблення
металу, легкої, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості) та 38% − на 4-й. За показником фінансування науковотехнічних розробок склалася така ситуація: майже 70% коштів сьогодні поглинає 4-й і лише 23% − 5-й технологічний
уклади. Інноваційні витрати розподіляються таким чином: 60% − 4-й ТУ і 30% − 3-й (сумарно − 90%), а 5-й становить лише
8,6% [3].
Стосовно інвестицій, які, власне, і визначають майбутнє на найближчі 10-15 років, маємо такі пропорції: 75%
спрямовуються у 3-й технологічний уклад і лише 20% та 4,5% − у 4-й і 5-й технологічні уклади відповідно. У технологічній
частині капітальних вкладень (технічне переоснащення та модернізація) 83% припадає на 3-й технологічний уклад і тільки
10% − на 4-й[4]. Наведені дані свідчать про надзвичайно загрозливу ситуацію, що спостерігається в економіці України,
оскільки сьогодні закладається майбутня структура випуску продукції, де домінуватиме 3-й технологічний уклад.
Водночас у країнах − світових лідерах технологічного прогресу нині розвиваються: а) галузі 6-го технологічного укладу
− біотехнології, зокрема клітинна біологія; аерокосмічна промисловість; нанотехнології; нові матеріали; оптоелектроніка; системи
штучного інтелекту; мікроелектроніка; фотоніка; мікросистемна механіка; інформаційні супермагістралі; програмне забезпечення
і засоби імітації; молекулярна електроніка; системи управління персоналом; б) галузі 5-го технологічного укладу −
фармацевтична, автомобільна, хімічна, інструментальна промисловість. Отже, очевидно, що пріоритети, які фактично
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сформувалися в Україні в останні десятиліття, не відповідають поширеним у світі.
Також слід звернути увагу на факт, що Україна сьогодні за загальним рівнем фінансування науки, а це вважається
однією з ключових характеристик інноваційності країни, її готовності до побудови суспільства, базованої на знаннях,
досягла лише 0,83 % від ВВП, що у 2,4 рази менше, ніж середня величина ЄС-27.
Урядові витрати з бюджету на наукові дослідження і розвиток в Україні менші у два рази, ніж середні показники у
ЄС-27, і становлять 0,34 % від ВВП. Рівень витрат на R&D у розрахунку на одного громадянина в Україні складає 19 євро.
Середня величина витрат на R&D у розрахунку на особу в ЄС-27 становить 473 євро[4].
Виправлення цієї ситуації потребує розробки та реалізації реальної стратегія інноваційного розвитку. В контексті
вирішення цієї проблеми міжнародними експертами був розроблений і представлений (09.12.2016 р.) проект “Цифрова
адженда (порядок денний) України 2020” [5].
Цей документ визначає основні принципи, за якими Україна має розвиватися у цифровому просторі і за якими має
розбудовувати цифрову економіку. Проект “Цифрової адженди – 2020” визначає основними цілями України стимулювання
економіки та залучення інвестицій; закладення основи для трансформації секторів економіки в конкурентоспроможні та
ефективні (“цифровізація” бізнесу); доступність цифрових технологій; створення нових можливостей для реалізації
людського капіталу, розвитку інноваційних, креативних та “цифрових” індустрій та бізнесу; розвиток та світове лідерство
щодо експорту “цифрової” продукції та послуг. Також документ визначає необхідні кроки щодо цифровізації України у
сферах охорони здоров’я, інфраструктури, екології, е-комерції, е-урядування та ін.
Однак досі так і не затверджено план заходів щодо її реалізації. Таке ставлення до цієї архіважливої проблеми
перетворює Україну в неконкурентну периферійну країну, в структурі національної економіки якої і надалі переважатимуть
технології, підприємтва і галузі 3-го та 4-го технологічного укладів, що у підсумку прирікає наших громадян на хронічну
тотальну бідність.
Свідченням його є і те, що Україна у глобальному рейтингу інноваційності Global Innovation Index у 2017 році
посіла лише 50 місце серед 127 країн, причому за окремими компонентами індексу  “інноваційні зв’язки”, “засвоєння
технологій”, “креативні товари і послуги”, “вплив знань”  український бізнес перебуває на дуже низьких позиціях [6]. А це
в свою чергу і зумовлює той факт, що і в рейтингу глобальної конкурентоспроможності Global Competitiveness Index Україна
посіла аж 85 місце із 138 [7].
Такий стан речей обумовлюють насамперед існуючі політика, умови ведення бізнесу, макроекономічне середовище.
Однак на відміну від цих факторів, що негативно впливають на розвиток інноваційної економіки, такий компонент
як “впровадження інновацій”, який є драйвером розвитку інноваційної економіки, знаходиться в межах компетенції
власників та менеджерів бізнесу, чому сприяють і наявні на ринку як ефективні інструменти впровадження технологічних
новинок, так і власне самі технологічні новації. Зокрема цими ключовими інноваціями сьогодні для сторення успішного
бізнесу стають насамперед такі технології як: 1) машинне навчання і штучний інтелект; 2) “розумні” додатки; 3) інтернетречей; 4) доповнена і віртуальна реальність; 5) цифрові двійники об’єктів: 6) блокчейн; 7) месенджери (системи чатспілкування); 8) адаптивні системи безпеки; 9) додатки і мережева сервісна архітектура; 10) платформи цифрових
технологій.
Зокрема, технологія інтерне́т-рече́й (ІР) (Internet of Things, IoT)  це мережа, що складається із взаємозв’язаних
фізичних об’єктів (речей) або пристроїв, які мають вбудовані сенсори (датчики), а також програмне забезпечення, що
дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютерними системами, за допомогою
використання стандартних протоколів зв’язку. Крім сенсорів, мережа може мати виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні
об’єкти і пов’язані між собою через дротові і бездротові мережі. Ці взаємопов’язані об’єкти (речі) мають можливість
зчитування та приведення в дію, функцію програмування та ідентифікації, а також дозволяють виключити необхідність
участі людини, за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів.
Основною концепцією ІР є можливість підключення всіляких об’єктів (речей), які людина може використовуватив
повсякденному жиитті, наприклад, холодильник, кондиціонер, автомобіль, велосипед і навіть кросівки.
Всі ці об’єкти (речі) повинні бути оснащені вбудованими сенсорами або сенсорами, які мають можливість
обробляти інформацію, що надходить з навколишнього середовища, обмінюватися нею і виконувати різні дії в залежності
від отриманої інформації. Прикладом впровадження такої концепції є система “розумний будинок” або “розумна ферма”. Ця
система аналізує дані навколишнього середовища і в залежності від показників регулює температуру в приміщенні. У
зимовий період регулюються інтенсивність опалення, а в разі спеки будинок має механізми відкривання і закривання вікон,
завдяки чому провітрюється будинок, і все це відбувається без втручання людини.
Для об’єднання повсякденних речей у мережу у свою чергу потрібні декілька технологій:
1. для ідентифікації кожного об’єкту потрібна проста, компактна технологія. Тільки при наявності системи
унікальної ідентифікації можна збирати та накопичувати інформацію про певний предмет. Такий функціонал можна
забезпечити за допомогою мікросхем RFID (Radio-Frequency IDentification). Вони здатні без власного джерела струму
передавати інформацію приладам зчитування. Кожна мікросхема має індивідуальний номер. Як альтернатива  для
ідентифікації об’єктів можуть використовуватись QR-коди;
2. для визначення точного місця знаходження речі – технологія GPS, яка ефективно використовується вже сьогодні у
смартфонах та навігаторах;
3. для відслідковування змін у стані елементу чи оточуючого середовища об’єкти повинні оснащуватися сенсорами;
4. для обробки та накопичення даних з сенсорів повинен використовуватися вбудований комп’ютер (наприклад Intel
Edison);
5. для обміну інформацією між пристроями можуть бути використані технології бездротових мереж (Wi-Fi,
Bluetooth);
За прогнозами аналітиків у найближчі роки очікується “бум” на ринку інтернету речей. Так, за прогнозами
аналітичного агенства Ganer, до 2020 року кількість підключених до всесвітньої мережі пристроїв становитиме 26 млрд $, а
дохід від продажу устаткування, ПЗ та послуг  1,9 трлн $[8].
Лідерами у розробці та впровадженні інтернету речей є країни, в яких розвинена індустрія виробництва
мікропроцесорів та вбудованих комп’ютерів: США, Китай, Південна Корея. Також значний прогрес у цій галузі
демонструють європейські країни та Японія.
У цьому напрямку особливо ефективно працюють виробники побутової техніки. Так на виставці CES 2014 у Лас62

Вегасі була представлена велика кількість побутової техніки (холодильники, телевізори, пральні машини) з можливістю
підключення до Інтернет. А компанія “Google” на початку 2014 року за 3,2 млрд $ придбала невелику фірму “Nest Labs”, яка
займається випуском інтелектуальних термостатів. Спеціалісти цієї компанії займались впровадженням на американському
ринку технологій IoT.
Блокчейн  це базааних для запису і зберігання даних про транзакції. Одна з головних її особливостей полягає в
тому, що вона одночасно зберігається на безлічі комп’ютерів, з’єднаних один з одним мережею інтернет. Всі зміни в базі
даних одного комп’ютера відразу копіюються на кожний комп’ютер, підключений до мережі. База даних записує інформацію
про транзакції, умовно кажучи, “шарами”. Щоб підробити збережену інформацію, потрібно підробити всі верхні “шари”, що
практично неможливо. Технологія блокчейн захищає дані  результати виборів чи лотереї, право власності на квартиру,
настання страхового випадку  від фальсифікації.
Блокчейн ефективний у системах, де важливе авторство будь-якої дії та надійна синхронізація даних. Це банки,
традиційні біржі, логістика, нотаріальні контори, сертифікаційні центри, страхові компанії, рейтингові агентства, конкурси та
лотереї. Так, у червні 2016 року шведський земельний реєстр повідомив, що тестує технологію блокчейн, щоб перевести на її
основу базу даних земельних ділянок у Швеції.
Дослідження тенденцій у 1000 найбільших корпоративних “R&D spenders” показали, що доходи компаній, які
виділяють понад 25% своїх “R&D  бюджетів” на програмне забезпечення, ростуть швидше, ніж у ключових конкурентів,
які виділяють на це меншу частину бюджетів розвитку [9].
Зазначені інновації, та їх активне впровадження підприємствами у своїх бізнес-моделях  це чи не єдиний на
сьогодні шлях виходу з існуючої депресивної ситуації економіки нашої країни та перетворення її на рівноправного партнера
в глобальній економіці в епоху 4-ої НТР.
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ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК
ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В основі побудови системи вибору стратегічних напрямів адаптації підприємства до конкурентного середовища
має бути науково обґрунтована концепція, що враховує з одного боку ефективність використання його конкурентного
потенціалу та виявлення резервів, а з іншого, – положення на ринку та вплив зовнішнього середовища.
На нашу думку, вибір стратегічних напрямів адаптації підприємства до конкурентного середовища повинен
орієнтуватися на оптимальне використання і розвиток його конкурентного потенціалу. На основі розробленої концепції
нами пропонується процедура вибору стратегічних напрямів адаптації підприємства до конкурентного середовища, яка
включає послідовність проведення таких дій: (1) формування структури конкурентного потенціалу; (2) діагностика
конкурентного потенціалу; (3) оцінювання локальних потенціалів; (4) інтегральне оцінювання конкурентного потенціалу;
(5) визначення синергічного взаємовпливу інструментів та засобів функціонування у конкурентному середовищі.
Пристосування до нових умов господарювання не може бути досягнуте за рахунок використання обмеженого
числа технологічних, економічних, фінансових інструментів. Адаптація підприємства до конкурентного середовища являє
собою складний багатоаспектний процес, що включає в себе наступні напрямки: технологічне відновлення, переоснащення
підприємств (диверсифікованість, випуск нових видів продукції); зміна структури власності на підприємствах, формування
й удосконалювання механізмів корпоративного керування; перебудова системи зовнішніх зв’язків (диверсифікованість
постачальників і споживачів, розширення сервісу і післяпродажного обслуговування машин і устаткування, використання
нових форм розрахунків, творення системи суспільних зв’язків підприємства); перетворення організаційних структур і
способів організації господарювання.
У такому випадку, оцінювання стану оточення підприємства дозволить визначити позицію його у сегменті
різноманітних швидких змін, що робить необхідним проведення докладного аналізу складу і стану факторів конкурентного
середовища. Конкурентне середовище підприємства звичайно розділяють на сили прямого і непрямого впливу. Сили
прямого впливу – фактори, що безпосередньо і негайно впливають на діяльність підприємства і випробують на собі такий
же вплив з його боку (постачальники, споживачі, конкуренти, посередники, групи інтересів, державне регулювання
економіки). Сили непрямого впливу – фактори, що можуть не робити прямого негайного впливу на підприємство, але
позначаються на його діяльності з часом (макроекономічні, соціально-культурні, політичні, природні, науково-технічні,
демографічні) [2, с. 120-123].
На нашу думку, ринкові суб’єкти повинні зосередитися тільки на одній базовій стратегії, оскільки спроба
використати всі стратегії одночасно призводить до стратегічних помилок. Реалізація такої стратегії потребує наявності
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стратегічних напрямків з урахуванням особливостей функціонування підприємства на цільовому ринку, пов’язаних зі
стратегічною конвергенцією.
Вибір стратегічних напрямів адаптації підприємства до конкурентного середовища – це процес прийняття
управлінського рішення щодо пріоритетності фінансування стратегій з метою забезпечення конкурентних переваг на ринку,
які є підґрунтям його конкурентоспроможності, а отже, стратегічними намірами, вираженими через стратегічні цілі. За
таким підходом вибір стратегічних напрямів адаптації підприємства до конкурентного середовища визначається з трьох
позицій як: спосіб досягнення стратегічних цілей; характеристика призначення і місії діяльності на ринку. Більше того,
головною задачею, що вимагає удосконалення економічного механізму адаптації підприємства до конкурентного
середовища, є пошук напрямів та формування ефективно функціонуючого такого механізму, який має базуватися на
підході, в основу якого покладено раціональне використання конкурентного потенціалу.
Методичні підходи щодо обґрунтування вибору стратегічних напрямів адаптації підприємства до конкурентного
середовища є типовими і можуть бути застосовані в будь-якій галузі, підтверджуючи, що індивідуальність стратегії, яка
обирається підприємством, визначається особливістю відносин між конкурентами на ринку. Відзначимо, що, формуючи
стратегію адаптації підприємства до конкурентного середовища, необхідно пов’язувати стадію економічного розвитку зі
стратегічним типом [1, с. 121-130].
Таким чином, систематизація складових економічного механізму адаптації підприємства до конкурентного
середовища дозволить на системні основі вдосконалити методичний підхід до формування вибору напрямів стратегічного
забезпечення конкурентоспроможності, який слід обґрунтовувати на комплексній оцінці як конкурентного потенціалу так і
конкурентної стійкості, враховувати вплив дестабілізуючих факторів невизначеного конкурентного середовища шляхом
оцінювання рівня загрози з боку конкурентних сил (зокрема, постачальників, споживачів та конкурентів).
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СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Основу декомпонування соціальної сфери та державної політики соціального розвитку утворюють головні
структурні компоненти, однак їх склад укомплектовано ще не у повній мірі та потребує значних науково-прикладних
досліджень у царині економічної та, зокрема, соціальної безпеки. Так, в рамках комплексного аналізу регіональних
особливостей та проблем соціальної політики вітчизняними науковцями аналізуються стан людського розвитку,
ефективність функціонування ринку праці, доходи та бідність населення, система охорони здоров’я та якість надання
медичних послуг, рівень освіти, соціальна інфраструктура, інституційне забезпечення державної регіональної соціальної
політики [1]. В рамках стратегії економічної безпеки держави враховуються рівень доходів громадян, їх майнова
диференціація, рівень бідності, стан розвитку платіжних систем та фінансів підприємств, ефективність функціонування
житлово-комунального господарства, секторів освіти та охорони здоров’я [5].
Середній клас виконує системоутворювальну роль в забезпеченні соціально-економічного розвитку держави і, на
думку автора, є підстави для включення цієї характеристики до структурних складових забезпечення її соціального
розвитку. Державна підтримка середнього класу є дієвим інструментом економічного методу регулювання соціального
розвитку, адже зусилля спрямовуються не стільки на фінансування соціальної сфери, встановлення жорстких обмежень для
суб’єктів соціально-трудових відносин та засобів їх підтримки, захисту і допомоги тощо, як на створення умов, сприятливих
для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання ділової активності населення, реалізації самоініціатив з
диверсифікації джерел доходу громадян та зниження рівня соціальних трансфертів. Важливим параметром ефективності
державної політики э людський капітал. Реалізація стратегічної мети формування та ефективного використання людського
капіталу є важливою для функціонування держави, зміцнення її конкурентоспроможності. Але включення цієї комплексної
характеристики однією з складових процесу соціального розвитку видається неправомірним. Це, скоріше, головне завдання,
яке потрібно реалізувати в ході провадження комплексної соціальної політики держави.
За результатами узагальнення теоретико-методологічних засад системного підходу до формування соціальної
політики на рис. 1 наведено авторський погляд на компонентно-структурну модель системи соціального розвитку держави.
Такий підхід дозволяє аналізувати не лише ефективність системно-структурних елементів соціального зростання, але й
динамічно-структурних складових.
Вважаємо ці комплексні характеристики важливими динамічно-структурними напрямами оцінювання та в
подальшому формування механізмів, інструментів, засобів та заходів державної соціальної політики. Вони, частково
характеризуючи ефективність і сформованість системи соціального розвитку держави, одночасно визначають передумови
забезпечення таких її системно-структурних компонент як сфера доходів і витрат населення, ринку праці та зайнятості;
система соціального забезпечення, соціального страхування та вирівнювання соціальних диференціацій; сфера охорони
здоров’я; сектор житлово-комунальних послуг; система освіти, підготовки та перепідготовки кадрів; сфера сімейної
політики та міграційних процесів.
Попри структурність системної побудови процес забезпечення соціального розвитку держави об’єктивно
характеризується власною етапністю, яка обумовлена як природою задоволення потреб людей, так і необхідністю
вибудування багаторівневої та комплексної державної політики. Відтак, передусім держава має гарантувати громадянам
задоволеність первинних фізіологічних потреб та безпеки [3]. Надалі, по мірі задоволеності вимог нижчого рівня, важливо,
щоб державна політика спрямовувалася й на формування умов самореалізації населення.
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Напрями декомпонування та складові системи соціального
розвитку

Динамічно-структурні складові забезпеченості соціального
розвитку

Системно-структурні складові соціальної ефективності
Сфера доходів і витрат населення, ринку праці та зайнятості

Формування середнього класу та розвиток приватного
підприємництва
Розвиток громадянського суспільства та його інститутів

Система соціального забезпечення, соціального
страхування та вирівнювання соціальних диференціацій

Культурний, гуманітарний, духовний та фізичний
розвиток
Сфера медичних послуг та охорони здоров’я

Збалансованість внутрішнього ринку та системи
споживчих послуг

Сектор житлово-комунальних послуг

Розвиненість транспортної та комунікаційної
інфраструктури

Система освіти, підготовки та перепідготовки кадрів

Міра формування і використання інтелектуальнокадрового та інноваційного потенціалу

Сфера сімейної політики
Фінансово-економічний стан суб’єктів господарювання

Сфера міграційних процесів

Рис. 1. Структурні елементи системи соціального розвитку держави (авторська розробка)
Керування соціально-економічними системами ускладнюється по мірі збільшення їх розмірів. На рівні особи
проблеми соціального розвитку фокусуються навколо соціального оточення, доходу, витрат та доступності соціального
забезпечення. На рівні господарюючого суб’єкта склад об’єктів соціального розвитку доповнюють питання соціальнотрудових відносин, соціального партнерства, організації і нормування праці, стосунків у трудовому колективі, мотивації та
оплати праці, її ефективності, соціально-трудового розвитку персоналу тощо. Галузевий рівень охоплює проблеми
соціальної забезпеченості населення за обраною фахово-професійною спеціалізацією, соціальний розвиток доповнюється
питаннями зайнятості і безробіття, рівня престижності та дохідності професії, рівнем становлення соціальної
інфраструктури. Регіональний та державний рівень враховують ще ширший перелік, включно із питаннями раціональності
структури, соціальними диференціаціями в аспектах прошарків населення, суспільних та соціальних груп, просторовотериторіального розвитку, галузево-секторального та міжрегіонального виміру та навіть в системі міждержавних зіставлень
[4]. Все це потребує обґрунтування особливостей принципів та механізмів соціального розвитку, виходячи з теоретичних
положень і концепцій системного аналізу.
На наступному етапі важливо забезпечити позитивну динаміку стану умов відтворення населення та
трудоресурсного потенціалу, враховувати такі компоненти як суспільний (чисельність населення, його статевий і віковий
склад, природній і механічний приріст, міграція, рівень і структура зайнятості, стан та система охорони здоров’я), умови
життєдіяльності (наука, освіта, культура), стан навколишнього середовища та антропогенного впливу [2].
Надалі необхідними є позитивні зміни на ринку праці, в середовищі підприємницької діяльності, самозайнятості
населення, щодо формування і розширення суб’єктів середнього класу, підвищення фінансово-економічного стану
економіки та її суб’єктів. Це створить ресурсні та фінансово-інвестиційні умови розвитку соціальної сфери, розбудови
системи інституцій соціальної інфраструктури, внутрішнього ринку та мережі соціальних і споживчих послуг.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Інновації здатні підвищити ефективність будь-якого процесу, вивести його на якісно новий рівень, відтак інноваційний
напрям розвитку повинен стати для України пріоритетним. Впровадження інновацій у галузь роздрібної торгівлі здійснює впив у
різноманітних аспектах: організаційному, економічному, науково-технічному та соціальному. Об’єктивна необхідність
подальшого поглиблення теоретичних і методичних досліджень щодо впровадження інновацій у діяльність підприємств галузі
обумовлює актуальність дослідження. Адже, в сучасних умовах ефективно розвиваються ті підприємства, які вчасно реагують
на вимоги ринку, створюють та добре організовують виробництво конкурентоспроможної продукції, забезпечують
ефективність перебудови внутрішньовиробничого управління.
У науковій економічній літературі зустрічаємо різні тлумачення сутності поняття “інноваціїˮ. Під поняттям “інновації у
галузі торгівліˮ В. Іжевський розуміє “результат інноваційної діяльності у вигляді удосконаленого торгово-технологічного й
організаційно-управлінського процесу, метою якого є не лише досягнення економічного та соціального ефекту, а й формування
конкурентоспроможних торговельних системˮ [1, с. 101]. В. Апопій, Ю. Хом’як вважають, що “інновація – це процес,
спрямований на створення, виробництво, розвиток та якісне удосконалення нових видів виробів, технологій, організаційних форм
та їх впровадження у практичне застосування з метою отримання економічного ефекту та забезпечення ринкового успіху
підприємства чи організаціїˮ [2, с. 6]. Ю. Рижкова трактує інновації як “впровадження нових або значно змінених послуг і способів
їх надання чи впровадження нових або значно змінених товарів (у випадку, коли інновація в послугах може привести до
впровадження нових товарів)ˮ [3, с. 45].
Складові інноваційної політики (маркетингова політика, політика структурних змін, інвестиційна політика)
можуть ініціювати певні інновації, спрямовані на вирішення проблем у певній функціональній сфері. При дослідженні
процесів формування інноваційної політики на підприємствах торгівлі враховують вплив сукупності чинників: обсяги
господарсько-торговельної діяльності; стан розвитку матеріальної бази; купівельну спроможність населення; розвиток
науки і техніки в державі; виробництво товарів; імпорт товарів; кадровий потенціал галузі; культуру та компетентність
управління; податкове законодавство.
В економічній літературі висвітлюється значна кількість підходів до типології інновацій. Найбільш характерною,
на наш погляд, є класифікація інновацій, яка була запропонована топ-менеджером у сфері роздрібної торгівлі Е. Блондо. Він
виділяє сім типів інновацій, які є характерними для роздрібної торгівлі [4]: радикальні інновації (інтернет-торгівля);
покрокові інновації (поступове збільшення простору для проходу в торгових площах); соціальні інновації (цілодобово
відкриті магазини або модель роботи Seven-Eleven, можливість придбання товарів у кредит, платіжні станціі); технічні
інновації (використовувана гіпермаркетами партитивна упаковка виробників); революційні інновації (технології
електронного обміну даними між торговельним підприємством і виробником, комплексні програми для управління
ресурсами компанії – ERP-системи); локальні інновації (створення власних торговельних марок); архітектурні інновації
(комерційні відносини та технології складування товарів, представлення товарів потенційним покупця). Зазначені типи
поділялися за принципом зміни та вдосконалення комерційних відносин і (або) технологій.
Торгівля як сполучна ланка між товаровиробниками та споживачами не може залишатися за межами економічних
тенденцій розвитку суспільства у будь-якій країні. Намагання багатьох підприємств досягти лідерства в умовах жорсткої
конкуренції в умовах глобалізації зумовлює необхідність модернізації виробництва та впровадження інновацій у
господарську діяльність. Звичайно, в різних сегментах торгівлі, такі інновації можуть кардинально відрізнятися, особливо в
українських реаліях. Наприклад, для деяких мереж гіпермаркетів інноваціями будуть впровадження секційного зберігання
на складах, для супермаркетів – впровадження систем управління споживчим досвідом або загальних програм лояльності,
для магазинів одягу – запуск віртуальних примірочних або робота з розсилками [5].
На даний час концентрація товарообігу в крупних і середніх підприємствах торгівлі досягла понад 80% в
загальнонаціональному товарообігу. Великі торговельні об’єкти мають низку переваг економічного, технологічного і
організаційного характеру, що зумовлює їх прискорений розвиток. Вони набувають організаційної форми мереж
широкоформатних підприємств роздрібної торгівлі. Мережі таких підприємств носять корпоративний характер і належать
великим торгово-промисловим групам: “Фуршетˮ, “Сільпоˮ, “Ельдорадоˮ, “Епіцентрˮ, “Фокстротˮ та ін. Внутрішня
торгівля України продовжує розвиватися в основному екстенсивним шляхом, а для забезпечення якісних перетворень
необхідною є активізація інвестиційних процесів у цій сфері діяльності, особливо у частині розширення масштабів і
асортименту реалізації інноваційної продукції та підвищення якості товарів. Торгівля є однією із галузей, що мають високий
інноваційний потенціал. У торговельній галузі України активно розвиваються передові технології торгівлі та маркетингу,
різноманітні інформаційні, технічні та технологічні інноваційні проекти розвитку, які докорінним чином змінюють
традиційне уявлення про торговельний бізнес. У той самий час зростають вимоги українських споживачів щодо широкого
товарного асортименту, якості товарів і послуг підприємств роздрібної торгівлі, наближення їх до стандартів аналогічних
підприємств Європейського Союзу.
Таким чином, інтенсивний розвиток підприємств роздрібної торгівлі останніми роками забезпечується не тільки
інвестиціями та інформатизацією бізнес-процесів, але й інноваціями: з’являються нові послуги, застосовуються інші методи
ціноутворення і продажів, формуються нові канали збуту, нові правові взаємовідносини з посередниками, впроваджуються нові
методи управління персоналом тощо. За умови актуалізації інноваційного розвитку торговельних підприємств, активізації появи та
розвитку нових форматів і концепцій торгівлі традиційні складові успішної діяльності – місце розташування, асортимент, ціна –
стають недостатніми умовами для успіху. Інновації дозволяють підвищити ефективність процесу продажу, оптимізувати витрати,
збільшити конкурентоспроможність організації в результаті використання бездротових і радіочастотних технологій; забезпечити
покупця максимально можливим обсягом інформації про товари і послуги; підвищити продуктивність роботи службовців; поліпшити
показники фінансово-економічної діяльності; збільшити прибуток підприємства. Інноваційний розвиток повинен здійснюватися
одночасно за двома напрямами: науково-технічним і організаційно-управлінським, що дає можливість визначити та зафіксувати низку
концептуальних положень щодо побудови оптимальної моделі управління інноваційною діяльністю у сфері торгівлі.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЗА 2014-2016 РОКИ
Глобалізація торгівлі, активізація діяльності торговельних мереж обумовлюють необхідність розвитку оптової
торгівлі на основі нових організаційних форм і видів оптових посередників з метою їх ринкового різноманіття та надання
комплексу оптових послуг. У зв’язку з появою на оптовому ринку міжнародних виробників і посередницьких структур,
поширенням діяльності міжнародних торговельних мереж виникає потреба у дослідженні їх впливу розвиток оптової
торгівлі в Україні.
Тенденції у товарній структурі оптового товарообороту торговельних підприємств відображені у табл. 1. При
зростанні обсягу оптового товарообороту за 2014-2016 роки на 57,49%, оборот продовольчих товарів зростає на 29,85%, а
оборот непродовольчих – на 64,28%. Необхідно зазначити, що частка продовольчих товарів у оптовому товарообороті
знижується з кожним роком. Так, у 2016 році вона становила лише 16,2% і скоротилась на 3,5% у порівнянні з 2014 роком.
Таблиця 1
Зміни у товарній структурі оптового товарообороту торговельних підприємств України за 2014-2016 роки
Роки
Показники

Оптовий товарооборот, млн грн, у
тому числі:
- продовольчі товари
- непродовольчі товари
Питома вага в оптовому
товарообороті, %, у тому числі:
- продовольчі товари
- непродовольчі товари
Питома вага продажу товарів
вітчизняного виробництва, %,
у тому числі:
- продовольчі товари
- непродовольчі товари

Відхилення (+, -)
2016 р. від 2014 р.

2016

Динаміка %, 2016
р, до 2014 р.

2014

2015

987957

1244221

1555966

568008,7

157,49

194669,3

224268,9

252771

58101,7

129,85

793287,7

1019952

1303195

509907

164,28

100

100

100

0

-

19,7

18

16,2

-3,5

-

80,3

82

83,8

3,5

-

48,5

46,9

44,5

-4

-

71,4
42,9

75,2
40,7

76,4
38,3

5
-4,6

-

Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.

Підприємствами оптової торгівлі у 2016 р. було реалізовано продовольчих товарів на суму 252,8 млрд грн, що 58,1
млрд грн більше у порівняні з 2014 роком і на 28,5 млрд грн більше у порівнянні з 2015 роком. З продовольчих товарів
найбільше було реалізовано виробів тютюнових, напоїв алкогольних, шоколаду та виробів кондитерських цукрових, олій і
жирів харчових, продуктів молочних, масла та сирів, м’яса і м’ясних продуктів, кави, вод мінеральних та напоїв
безалкогольних. У 2016 році у порівнянні з 2015 роком зменшився оптовий продаж олій та харчових жирів (на 30,6%), риби,
ракоподібних і молюсків (на 28,2%), рису (на 21,2%), продуктів молочних, масла і сирів (на 19,7%), фруктів та овочів
перероблених (на 12,3%), збільшився оптовий продаж круп, борошна грубого помелу (у 2,9 раза), борошна (у 2,2 раза),
хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів (на 75,3%), напоїв алкогольних (на 47,4%), цукру (на 25,3%).
Провідне місце в структурі оптового товарообороту у 2016 році продовжували займати непродовольчі товари
(83,8%), у товарній структурі яких значна частка (20,9%) припадала на торгівлю енергетичними матеріалами та продуктами
перероблення нафти. У 2016 році у порівнянні з 2015 роком збільшився оптовий продаж котлів парових (у 3,9 раза), машин
пральних і сушильних побутових (у 3,5 раза), холодильників і морозильників побутових (на 92,4%), чорних металів (на
82,3%), легкових автотранспортних засобів (на 72,6%), насіння гірчиці, ріпаку, кользи, кунжуту, соняшнику (на 50,7%),
добрив, агрохімічної продукції (на 43,5%). Проте, зменшився оптовий продаж нафти сирої (на 82,8%), металевих руд (на
67%), палива твердого, рідкого і газоподібного іншого (на 55,4%), великої рогатої худоби молочних порід (на 34,7%), жита,
вівса (на 33,3%), пластмаси та гуми у первинних формах (на 23,9%).
Так, у 2016 році оптовий обсяг продажу вітчизняних товарів, які вироблені на території України становив 692,58 млрд
грн, в тому числі обсяг продажу продовольчих товарів становив – 193,19 млрд грн, а обсяг непродовольчих – 499,39 млрд грн. У
загальному обсязі оптового продажу частка вітчизняних товарів, які вироблені на території України становила 44,5% і скоротилась
на 2,4% у порівнянні з 2014 роком. Частка вітчизняних продовольчих товарів складала 76,4% (у 2015р. – 75,2%), непродовольчих
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товарів – 38,3% (40,7%.) В Україні переважно за рахунок вітчизняних виробників формується оптовий ринок кам’яного вугілля,
чорних металів, відходів і брухту, виробів тютюнових, цукру, пива, олій та жирів харчових, зернових культур.
Необхідно відмітити, що із загального обсягу оптового товарообороту іншим підприємствам оптової торгівлі для
подальшого перепродажу реалізовано товарів у 2016 році на суму 870,4 млрд грн (55,9% від оптового товарообороту), з них
енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти – 165,2 млрд грн, зернових культур – 62,1 млрд грн, добрив,
агрохімічної продукції – 72,5 млрд грн, продуктів фармацевтичних основних і препаратів фармацевтичних – 55,1 млрд грн,
виробів тютюнових – 38,3 млрд грн, чорних металів – 31,6 млрд грн, засобів автотранспортних легкових – 20,4 млрд грн,
насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику – 19,1 млрд грн, інших машин і устаткування – 18 млрд грн, деталей та
приладдя для засобів автотранспортних – 15,9 млрд грн, напоїв алкогольних – 13,7 млрд грн, засобів парфумерних та
косметичних – 13,6 млрд грн, промислової хімічної продукції – 11 млрд грн, олій та жирів харчових – 10,7 млрд грн,
продуктів молочних, масла та сирів – 9,2 млрд грн.
Отже, негативні тенденції у розвитку оптової торгівлі України, які були характерними для перших років
економічних трансформацій, змінились поступовим відновленням і зростанням оптового обсягу продажу вітчизняних
товарів, частка яких зростає з кожним роком.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В
УКРАЇНІ
Значимість сфери торгівлі для розвитку економіки підтверджується вже не одне десятиріччя поспіль. Так,
наприклад, ключовими для економіки ЄС є роздрібна та оптова торгівля. Вона становить 11,1% ВВП ЄС і забезпечує
близько 33 млн робочих місць (майже 15% від загального числа зайнятих в ЄС). Більше 6 мільйонів компаній сектора
роздрібної торгівлі діють в якості посередників між тисячами постачальників продукції та мільйонами споживачів.
Зростаючі обсяги міжнародної електронної комерції дозволили збільшити потенційний ринок для роздрібної торгівлі та
пропозицію продуктів, доступних для споживачів [1].
На споживчому ринку продовольчих товарів України станом на 2017 р. присутні вісім міжнародних операторів та
національних підприємств, активи яких повним обсягом або частково належать компанії-нерезиденту. Серед ТНК у сфері
роздрібної та оптово-роздрібної торгівлі на українському споживчому ринку присутні компанії: “Metro Group” (ТОВ
“Метро кеш енд кері Україна”), “Auchan Group” (ТОВ “Ашан Україна Гіпермаркет”), “Rewe Group” (ПІІ “Білла Україна”),
“Spar International” (ТОВ “Спар Україна”), більшість з яких вийшли на ринок чи розвиваються шляхом відкриття власних
магазинів або “greenfield investment” (“Білла”, “Метро”), поглинання національного оператора (“Ашан”, “Барвінок”), чи
шляхом франчайзингу (“Спар”).
Крім того, на ринку є представники національного бізнесу, які, однак, мають “іноземне коріння”. До таких
належать мережі магазинів “NOVUS” (“Новус”), інвестором якої є литовська компанія “BT Invest”, “Фуршет” (ПрАТ
“Фуршет”), Торговий дім “Амстор” (до 2015 р. – наразі функціонують торговельні центри під однойменною назвою) та
мережа магазинів “Брусничка” (ТОВ “Український рітейл”).
Вихід міжнародних торговельних мереж на український ринок базується як на традиційних для інших зарубіжних
ринків, так і особливих підходах до формування та впровадження маркетингових стратегій. Якщо ж апелювати до практики
механізму трансферу маркетингових інновацій, що мали місце на роздрібному ринку України, то вона варіативна та
частково відповідає міжнародним тенденціям транснаціоналізації у сфері товарообміну: політика глобального центру
(“center-for-global”), що передбачає розробку нових маркетингових технологій у країні базування торговельної ТНК з
використанням централізованих ресурсів компанії (“Ашан”, “Метро”, “Білла”, “Спар”); політика поліцентризму (“local-forlocal”), за якою дочірні компанії мережі використовують власні можливості для розробки нових технологій, що
забезпечують їх потреби (“Фуршет”, “Амстор”, “Брусничка”, “Новус”). Інші поширені в практиці міжнародного рітейлу
механізми трансферу маркетингових інновацій – розповсюджувальна система технологічного розвитку (“locally-leveraged”)
та інтегрована система технологічного розвитку (“globally-linked”) на роздрібному ринку України не отримали належного
розвитку [2].
Оцінка практики впровадження маркетингових стратегій міжнародних торговельних мереж на ринку України має
також здійснюватись залежно від інноваційної спрямованості маркетингових програм. Ми пропонуємо розрізняти
інноваційні та імітаційні стратегії торговельних мереж. Результати дослідження маркетингової поведінки міжнародних
торговельних мереж на ринку України підтвердили загальносвітову тенденцію щодо започаткування на локальних ринках
саме міжнародними операторами інновацій у сфері роздрібної торгівлі. Статус новатора серед міжнародних мереж на
українському продовольчому ринку у свій час мало підприємство ПрАТ “Фуршет”, яке першим впровадило таку форму
продажу товарів, як інтернет-магазин, послідовниками підприємства (стратегія імітації) стали ТОВ “Новус Україна”, ТОВ
“Метро кеш енд кері”, “Амстор”, “Ашан”. Мережа магазинів “Метро” першою вийшла на український ринок з типом
магазину “кеш енд кері”, а її імітатором став ТОВ “Торговий дім “Амстор”. У цілому найпоширенішими інноваціями
міжнародних торговельних мереж стали: нарощування частки товарів під власними торговельними марками (ВТМ),
розширення системи збуту товарів шляхом інтенсифікації продажу через мережу Інтернет, запровадження гнучких схем
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взаємовідносин із постачальниками (збутова стратегія), диференціація сервісу та рівня обслуговування (у межах
комунікаційної політики) та ін.
Імплементація інноваційних підходів у маркетингові стратегії ЄРТМ в Україні у період кризи (2008-2013 рр.), з
одного боку, інтенсифікувала розвиток як самих мереж, так і галузі загалом, однак, з другого, супроводжувалась цілою
низкою негативних соціальних та економічних ефектів, що зумовлює до необхідності застосування певних інституційних
обмежень задля їх зменшення. Зокрема, об’єктом моніторингу мають стати: факти спотворення конкуренції шляхом
узгодження цін між ключовими операторами ринку; агресивне нарощування ВТМ у структурі портфеля торговельних марок
міжнародних торговельних мереж на тлі виведення національних торговельних марок (у середньому зменшення на 3%);
дискримінація вітчизняних постачальників через механізми відстрочки оплати поставленого товару, пред’явлення низки
додаткових договірних вимог, а також поступове нарощування міжнародними мережами обсягів некритичного прямого
імпорту [3] та ін.
Аналіз практики формування та впровадження маркетингових стратегій міжнародних торговельних мереж на
ринку України дозволяє сформулювати низку висновків. По-перше, маркетингові стратегії є одним із ефективних
інструментів реалізації конкурентних переваг міжнародних торговельних мереж на зарубіжних ринках. По-друге, розробка
маркетингових стратегій зумовлена впливом факторів стратегічного та тактичного характеру з огляду на цілі та ресурсну
базу торговельних мереж, при цьому має місце варіативне поєднання підходів “глобального центру” та поліцентризму. Потретє, окрім позитивних впливів на розвиток галузі торгівлі у цілому, виявлено негативний опосередкований ефект на
учасників системи постачань для сфери торгівлі, зокрема представників малого та середнього бізнесу.
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ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ − СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ УКРАЇНИ
У внутрішній торгівлі України можна чітко виділити дві складові: торгівлю товарами і торгівлю послугами.
Оскільки кризові явища в сучасній українській економіці не дозволяють швидко розвивати торгівлю послугами всередині
держави, то зростають обсяги експорту послуг (табл. 1).
Як видно із даних табл. 1 найбільша кількість підприємств, що експортують послуги − у Львівській області. В
цілому по Україні експорт послуг у 2016 році склав 9868,0 млн.долю США, а імпорт − відповідно 5326,5 млн.дол. США.
Таблиця 1
Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами у 2016 році 2, с. 186
Експорт
Імпорт
кількість
вартість,
відсотків до
кількість
Вартість,
відсотків до
підприємств
млн. дол.
загального
підприємств
млн.дол.
загального
США
обсягу
США
обсягу
експорту
імпорту
Україна
6671
9868,0
100,0
5109
5326,5
100,0
Iвано-Франкiвська
86
53,9
0,5
72
17,9
0,3
Львівська
520
393,7
4,0
323
80,0
1,5
Тернопільська
51
79,9
0,8
54
5,8
0,1
Для західного регіону особливо актуальною може стати торгівля туристичними послугами, які пов’язані з
готельно-ресторанним бізнесом. За останні роки (2014-2015 роки) готельно-туристичний і ресторанний бізнес істотно
зменшив обсяги своєї діяльності. Аналізуючи туристичні потоки зазначимо: (табл. 2.):
− кількість іноземних громадян, які відвідали Україну, скоротилась на 2,2%;
− внутрішній туризм зріс на 10,5%;
− кількість екскурсантів скоротилась на 89,4%.
Таблиця 2
Туристичні потоки в Україні 1, с. 174
(тис.)
2014
2015
2015 до 2014
+,−
%
Кількість громадян України, які виїжджали за
22438
23142
+ 704
103,1
кордон
Кількість іноземних громадян, які відвідали
12712
12428
− 284
97,8
Україну11
іноземні туристи
17
15
−2
88,2
внутрішні туристи
323
357
+ 34
110,5
Кількість екскурсантів12
1175
125
− 1050
10,6
11

Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Державної прикордонної служби України).

69

Одночасно із зменшенням туристичних потоків зменшилась місткість готелів та аналогічних засобів розміщення (табл. 3).
Таблиця 3
Місткість готелів та аналогічних засобів розміщування та їх використання в Україні 5, с. 460
Місткість, місць
2015-2014 рр.
Обслуговано
2015-2014 рр.
Коефіцієнт
приїжджих, тис.
використання
місткості13
201414
2015
од.
%
20142
2015
од.
%
2014
2015
Україна
135518
132535
− 2983
97,8
3814,2
4297,2
+ 483
126,6
0,21
0,22
За період 2014-2015 років зменшилась кількість номерів в готелях та аналогічних розміщування 1, 166. Якщо у
2014 р. було 69237 номерів, то в 2015 році − лише 68241 номерів (або скоротилась на 1,4%). Вищевикладене свідчить про
необхідність змін у структурі торгівлі послугами.
В якості пріоритетів слід виділити торгівлю послугами, які надають ІТ-компанії. IT-індустрія з оборотом в 2.5
млрд доларів США вийшла на 2-е місце в експортних сервісах и на 3-е в загальному списку експорту, віддав перше
сільському господарству и друге − транспорту (в основному, транзит газу). У 2016 році є те, що ІТ-індустрія провела
консолідоване дослідження ІТ-ринку − PwC. Аналіз стосується 2011-2015 років. За досліджуваний період ІТ-індустрія
виросла удвічі. Зараз в українській ІТ-галузі працюють майже 100 тис. людей, 420 тис. − разом з працівниками суміжних
галузей. Загалом одне робоче місце в ІТ створює 3,5 робочих місць у суміжних галузях. Так у 2016 році експорт ІТ-послуг
склав 2,8 млрд доларів 3.
Розвиток торгівлі цими послугами дасть можливість більш ефективно використовувати людський і науковий потенціал
як в цілому по Україні, так і по регіонам, створювати нові робочі місця та збільшувати прибутки до бюджетів різних рівнів.
Туристичні та пов’язані з ними послуги також слід розвивати, але головну увагу потрібно звернути на торгівлю
високотехнологічними послугами.
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Внутрішня торгівля є однією з важливих галузей національної економіки, що забезпечує підтримку вітчизняних
товаровиробників, сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств, забезпечує наповнення бюджету країни, підтримує
збалансованість виробництва й споживання, формує частку валової доданої вартості країни, забезпечує економічно активне
населення робочими місцями. Сучасний розвиток національної економіки характеризується поступовою трансформацією,
зумовленою впливом євроінтеграційних процесів, лібералізацією у сфері зовнішньоекономічної діяльності, дестабілізацією
глобальних торговельних регуляторів та залученням країн у міжнародні економічні відносини. За таких умов зазнають змін
пріоритети економічних і товарних відносин України, що потребує адаптації внутрішнього ринку до міжнародних вимог з метою
забезпечення внутрішньої та міжнародної конкурентоспроможності. В умовах євроінтеграційних прагнень України, незважаючи на
труднощі соціально-економічного й політичного характеру, торговельна діяльність залишається однією із ключових галузей
національної економіки. За даними національних рахунків частка доданої вартості, що формується у сфері оптової та роздрібної
торгівлі у 2015 р. досягла 16,2%, частка зайнятих у сфері торгівлі складала 26,4%, а частка реалізованої продукції у загальному
обсязі становила 37,7% [2]. Разом з тим, активні темпи розвитку торгівлі супроводжуються суттєвими структурними
трансформаціями і протиріччями.
Кількісні та якісні перетворення у внутрішній торгівлі України відбуваються під впливом ряду факторів, серед
яких слід виділити купівельну спроможність, рівень товарозабезпечення, рівень розвитку матеріально-технічної бази,
інституціональні перетворення, а також рівень концентрації та конкуренції [3, c.107]. Упродовж 2000-2016 рр. економічне
зростання в Україні характеризувалось нестабільністю, суттєвим зниженням реальних темпів у 2005 і 2008 р., кризовим
спадом у 2009 р., наростаючим падінням ВВП починаючи з 2013 р. та поступовим пожвавленням у 2016 р., про що свідчить
показник 2,3%. Падіння промислового виробництва у 2009 р. становило 22% і було зумовлено наслідками світової
фінансово-економічної кризи. Однак, у 2015 р. знову було зафіксоване вкрай високе падіння на рівні 13,4%, що було
зумовлено скороченням зовнішнього і внутрішнього попиту на товари й послуги та зменшенням обсягу прямих іноземних
інвестицій. Незважаючи на позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції протягом тривалого періоду,
у 2015 р. спостерігалось її скорочення на 4,8%. Зростання інфляції (43,3% у 2015 р.) значно вплинули на обсяги реальних
наявних доходів населення, які у 2015 р. зменшились на 27,7%. Рівень інфляції у 2016 р. становив 12,4%. Протягом 20142015 рр. спостерігалось зменшення фізичних обсягів роздрібного товарообороту на 90,0% та 80,2% відповідно. Суттєвим
залишається розрив у обсягах роздрібного товарообороту у міських та сільських регіонах. Зокрема у 2005 р. цей розрив
становив 5,54 раз на користь міських поселень, а у 2016 р. – 5,12 раз [2]. Крім того, забезпеченість населення об’єктами
У 2000-2010 роках – за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року – за даними
Державної служби статистики України.
13
Коефіцієнт використання місткості розраховано як відношення кількості ночівель до кількості місць у засобі
розміщування, помноженої на кількість днів роботи колективного засобу розміщування.
14
У загальній кількості враховуються юридичні та фізичні особи-підприємці.
12
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торгівлі у міських поселеннях вища на понад третину, а торговельною площею – у майже 4 рази. Наведені вище тенденції
вказують на погіршення розвитку внутрішнього споживчого ринку та, як наслідок, якості життя населення, результатом
чого є зменшення інвестиційної привабливості сільських поселень, підвищення рівня їх периферійності й депресивності.
Важливим аспектом аналізу розвитку роздрібного товарообороту підприємств України є його регіональний розподіл. Як
свідчить статистика [2], у 2016 р. найбільші обсяги роздрібного товарообороту припадали на підприємства Києва – 19,4%, що
зумовлено, у першу чергу чисельністю його мешканців (зокрема, станом на 1 січня 2017 р. кількість постійного населення Києва
становила 2925 тис. осіб), концентрацією значних обсягів грошових доходів населення та їх витрачанням на придбання товарів
саме в даному регіоні, зосередженістю значної кількості оптових та роздрібних підприємств у Києві (1042 одиниць станом на
01.01.2017 р., що становить майже 9% загальної їх чисельності). З-поміж інших регіонів країни помітними обсягами роздрібного
товарообороту характеризуються підприємства Дніпропетровської (9,85), Харківської (7,29), Одеської (7,19), Львівської (5,38)
областей. Слід відмітити, що взятий для порівняння 2010 р. чітко відображає значну питому вагу Донецької (9,07%) та Луганської
(3,28%) областей у структурі роздрібного товарообороту, частка яких у результаті окупації частини Східних регіонів України
склала у 2016 р. 6,46 % та 1,75% відповідно [2].
Однією із ключових проблем функціонування роздрібної торгівлі є експансія зарубіжного торгового капіталу та імпортну, а
також інтернаціоналізація вітчизняної торгівлі. Так, у міру процесів лібералізації торговельних потоків, інтеграції національної
економіки в міжнародні відносини зростають обсяги імпорту на вітчизняному ринку, що формує суттєві диспропорції у структурі
товарообороту [1, c. 9].
Проведений аналіз дав змогу підтвердити значимість індикаторів розвитку внутрішнього ринку у обґрунтуванні масштабів
та рівня задоволення попиту населення, стимулюванні розвитку виробництва та прискоренні оборотності капіталу виробничих
підприємств, підвищенні швидкості грошового обігу та покращенні інших макроекономічних показників.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Когда дует ветер перемен, некоторые начинают строить свои убежища, желая укрыться от них, но ветер
разрушит их так или иначе, другие, же строят ветряные мельницы (английская пословица)
В конкурентоспособной экономике, экономические единицы являются ее составной частью, посредством
определения использования неких изменений и модернизации в процессе их деятельности, имея непрерывный и
когерентный характер, что согласуется с эволюционной тенденцией международного рынка, с национальным и
международным законодательством, которые регулируют процесс и порядок их деятельности.
Изменение организационного управления предполагает конкурентоспособность и реализацию новых идей, в
развитии и улучшения деятельности, что обеспечит существование и процветание предприятий.
Изменения, которые будут осуществлены, привлекут в этот процесс всех сотрудников компании, так как
ожидаемые изменения, направленные на полный спектр деятельности, осуществляемой в рамках организации, достигаются
за счет участия трудовых ресурсов. Инновацией в процессе управления является не только появление новых стратегий и
принципов деятельности предприятия, но и обработка существующих проблем и препятствий, путем новых видений, новых
приемов и методов адаптации к конкурентной среде, анализа глобальных вопросов, влияющих на эволюционное развитие
национальной экономики, а также на тех, кто является составной частью данной работы.
Инновационный менеджмент, который эффективно развит на предприятии, приносит положительный эффект для
имиджа компании, служит средством продвижения и осознания деятельности компании, так как в настоящее время
потребитель имеет высокий спрос на использование товаров и услуг, которые могут удовлетворить его ожидания на более
высоком уровне, что приведет к появлению лояльных покупателей.
В аспекте менеджмента преобразования можно отметить, что данная деятельность ожидает появление преданных
работников, ратующих к осуществлению деятельности на долгосрочной основе, так как всякая деятельность базируется на
творчестве, изобретательности, самоотдачи, но одновременно с этим порождается стресс, ассоциируемый с имеющими
место изменениями, основанный на негативном предыдущем опыте. Изменения должны быть проведены с хорошо
поставленным управлением и соответственно организованны и проведены.
Организации получат преуспевающие социально-экономические показатели только в том случае, когда будет
широко применено про активное или преобразовательное управление, или другими словами ‒ инновационное управление.
Экономика Республики Молдова еще проходит транзитный период адаптации в целях становления одной из современных
экономик, а успехи остаются быть ожидаемыми до внедрения различных технических, технологических и управленческих
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инноваций и т.д., которые, в свою очередь, должны обеспечить фортификационные и прожиточные минимумы в условиях
недобросовестной и возможно, даже, враждебной конкуренции.
Среда, которая стремимся обеспечить тенденцию сбалансированного экономического роста и в которой можно
было бы устойчиво развиваться, является динамично-интенсивной, будучи спровоцированной, в одних случаях,
предсказуемыми факторами, а в других неопределённостью. Исходя из этого, любая организация будет продвигать и
развивать инновационные процессы, таким образом, чтобы соответствовать требованиям интеграции в условиях рыночной
экономики и последовательно осуществлять стратегии в области развития, которые ставит перед собой предприятие.
Инновационный менеджмент, как теория и практика управления, становится, в последние годы, все более
вероятным в развитии предпринимательства. Управление инновационной деятельностью является сложным, непрерывным
процессом, на протяжении всего периода развития организации, представляя собой, образно говоря, объём кислорода
необходимого в эволюционном развитии организации.
Инновационный менеджмент имеет целью контроль и оценку изменений, осуществлённых одновременно с
тенденцией обеспечения поддержания, по крайней мере, зарегистрированного темпа развития производственного процесса
или сферы предоставления услуг.
Инновационный менеджмент является не настолько новой областью, но в тоже время он не достаточно изучен в
экономико-техником мире, однако для молдавского рынка носит до сиих пор инновационный характер и, возможно, не так
хорошо определен или понятен местными практикующими менеджерами. Рынок сбыта должен быть изучен и, даже
возможно, изучен местными руководителями, но в то же время ощущается необходимость его оживления путем внедрения
новой продукции на основе современных технологий. Более того, инновация является не только технической стороной, но
также включает в себя развитие организационно-экономических отношений и сотрудничества с рыночной средой.
Инновационный менеджмент основан на творчестве, ответственности, чувстве предпринимательства, и должен быть
неотъемлемой частью стратегии бизнеса организации, так как стратегический контекст объединяет в себе цели развитого
бизнеса, настоящее и будущее положение организации, широкое участие административных органов/менеджеров,
эволюцию рынков сбыта для последующего их завоевания, бизнес-среду и конкурентоспособность, экономическую, а также
нормативно-правовую среду.
Проблема развития инновационного менеджмента должна обсуждаться и быть на повестке дня в любой
организации, поскольку она способствует тому, что управленческий состав осуществляет обучение всего
административного ресурса с помощью презентаций новых идей, разных позиций и видений развития, а также обеспечивает
новыми технологиями, методами развития, что в конечном итоге, ускорит осуществление изменений в конкурентной среде.
Таким образом, организация встретит новые инновационные провокации из экономической, социальной и политической
среды, во всеоружии, преодолевая их с незначительными потерями и регистрируя стабильность и устойчивое развитие.
Важной деталью, на данном этапе является то, что, как правило, люди во время своей деятельности в той или иной области
образуют "комфортную" платформу, создавая, вполне обоснованно, определённый удовлетворительный антураж и часто не
замечают проявления малейших признаков возможных приближающихся изменений, отклоняя их, считая незначительными,
краткими или проходящими. Они не видят изменений, которые должны методично приниматься, предпочитая
корректировать моментные действия, чтобы решить спорные ситуации, которые, кажутся, только ситуационными. Этот
парадокс возникает вследствие отсутствия знаний о всём том новом что происходит в бизнес-среде, о новых технологиях,
новых понятиях и ценностях инновационного менеджмента в экономическом, социальном и политическом мире, так как
этот трином находится в строгой корреляции и неоспоримом взаимовлиянии, часто представляя двойственный характер:
прямой и косвенный.
Инновационный менеджмент включает в себя продвижение политики вовлечения всех сотрудников компании в
процесс развития. В основе привлечения персонала в процесс управления компанией стоит инициатива. Человеческие
ресурсы подразделяются на сотрудников с отсутствием инициативы и на сотрудников с инициативой. Сотрудников, в целях
их дальнейшего роста и стимулирования изучения новых подходов, следует поощрять, переходя от позиции ожидания
конкретных указаний, что делать и просто исполняя их, не задумываясь над вопросом: почему так? почему таким образом?
и так далее, к позиции–постановки вопросов, что делать в ситуации, которая требует решения. Но и этого недостаточно, так
как менеджер тратит свое время на весь аналитический процесс, следовательно, работник должен быть про стимулирован,
подготовлен для делегирования задач, чтобы представить предложения по разрешению обнаруженной проблемы, или, что
еще лучше, объявить о решении проблемы которую он обнаружил, просто сообщив руководству о проделанной работе.
Инновация может рассматриваться как эквивалент изменений, что предполагает изменение в процессе
производства, нарушений в процессе работы и которые обязательно требуют дополнительных затрат/инвестиций различных
ресурсов и времени как такового. Исходя из этого, не слишком обдуманные изменения могут довести фирму к преддверию
финансового кризиса, или даже к финансовому обрушению – то есть ‒ все должно быть заранее хорошо обдуманно, и,
соответственно, оценены возможные последствия. В частности, необходимо обратить особое внимание на инновации,
которые стремительно развиваются, так как оные могут быть оправданы положительным влиянием на результаты
деятельности организации.
Процесс внедрения инновационного менеджмента начинается с определения и уточнения проблем, связанных с
изменениями, происходящими на предприятии, которые дают ответы на ряд вопросов: “как?ˮ а ответ на него мы найдем в
инновационных средствах, “почему?ˮ ‒ здесь мы определим цели и “что?ˮ ‒ представляет проблему, которая требует
диагностику и т.д.
Организационный менеджмент должен быть наделен превосходящими качествами, такими как: политические и
аналитические навыки, компетентность персонала, умением систематизировать информацию, навыками ведения бизнеса и
т.д. Рассмотрение инновационного менеджмента будет осуществляться в зависимости от следующих аспектов:
рационально-эмпирических; нормативно-образовательныхи эколого-адаптивных. Стратегии инновационного менеджмента
должны быть хорошо продуманы, так как зависят от целого ряда факторов, таких как: уровень сопротивления,
ориентированность населения, цели предприятия, временной промежуток, опыт и зависимость.
В процессе внедрения инновационного менеджмента, с целью достижения устойчивости в развитии, реализуются
четыре уровня изменений: изменения в знаниях; изменения в отношении персонала; изменения в индивидуальном
поведении каждого сотрудника и изменения в поведении на уровне предприятия или подразделения.
Изменения, подразумеваемые внедрением инновационного менеджмента, трактуются следующим образом:
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индивид-организация; индивид-задача; индивид-неформальная организация; формальная-неформальная организация;
организация-окружающая среда и т.п.; изменения окружающей среды; организационные изменения; человеческие
изменения.
В том же контексте мы рекомендуем предприятиям, которые стремятся к внедрению инновационного
менеджмента, использовать такие методы изменения как: незапланированные изменения; плановые изменения; изменения
по необходимости; изменения путем участия и изменения путем переговоров.
Согласно проведенному исследованию, можно с большей доли уверенности утверждать, что предприятие
зафиксирует прибыль и высокие показатели на рынке только тогда, когда оно планомерно, комплексно и гармонично
применит локальные и глобальные инновации, так как максимальный экономический эффект достигается путем внедрения
инноваций организационно-технического порядка, а другие виды инноваций только косвенно влияют на экономическую
эффективность.
Компании, которые используют инновационный менеджмент, должны поддерживаться государством путем
создания и/или наличия инновационных требований, а также создание новых/обновленных рынков товаров и услуг. Это
будет также успешным и в случае стимулирования потребления/использования новых товаров или услуг.
Инновационный менеджмент представляет собой системное, последовательное мышление, и имея глобальный
подход, основывается на предыдущих стратегических достижениях, тем самым способствуя достижению симбиоза между
заданными целями и сроками их реализации.
Организация с тенденциями прогрессивного развития должна разработать свою стратегию путем внедрения
инноваций ‒ это означало бы необходимое уточнение, и соблюдение правил ведения бизнеса с существующими партнерами
и конкурентами. Однако некоторые из них должны быть изменены таким образом, чтобы могли быть ценным дополнением
в работе предприятия, обеспечивая конкурентоспособность на рынке, без очевидного негативного влияния на других
деловых партнеров.
Инновационная новизна организации согласовывается с новыми методами/способами логистики рынка, новыми
технологиями производства товаров, реализаций схем по сокращению маршрута товаров/услуг от производителя к
потребителю, путем максимально возможного удаления посредников, которые только увеличивают цену товаров/услуг,
предлагаемых конечным потребителям. Организация не отважится на гигантский инновационный процесс только ради
великого лозунга, но только в результате конкретного уточнения оптимального ожидаемого изменения, реализовывая
известный экономический лозунг: получение максимальной выгоды при минимальных усилиях.
Организация осуществит применение механизмов инновационных стратегий путем: разработки и предоставления
разнообразной продукции/услуг; разработки новых видов продукции/услуг; процессов; проникновения и освоения новых
сегментов рынка сбыта; разработки новых схем логистики и менеджмента маркетинга; открытости к новым видам
деятельности организации; внедрения новых форм организации производства и эргономики труда; создания программного
обеспечения и компьютерных систем, работающих между подразделениями и подсистемами организации, и т.д.
Инновационный процесс должен интегрировать всех сотрудников, а также должен носить системный,
организационный и непрерывный характер по внедрению новых идей и новых возможностей. Конкурентоспособность
создает механизм стимулирования инновационного менеджмента, продвигая новые технологии.
Внесение изменений в организационный менеджмент требует постоянной корректировки деятельности
предприятия в зависимости от факторов внешней среды, стремясь к достижению стабильного и устойчивого развития
внутри него. В конечном итоге, этот процесс является постоянным и представляет собой дилемму изменение-стабильность,
которые могут быть разработаны на основе четких путей развития, определенных для организации, ориентированных на
свою миссию, уровень усвояемости и восприятия, сплоченность организации с окружающей обстановкой, владение гибкой
организационной структурой, применение современных технологий и разработка систем мотивации сотрудников, которые
должны отражать не только приоритеты, ценности и организационные правила, но и индивидуальные потребности для
развития и достойного проживания.
Выводы.
1. Каждый сотрудник должен быть готов принять и реализовать перемены, пересилив предыдущую зону комфорта.
2. Осуществить изменения довольно трудно, но абсолютно необходимо для того чтобы идти в ногу со временем и
соответствовать новым требованиям и непредсказуемости запущенной конкурентной средой.
3. Изменения в процессе менеджмента осуществляющиеся на предприятии, как правило, приводят к успешным
изменениям, максимум до 30 процентов от всего того, что внедряется в процессе инновации менеджмента.
4. Инновационный менеджмент должен быть принят задолго до возникновения возможного кризиса в развитии, в
противном случае, мы окажемся в ситуации, которая создаст ряд проблем и поставит, в той или иной степени, в зависимость
от ряда управляемых или менее управляемых факторов.
5. Позднее применения инновационного менеджмента, путем задержки любых действий, сокращают возможности,
а издержки и негативные последствия, безусловно, повышаются, если не внести изменения в административный процесс
при первых симптомах дефицита в управленческой деятельности, которые казались незначительными.
6. Команда менеджеров должно проявлять инициативу, тат как это является составляющей успеха в новой
экономической парадигме ...... со своими уровнями: Уровень I - ожидания; Уровень II –вопрос, что делать; Уровень III –
предложение по решению вопроса; уровень IV - выполнения решения.
7. Уровни III и IV  повышают профессионализм сотрудника, как следствие эффекта продвижения инновационного
менеджмента.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА
В реальных условиях введение любого налога предусматривает разработку концепции, которая предполагает
определение объекта налогообложения и налогового администрирования; величины налоговой ставки; уровень риска, с
целью обеспечения высокого уровня налоговых поступлений в бюджет и соблюдения принципа справедливости.
Одним из таких налогов, который был введён в Республике Молдова с 2017 года, является поимущественный
налог на недвижимое имущество граждан, охватывающий жильё, дачные коттеджи, общая оценочная стоимость которых
составляет 1,5 миллиона леев и более и общая площадь – 120 квадратных метров и более. Данный налог касается и
владельцев недвижимости, приобретённой за счёт ипотечного кредита или по контракту финансового лизинга.
В соответствии с налоговым кодексом налог будет взиматься с положительной разницы между оценочной
стоимостью объекта и суммой, оставшейся до полного завершения выплат. Поскольку речь идёт о дорогостоящей
недвижимости, нововведение окрестили налогом на роскошь.
В европейских странах “налог на роскошь” появился в XVII–XVIII веках и сохранился до настоящего времени в
130 странах мира. В зарубежной практике объектами роскоши, богатства, подлежащими налогообложению, признаны
элитная недвижимость, транспортные средства класса “люкс”, яхты, самолеты, акции, другое; при этом не обязательно
вводится отдельный налог на роскошь параллельно действующему налогу не недвижимость, а устанавливаются критерии,
при которых применяются повышенные ставки, коэффициенты к принятым базам налогообложения соответствующего
имущества. При выборе субъектов, объектов и ставок руководствуются принципами налогообложения, среди которых
выделяются принцип справедливости и достоверности.
При определении стоимости объекта недвижимого имущества для целей налогообложения применяются
понижающие и повышающие коэффициенты, в зависимости от года строительства недвижимости, его физического и
функционального износа, которые повышают или понижают налог.
В отдельных странах учитывается и количество лиц, проживающих в налогооблагаемой недвижимости, а также
установлена прогрессивная шкала налогообложения недвижимости, транспортных средств. Помимо этого применяется
повышенный гербовый сбор при приобретении (оформлении) недвижимости в собственность.
Во всех европейских странах, кроме Мальты и Ирландии, взимается налог на недвижимость, минимальная ставка
которого в большинстве стран не превышает 1% и оплачиваемый раз в год.
Существует три способа расчета определение налога: по прогрессивной шкале ставке, пропорционально стоимости
объекта недвижимости; по ставке из расчета на квадратный метр; фиксированная плата, размер которой устанавливает
местная власть. В странах, применяемых первый метод, меньше всего платят собственники недорогой недвижимости, в то
время как ставки “элитную” недвижимость колеблются от 4% до 8%.
По мнению налоговых экспертов, наиболее целесообразным является солидарный налог на богатство, принятый во
Франции 35 лет назад. Объектами налогообложения являются состояние налогоплательщика, включающее недвижимость,
банковские счета и ценные бумаги в стране и за рубежом, превышающее 1,3 миллиона евро. При стоимости совокупного
имущества от 1,3 до 3 миллионов евро ставка налога составляет 0,25%, а свыше 3 миллионов евро – 0,5%.
Налогоплательщик имеет право самостоятельно рассчитывать стоимость своего имущества, при этом ошибка при
декларировании не может превышать 30%. По нашему мнению, такой налог целесообразно ввести в республике.
В Великобритании налог на элитную недвижимость составляет 5%; причём, при покупке недвижимости,
признанной предметом роскоши, физические лица платят гербовый сбор, имеющий прогрессивный характер. В зависимости
от стоимости объекта недвижимости, ставки варьируют от 1 до 4%. В зарубежных странах система налогообложение
роскоши работает давно и хорошо выстроена.
При введении налога на “роскошь” в РМ были допущены следующие недочеты: не было введено определение
понятия “роскошь”, а налогооблагаемая база не учитывает реальную стоимость на дату обложения, степень физического и
функционального износа, не учитывается место нахождения недвижимости. То, что, в соответствии с положениями
Налогового кодекса, считается роскошью, на самом деле может ею не являться.
В реальности элитные дома могут быть небольшими по площади, но их стоимость может превышать миллионы
долларов. И эти объекты, из-за площади, могут в итоге не облагаться налогом на роскошь.
Два параметра (площадь и стоимость) без предшествующей индивидуальной оценки не обеспечат справедливости
в налогообложении. При введении налога следовало оценить риск налогообложения лиц со средним достатком, а также
целесообразность установления прогрессивной шкалы для “элитной” недвижимости.
При существующем налоге на недвижимость, в котором дорогостоящая недвижимость, по мере увеличения
площади, облагается прогрессивной шкалой налогообложения, по аналогии с порядком, принятым в европейских странах,
введение данного налога, привело к тому, что помимо местных бюджетов, часть налога перечисляется в государственный
бюджет.
Одновременно, существует риск возложения дополнительных расходов не только на средний класс, но и на
малообеспеченные слои населения. Под действие закона могут попасть сельчане, которые по традиции строили большие
дома. Кроме того, многие жители страны, проработав за границей, построили роскошную недвижимость, которую
впоследствии не в состоянии её содержать, в частности оплачивать счета за отопление, что еще больше ухудшит их
положение.
Весьма высока и кадастровая стоимость квартир в новостройках, где зачастую живут не самые состоятельные
граждане. Такое жильё во многих случаях приобретается в ипотеку, путём оформления рассрочки или займа, продажи
старой квартиры и вложения накоплений с заработков за рубежом. Площадь трех- или четырехкомнатных квартир для
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семей из 4-5 человек, где есть разнополые дети, во многих новостройках достигает 120-130 квадратных метров. Однако
такую недвижимость вряд ли можно отнести к роскошным объектам.
С другой стороны, человек может владеть домом общей площадью 200 квадратных метров, оцененным в 1,4
миллионов леев, и он не будет платить налог по повышенной ставке, поскольку данный объект не отвечает обоим условиям.
В то же время, сегодня распространена ситуация, когда одному человеку принадлежат 2-3 квартиры (к примеру,
одна квартира досталась по наследству или престарелые родители оформили договор дарения в пользу детей). Если общая
стоимость этих квартир выше 1,5 миллионов леев, а их суммированная площадь не менее 120 квадратных метров,
физическому лицу понадобится оплатить налог на роскошь.
Другая проблема заключается в том, что налог должен исчисляться от цены имущества, а приемлемой процедуры
определения справедливой стоимости домов по-прежнему нет. В условиях молдавской действительности такую процедуру
даже трудно представить.
С одной стороны, некоторые объекты недвижимости оказываются переоценёнными. В то же время методики расчёта
приводят к искажениям, при которых жильё элитного или бизнес-класса по оценкам кадастровых органов не сильно отличается от
расчётов для типового жилья в той же местности, хотя разница в рыночных ценах может достигать двух и более раз.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Заступник Міністра економічного розвитку ‒ Торговий представник України Наталія Микольська [1] під час урочистого
засідання з нагоди Дня працівників торгівлі, що відбулося 23 липня 2015 року в Київському національному торговельноекономічному університеті зробила заяву: “Уряд зараз працює за двома найбільшими напрямками реформ для сфери торгівлі –
покращенням бізнес-клімату, в тому числі податкова реформа й дерегуляція, та розробка концепції реалізації державної політики у
сфері внутрішньої торгівлі. Основне наше завдання – спростити умови ведення бізнесу в Україніˮ.
Наталія Микольська наголосила на важливості розвитку внутрішньої торгівлі в Україні, адже вона складає 20 % ВВП
України.
Заступник директора департаменту розвитку торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Сергій
Литвиненко [2] в 2014 році зауважив, що основними проблемами внутрішньої торгівлі є невідповідність українського законодавства
європейському, неузгодженість і суперечливість регуляторних норм і регламентуючих документів, недосконалість розподілу функцій
та завдань між центральними й місцевими органами виконавчої влади. До негативних чинників також відносять значну частку
тіньового ринку, недостатній розвиток форм самоорганізації бізнесу, нерівномірність розміщення торговельних об’єктів у містах і
сільській місцевості, високий рівень порушень прав споживачів та інше.
Українські державні урядовці дуже поважають слово “концепціяˮ. Слово “концепціяˮ походить від латинського слова
conception, що означає розуміння, єдиний, визначальний задум.
В Постанові Кабінету міністрів України від 20 грудня 1997 р. “Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі Україниˮ
[3] визначено, що концепція визначає загальну стратегію і пріоритетні напрями державного регулювання розвитку внутрішньої
торгівлі у ринково орієнтованій системі господарських відносин і спрямована на підвищення ефективності організаційноекономічних перетворень в торгівлі.
Основні напрями розвитку сфери роздрібної торгівлі, що були приведені у вищеназваній постанові:
1. Формування ефективного конкурентного середовища для ринкових суб’єктів господарювання.
2. Забезпечення господарської надійності та економічної конкурентоспроможності кожного ринкового суб’єкта.
3. Запобігання скороченню або ліквідації деяких соціально важливих, але малоприбуткових і неконкурентоспроможних
видів торгівельної діяльності.
4. Максимальна адаптація структурної і територіальної організації роздрібної торгівельної мережі до стереотипів і моделей
поведінки споживачів та їх запитів.
5. Поєднання принципів вільного (ринкового) і регульованого формування роздрібної торгівельної мережі.
6. Створення чіткої системи захисних і обмежувальних механізмів державного регулювання розвитку сфери роздрібної
торгівлі.
7. Впорядкування організації і ведення торгівельної діяльності.
В 2014 р. побачив світ проект “Про схвалення Концепції реалізації державної політики розвитку внутрішньої торгівліˮ [4], в
якому наведені шляхи і способи вирішення проблемних питань сфери внутрішньої торгівлі:
1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання торговельної діяльності та захисту прав споживачів
відповідно до законодавства ЄС.
2. Розширення практики застосування безготівкових розрахунків та реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі.
3. Зменшення регуляторного тиску на підприємства торгівлі, централізації управлінських функцій та скорочення
адміністративних витрат.
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4. Забезпечення розподілу функцій та завдань державної політики у сфері внутрішньої торгівлі між центральними,
місцевими органами виконавчої влади із запровадженням нових механізмів та інструментів розвитку внутрішньої торгівлі.
5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо правових засад здійснення торговельної діяльності та захисту
прав споживачів.
6. Створення саморегулівних організацій у сфері внутрішньої торгівлі.
7. Розміщення об’єктів торгівлі з урахуванням планування населених пунктів та нормативів забезпечення торговельною
площею.
8. Створення оптимальних умов для розвитку електронної торгівлі.
9. Забезпечення ефективного контролю за якістю та безпечністю харчової та нехарчової продукції.
10. Формування позитивного іміджу робітничих професій у сфері торгівлі та послуг, удосконалення системи підготовки
спеціалістів у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.
11. Налагодження соціального діалогу між профспілковими об’єднаннями, організаціями роботодавців у сфері торгівлі,
центральними та місцевими органами виконавчої влади.
Окрім слова “концепціяˮ існує ще слово “демагогіяˮ, що означає маніпуляція інформацією, набір ораторських і полемічних
прийомів і засобів, що дозволяють ввести аудиторію в оману і схилити її на свій бік.
Фактично спостерігається за період 2014-2016 рр. скорочення кількості магазинів на 182, їх торгової площі на 55 тис.м²,
особливо це стосується сільської місцевості, де за 3 роки забезпеченість на 10000 осіб об’єктами торгівлі впало з 12 до 11. Індекси
фізичного обсягу роздрібного товарообороту, у порівнянних цінах (у відсотках до попереднього року) із року в рік скорочується, так в
2014 році падіння до попереднього року склало 9,8 %, в 2015 році падіння до попереднього року продовжилось і склало 19,8% і тільки
в 2016 році в порівнянні до 2015 року відбулось підвищення на 4,5 %. Ситуація дуже тяжка, українці живуть бідніше і відмовляють
собі у самому необхідному, так м’яса та птиця свіжі та заморожені за три року було куплено на 33 тис. т менше, риби і морепродуктів
‒ на 29 тис. т менше, яєць – на 254 млн. шт. менше. Всі вищенаведені цифри відображаються на здоров’ї та імунітеті українців до
захворювань.
Що робити? На нашу думку, слід забезпечити громадян України доступними продовольчими продуктами хорошої якості, що
можливо лише за політики імпортозаміщення. Допомогти зможе держава за рахунок надання виробникам продовольчої продукції
доступних кредитів (до 5 %), як і у європейських конкурентів. Державні органи влади повинні створювати всі умови для розвитку не
віртуальній та фінансовій економіці, а її реальному сектору, який зараз переживає не найкращі часи. Слід перейти від концепцій та
демагогії до реальних справ, які будуть відображатися на столі та гаманці пересічного українця.
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КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
На споживчому ринку підприємства торгівлі працюють в умовах досконалої конкуренції, яку можна характеризувати за
допомогою таких ознак: наявність великої кількості роздрібних підприємств торгівлі, що реалізують однаковий асортимент товарів;
однорідність сегментів ринку, які обслуговують різні підприємства торгівлі; можливість досить вільної заміни асортименту товарів,
що реалізуються; можливість виходу на ринок за незначних обсягів капіталу, що інвестується, а також відносно низького рівня витрат
при виході з ринку. Основні завдання реалізації конкурентної політики в Україні наведені на рис. 1.

Рис. 1. Основні завдання реалізації конкурентної політики в Україні
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Конкуренція та конкурентне середовище на ринку споживчих товарів на сучасному етапі розвитку економіки
наділені специфічними характерними рисами, які визначаються значною мірою особливостями цього ринку.
Зокрема, конкурентне середовище на ринку торгівлі має свою специфіку, пов’язану з існуванням таких
особливостей цього ринку: підрив через надмірне державне втручання та часті зміни законодавства
конкурентоспроможності підприємств; інтенсивне збільшення кількості конкуруючих суб’єктів і посилення боротьби за
споживача; існування значного тіньового сектора, який перешкоджає формуванню конкурентного середовища на ринку.
Функціональний характер конкуренції на внутрішньому ринку споживчих товарів визначає її позитивний та
негативний вплив на основні параметри ринку (табл. 1).
Таблиця 1
Позитивний та негативний вплив конкуренції в торгівлі

Наявність негативних проявів конкуренції, а також можливість виникнення в торгівлі за умови безконтрольного ринкового
середовища монополізованих структур та нездатність стихійно діючого ринкового механізму забезпечити достатній захист споживача
від неякісних виробів, продукції тіньового сектора тощо підтверджує необхідність державного регулювання сфери торгівлі через
стимулювання чи обмеження конкуренції, особливо на етапі зміни економічної системи господарювання.
Отже, конкурентна політика держави повинна бути спрямована на розробку заходів, що стосуються створення
конкурентного середовища, підтримки та захисту добросовісної конкуренції, боротьби з монополізмом в економіці тощо.
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Сфера послуг є своєрідною галуззю людської діяльності та зумовлена суспільним розподілом праці. Вона є вторинною
галуззю суспільного виробництва, в якій створюються нематеріальні блага, що задовольняють потреби населення. Виробництво
послуг приймає вторинний характер лише в тому сенсі, що розвиток сфери послуг пов’язаний із матеріальними виробництвом, як
зі своєю необхідною технічною базою [1]. Об’єктивною передумовою виникнення та розвитку сфери послуг – значною за
обсягами галуззі підприємницької діяльності – є відповідний рівень суспільної потреби у послугах. Об’єктивна основа
функціонування цієї сфери – відповідно високий рівень розвитку матеріального виробництва. Сфера послуг є відкритою
системою, яка функціонує не відокремлено, а у взаємодії з усіма соціально-економічними рівнями та суб’єктами.
На кінець 2015р. на ринку послуг фактично працювало 59,6 тис. підприємств – юридичних осіб та їхніх
відокремлених підрозділів15 (проти 86,1 тис. одиниць у 2011 р.), основним видом діяльності яких є надання не фінансових
послуг. Фактично працювало 94,8% загальної кількості [2]. Це зумовлено тим, що деякі підприємства, які обрали основним
видом діяльності надання послуг, тимчасово призупинили діяльність або змінили основний вид діяльності на такий, що не
належить до сфери послуг. Більше половини підприємств, що надавали споживачам різноманітні послуги, функціонували у
семи регіонах України: м. Києві, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській, Запорізькій та Київській областях.
Станом на 2015 рік загальна кількість малих підприємств сфери послуг становить 126178 одиниць або 95,5 % до
загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності. Виходячи з ролі, яку виконує мале підприємництво у
національній економіці та особливостей виробництва послуг, можна вважати, що малий бізнес є важливою складовою
Статистичне спостереження за діяльністю підприємств сфери не фінансових послуг організоване відповідно до національного
класифікатора України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”. Ідентифікація підприємств здійснюється за основним
видом економічної діяльності.
15
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ринкового механізму у сфері послуг. Тому економічна підтримка функціонування та розвитку малих підприємств, поряд із
середнім та великим бізнесом, має бути стратегічним напрямком державної та регіональної політики. Особливості
функціонування та динаміка розвитку сфери послуг за своєю специфікою має чітко виражену регіональну орієнтацію.
Внаслідок чого важливим макроекономічним фактором є оптимізація структури економіки країни, регіону. Саме мале
підприємництво сфери послуг повинно здійснити суттєвий плив на формування макроекономічних показників, які
характеризують розвиток економіки регіону. Зокрема, враховуючи специфіку конкретної території, доцільно використати
акумульовані в підприємницькому секторі резерви потенціалу галузей сфери послуг. Результат від операційної діяльності
підприємств сфери послуг протягом останніх п’яти років характеризувався негативною тенденцію, щодо катастрофічного
зменшення даного показника, що призвело до збиткової роботи більшості суб’єктів бізнесу галузі. Так цей показник у 2015
році був від’ємним та становив  78276,9 млн. грн. На наш погляд, основною причиною є збільшення витрат операційної
діяльності, протягом останніх п’яти років у 1,6 разів. Це негативно вплинуло на рівень рентабельності суб’єктів
господарювання сфери послуг. Якщо рівень рентабельність у 2011 році становив 3,3 то у подальшому спостерігаємо різкий
спад підприємницької активності, що призводить до збитковості сфери послуг. Так свого катастрофічного значення рівень
збитковості досяг у 2014 році, в якому цей показник становив  17,2. Протягом 2015 року ситуація з провадженням бізнесу
на ринку послуг дещо покращується. Окремі види діяльності знову стають рентабельними, зокрема транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність, а також професійна, наукова та технічна діяльність.
Обсяг реалізованих послуг [2] підприємствами сфери не фінансових послуг у 2015р. становив 433,3 млрд. грн., із
якого більше половини реалізовано підприємствами 3-х регіонів: м. Києва, Одеської та Дніпропетровської областей. Слід
відзначити, що у 2011р. цей показник становив 285,0 млрд. грн. Отже, збільшення становить 1,5 разів.
У структурі загального обсягу реалізованих послуг у 2015 р. найбільшу питому вагу займали послуги транспорту –
44,7%. Послуги з інформації та телекомунікацій за значимістю посіли друге місце, їхня частка у 2015р. склала 19,1%.
Третіми за значимістю в загальному обсязі надання послуг за звітний період стали послуги щодо здійснення професійної,
наукової та технічної діяльності (10,6% у загальному обсязі). Послуги з проведення операцій із нерухомим майном у
загальному обсязі реалізованих послуг становили 8,6%; із діяльності у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування – 5,3%; освіти – 4,6%; тимчасового розміщування й організації харчування – 3,4%; у сфері охорони здоров’я
та надання соціальної допомоги – 2,5%; у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 0,8%.
За результатами обстеження підприємств сфери послуг виявлено такі очікування, щодо стану їхньої ділової
активності у 2017 році порівняно з попередніми: зменшення кількості працівників на підприємствах сфери послуг;
зростання цін на послуги підприємств сфери послуг; зниження рівня рентабельності підприємств сфери послуг; зниження
впливу на роботу підприємств сфери послуг такого стримуючого чинника, як фінансові обмеження; збільшення капітальних
витрат у сфері послуг.
Із огляду на це, наукові засади розроблення програми розвитку сфери послуг на регіональному рівні включають:
мету, завдання, принципи та чотири основні етапи її формування (рис. 1).
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Рис. 1. Алгоритм розробки Програми розвитку сфери послуг на регіональному рівні
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Запропонований алгоритм Програми розвитку сфери послуг для регіону складається з п’яти основних пунктів: 1)
загальні положення; 2) оцінка стану ринку послуг і обґрунтування проблем його розвитку; 3) мета та основні завдання Програми
розвитку; 4) стратегічні (організація управління суб’єктами бізнесу, підвищення ефективності сфери послуг і забезпеченості
населення соціальними послугами, раціональне розміщення мережі надавачів послуг) та тактичні напрями реалізації Програми, 5)
оцінка соціально-економічної ефективності реалізації Програми розвитку.
Заплановані заходи забезпечать прогресивний розвиток сфери послуг, підвищать ефективність її діяльності та
сприятимуть динамічному розвитку національного господарства країни.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
Управление несостоятельными предприятиями, восстановление и обеспечение финансовой устойчивости в
условиях конкуренции выдвигается в ряд актуальных и значимых задач, от решения которых зависит социальноэкономическое развитие страны.
От правильности решений и использования разных методов управлений, зависит стабильность деятельности
предприятий.
В общем виде, уровень финансовой устойчивости не может быть определен по предельным критериям, так как
недостаточный уровень устойчивости может привести к неплатежеспособности и отсутствию средств, а избыточный –
препятствует развитию, в связи с наличием у предприятия излишних запасов и резервов.
В качестве методов управления несостоятельными предприятиями используются показатели для оценки уровня
устойчивости предприятия, среди которых выделяются:
− соотношение прибыли и объема продаж;
− соотношение собственных и заемных средств;
− скорость оборота собственных средств;
− увеличение доли прибыли, направляемой на развитие производства;
− оценка результатов по методу Дюпона.
Однако, представляется более целесообразным использование обобщающего критерия эффективности и
финансовой устойчивости при помощи балансовой модели и финансовых коэффициентов. Использование балансовой
модели предусматривает перегруппировку статей баланса исходя из сроков возврата заемных средств, а также соблюдение
условия, при котором общее вложение капитала не должно превышать размера постоянного капитала, но при этом модель
не позволяет учитывать структуру активов.
В то же время, используя коэффициенты, предусматриваем сопоставление их уровней с нормативами. В данном
случае необходимо учитывать, в какой степени набор коэффициентов характеризует финансовые результаты и насколько
правомерно сравнение полученных данных с оптимальными показателями.
При управлении несостоятельными предприятиями в условиях конкуренции, восстановление финансового
положения может быть обеспеченно за счёт создания соответствующих условий для достижения высокого уровня
рентабельности капитала.
Однако рост рентабельности капитала вступает в противоречие с критерием финансовой зависимости и
коэффициентом текущей ликвидности.
Также при увеличении оборотных активов, повышение данного коэффициента возможно и без снижения
краткосрочной задолженности, а рост рентабельности капитала – без уменьшения его величины за счет роста чистой
прибыли. Отчасти, данное противоречие устраняется, если одновременно увеличить оборотные активы и обеспечить рост
чистой прибыли при неизменной задолженности.
Одновременно, при относительно низкой материалоемкости продукции, сокращении запасов до минимально
необходимых, ускоренной оборачиваемости оборотных средств, значение данного коэффициента может быть и гораздо
ниже двух.
В то же время, при отсутствии безнадежной дебиторской задолженности предприятие платежеспособно, даже если
оборотные активы равны сумме краткосрочной задолженности.
Ликвидные затруднения и низкие значения этого коэффициента могут свидетельствовать не о
неплатежеспособности и финансовой несостоятельности, а о динамичном развитии, наращивании оборотов и быстром
освоении сегмента рынка. Следовательно, предприятие всегда балансирует на грани между рентабельностью и
ликвидностью, и вынуждено жертвовать либо одним, либо другим.
Так, для управления несостоятельными предприятиями, достижения и сохранения финансовой устойчивости, надо
определить наиболее оптимальные методы, которые обеспечивали бы, возможность развития в условиях конкуренции и
одновременно позволили бы избежать банкротства.
Термин “банкротствоˮ происходит от итальянского “Banca rottaˮ, что в переводе на русский язык означает
“сломанная скамьяˮ: клиенты ломали пополам скамью, если торгующий на ней купец был не в состоянии расплатиться с
кредиторами. В силу различных причин, любое предприятие может оказаться в ситуации, когда не сможет в
соответствующие сроки, исполнять свои обязательства перед кредиторами. Так, неплатежеспособное предприятие может
быть признанным несостоятельным.
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Следовательно, для управления несостоятельными предприятиями в условиях конкуренции, целесообразен анализ
эффекта финансового рычага, причем, если соотношение между заемными и собственными средствами предприятия не
превышает критической величины, а разность между рентабельностью активов и средней расчетной ставкой процента имеет
положительное значение, то создается приращение рентабельности капитала, возрастает платежеспособность и
кредитоспособность.
В то же время, проведение процедуры оценки уровня несостоятельности не избавляет предприятие от
накопившихся проблем, хотя и позволяет выявить причины кризиса, тем самым упрощая использование разных методов
управления.
Наибольшую популярность в области прогнозирования риска банкротства предприятия получили работы
американского ученого Э. Альтмана. В силу этого, наиболее полно отражает финансовые процессы, пятифакторная модель.
Ученный, применив мультипликативный анализ корпораций, получил дискриминантную функцию, которая широко
применяется на практике.
В результате исходным элементом моделирования является построение прогнозной бухгалтерской отчетности.
Для этого применяются обычно два основных приема: прогнозирование отдельных статей отчетности, исходя из динамики
какого-либо одного показателя, наиболее полно характеризующего деятельность предприятия либо исходя из
индивидуальной их динамики и взаимосвязей между ними.
Методы управления несостоятельными предприятиями в условиях конкуренции являются антикризисной
стратегией, охватывающей рассмотрение следующих составляющих:
− деятельность предприятия;
− конкурентоспособность;
− структура и объемы производства;
− способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов;
− организация и внутрифирменное управление.
Помимо этого, необходимо провести анализ жизнеспособности, определяющей совокупность финансовых
факторов несостоятельности, характерных для конкретного субъекта экономики.
И еще, было бы приемлемо каждый год составлять бюджет, так как необходимо знать, хватит ли предприятию
денежных средств для проведения текущих и будущих операций. Для этого и анализируется вся информация о доходах,
затратах, амортизационных отчислениях, об изменении оборотного капитала и заемных средств. Чтобы восстановить
платежеспособность надо разработать и реализовать стратегию финансовой реструктуризации, которая основывается на
финансовых инструментах диагностики, моделировании и оценки прогнозируемых результатов.
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
В умовах реформування економіки України і становлення ринкових відносин одним з найважливіших пріоритетів
є забезпечення в кожному регіоні ефективного розвитку соціальної інфраструктури, чільне місце в структурі якої належить
торгівлі. Роль соціальної інфраструктури в розвитку районів дуже значна. Високорозвинена соціальна інфраструктура
району сприяє підвищенню ефективності суспільного виробництва, створює передумови для підвищення життєвого рівня
населення. З огляду на це, розвиток регіональної соціальної інфраструктури, у тому числі, й торгівлі, слід розглядати як
невід’ємну складову частину створення ринкової економіки в Україні.
Торгівля – галузь економіки, що реалізує товари шляхом купівлі-продажу. Вона поєднує виробництво, розподіл,
обмін і споживання та перетворює вироблені товари у предмети споживання. Торгівля поділяється на внутрішню і
зовнішню. Внутрішня торгівля, відповідно до форм власності, об’єднує підприємства таких видів: державні, колективні,
спільні, приватні, сімейні, індивідуальні, кооперативні та ін. Виступаючи важливою ланкою господарства, торгівля
здійснює економічні, соціальні та виховні функції. Внутрішня торгівля – це торгівля, яка ведеться виключно в межах певної
країни. Важливість внутрішньої торгівлі в країні полягає в тому, що вона полегшує обмін товарів всередині країни. Роблячи
це, вона також гарантує, що фактори виробництва досягають потрібних місць, щоб економіка країни могла вирости.
Надаючи різні види товарів та послуг для доставки у всі частини країни, покращує рівень життя жителів країни, а також
рівень зайнятості в країні. І це сприяє зростанню галузі за рахунок забезпечення доступності сировини [1, c. 298].
Загальновизнаним є віднесення внутрішньої торгівлі до соціальної інфраструктури регіонів, яка, в свою чергу,
поділяється на:
a)соціально-духовну, що обслуговує процес формування та розвитку особистості (освіта, культура, охорона
здоров’я тощо);
b) соціально-побутову, що забезпечує процес життєдіяльності (разом із роздрібною торгівлею, сюди відносять
житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення).
Розвиток внутрішньої торгівлі, в першу чергу, товарами вітчизняного виробництва, є визначальним напрямом
політики економічного зростання України. Економічна роль торгівлі полягає в тому, що вона здійснює продаж товарів,
створених виробництвом, акумулює товарні потоки, спрямовує їх у споживання, забезпечуючи відповідність між
суспільними потребами і виробничими ресурсами. Торговельні економічні зв’язки підтримуються між усіма галузями
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господарства, забезпечують неперервність процесу розширеного відтворення, товарний обмін між регіонами, сприяють
поглибленню спеціалізації виробництва і вдосконаленню територіального поділу праці. Здійснюючи зв’язки між районами
виробництва і споживання, торгівля підвищує ефективність функціонування виробництва.
По регіонах України існують суттєві відмінності у розмірах товарообороту на одну особу. Максимальні
відмінності між значеннями цього показника становлять 4,6 раза. Особливо низький товарооборот у розрахунку на одну
особу спостерігається в Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій, Луганській областях. Сприятлива ситуація
склалась лише на сході нашої держави в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Львівській областях.
Решта регіонів України мають недостатній рівень розвитку внутрішньої торгівлі. З огляду на окреслені вище тенденції, в
сучасній територіальній структурі внутрішньої торгівлі України доцільно виділити чотири регіональні угруповання [2, c.
246]: - регіони з високим рівнем розвитку внутрішньої торгівлі (Київська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька,
Львівська і Закарпатська області). Коефіцієнт концентрації товарообороту в них змінюється від 1 до 2. Це, переважно,
території з високим рівнем урбанізації, розвитком промислового виробництва (Львівщина, Придніпров’я) і соціального
комплексу (Київська, Харківська області), в яких знаходиться 29,3 % всіх торговельних підприємств України та
сконцентровано понад 30 % їх роздрібного товарообороту. Вони мають специфічну структуру зайнятості населення і
високий рівень доходів, що також позитивно впливає на показники розвитку торговельної діяльності. Закарпатська область
потрапила до цієї групи через близькість до західного кордону України, розвиток багатосторонніх економічних відносин зі
східноєвропейськими державами, а також через високий потенціал рекреаційної сфери; - регіони із середнім рівнем
розвитку внутрішньої торгівлі (Донецька, Полтавська, Сумська, Одеська, Волинська і Чернівецька області) отримали такі
показники завдяки впливу цілої низки факторів. Насамперед, у Донецькій області спостерігається високий рівень
урбанізації, який доповнюється значним потенціалом промислового комплексу. У Полтавській та Сумській областях, окрім
високого рівня індустріального розвитку, має місце значна концентрація населення, особливо навколо обласних центрів. Це
суттєво вплинуло на зростання показників роздрібного товарообороту. Одеська, Чернівецька і Волинська області мають
підвищені показники розвитку внутрішньої торгівлі через наближення до кордонів України, морських і річкових
транспортних шляхів, а також через розвиток рекреаційної діяльності, туризму і відпочинку; - у регіонах із низьким рівнем
розвитку внутрішньої торгівлі (Рівненська, Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська області) останнім
часом особливо стрімко проходили процеси скорочення роздрібного товарообороту та кількості торговельних підприємств.
Переважно це відбулось за рахунок масового скорочення стаціонарних підприємств торгівлі, розвитку вуличної і пересувної
форм, які в переважній більшості офіційно не зареєстровані. Миколаївська і Херсонська області потрапили до цієї групи
через недостатній розвиток господарського комплексу, скорочення закладів відпочинку, низькі доходи населення.
Чернігівська і Рівненська області належать до депресивних територій з низьким рівнем урбанізації, переважним розвитком
аграрного сектору та значними показниками природного скорочення населення. Все це істотно знизило їх торговельний
потенціал.
Мінімальними показниками розвитку внутрішньої торгівлі в Україні відрізняються Луганська, Івано-Франківська,
Житомирська, Вінницька, Черкаська, Хмельницька та Тернопільська області. Крім перших двох регіонів, до останньої групи
входять переважно аграрні області, в яких спостерігається найвища частка сільського населення, низька промислова
освоєність території і найнижчий рівень доходів. Скорочення кількості закладів торгівлі і громадського харчування, а також
обсягів роздрібного товарообороту, набуло в цих областях максимального рівня. Отже, в Україні останнім часом
сформувалось три полюси зростання торговельного потенціалу – Київський, Донецький та Львівський, які охоплюють своїм
впливом переважну більшість території держави.
Вкрай важливим завданням державного регулювання розміщення торговельних об’єктів є необхідність підвищення
загального рівня торговельного обслуговування в малих містах та сільській місцевості на основі поступового відновлення та
розвитку стаціонарних закладів торгівлі, створення оптових підприємств, що працюватимуть безпосередньо із
товаровиробниками. До основних методів реалізації цих заходів слід віднести зниження обсягів оподаткування
стаціонарних торговельних підприємств у сільській місцевості, зменшення ставок орендної плати та плати за користування
комунальними послугами й електроенергією, покращeння загальних показників розвитку інженерно-інфраструктурного
облаштування території. Крім того, механізм державного регулювання має забезпечити створення сприятливих умов
(надання пільг при реєстрації, сертифікації, ліцензуванні, оподаткуванні тощо) для подальшого залучення до торговельної
сфери сільської місцевості додаткових недержавних джерел фінансування та комерційного капіталу на взаємовигідних
умовах [3, c. 143].
Великі і середні міста потребують максимального наближення підприємств торгівлі товарами повсякденного та
постійного попиту до споживача, створення достатніх товарних запасів відповідно до рангу поселення чи людності міста,
підвищення вартісної, асортиментної і нормативної доступності стаціонарних закладів. Регіони з низькими показниками
розвитку роздрібної торгівлі потребують державної підтримки в напрямі створення сприятливих фінансових, організаційноуправлінських та комерційно-підприємницьких умов для широкого залучення приватного капіталу, розширення
асортименту продукції та підвищення товарообігу.
Запровадження цих заходів допоможе у формуванні збалансованої комплексно-пропорційної територіальної
структури внутрішньої торгівлі України, яка сприятиме повному та всесторонньому забезпеченню потреб населення у
торговельному обслуговуванні. Вона стане основою для подальшого перебігу трансформаційних процесів у вітчизняній
економіці та розвитку ринкових відносин.
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
Наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. головними формами організації внутрішньої торгівлі в Галичині
були ярмаркова, базарна і постійна торгівля. Тут промислові і сільськогосподарські товари потрапляли до споживача
безпосередньо від виробників, купців та посередників. Ярмарки стали місцем оптового і роздрібного продажу,
перевалочним пунктом для імпортних товарів. Якщо 1803 році у Галичині й на Буковині проводилося 119 ярмарків, 1829
році – 313, у 1838 р. – 834, то до середини ХІХ ст. у містах і селах лише Галичини і Буковини організовувалося близько 750
ярмарків щорічно. [3, С. 93]. Найменше ярмарків організовувалося весною, а найбільше – восени, що безпосередньо
пов’язувалося з наявністю товарної продукції у селянських і поміщицьких господарствах. Великі спеціалізовані ярмарки в
Галичині проводилися у найбільших тоді торгово-промислових центрах: Львові, Бродах, Тернополі, Станіславі. Наприклад,
у Львові відбувалися знамениті святоюрські та вовняні ярмарки; Бродах і Тернополі – великі ярмарки коней; Станіславі –
ярмарки полотна і худоби. У першій половині XIX ст. популярними стали універсальні ярмарки в Улашківцях та Уневі, які
тривали два-три тижні і на які приїжджали купці з Росії, Польщі, Чехії, Угорщини та інших європейських країн. [4, S. 2124]. У 1852 році в Галичині діяли лише два ярмарки, що тривали місяць (святоюрський ярмарок у Львові та ярмарок худоби
в Журавно).
Святоюрські ярмарки організовувалися двічі на рік, у травні й листопаді (жовтні) на площі біля собору св. Юра.
Тут продавали товари з усієї Галичини: напої і галантерею зі Львова, гончарні вироби з Глинська і Гологур, Комарна і
Городка, боднарські й столярські – з Жовкви, Яворова і Львова, сукно – з Комарна і Жовкви, шевські вироби – з Городка і
Комарна, шуби і кожухи – з Бібрки, Кам’янки-Струмилової, коси – з Бережан, коломазь – з Мостів, Комарна і Рави-Руської,
солонина – з Бережан, Теребовлі, Тернополя, Немирова, сливи – з Коломиї. [3, С. 99, 100]. З Кам’янця-Подільського купці
постачали до Львова волів, віск, шкіри. Із Закарпаття надходили товари з Угорщини та інших європейських країн. З
Буковини завозили хутро, вино, мед, віск, горіхи, фрукти. [1, С. 33, 34].
На святоюрський ярмарок приїжджали багаті купці, де збували і закуповували товар оптом і вроздріб, який у них брали
ремісники, міщани і селяни. З появою залізниць святоюрський ярмарок поступово втратив своє економічне значення і
перетворився на звичайний торг місцевого масштабу. В липні 1837 року у Львові було відкрито оптовий ярмарок вовни. На
ярмарок за вовною приїжджали купці з Англії, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії. Основними постачальниками вовни були
поміщицькі господарства Галичини. [3, С. 100].
Протягом першої половини XІХ ст. щорічно, з 24 по 31 серпня, відбувався ярмарок у селі Унів. У 1828 році
ярмарок відвідали 282 купці з 594 челядниками, зокрема 131 торговець хутром і хутряними виробами, 51 – взуттям і
шкірою, 31 – галантереєю, 16 – полотном, 17 – головними уборами тощо. На ярмарку в селі Улашківці на Тернопільщині в
1856 році торгували 31 молдавський, 19 угорських, 17 російських, десять чеських, сім німецьких та інші купці. Село
Улашківці належало до маєтків графів Лянцкоронських. 1835 року чистий прибуток із ярмарку сягав понад 2 000 золотих
ринських, 1840 року – майже 4 400, 1844 року – понад 4 260 золотих ринських. Домінії також належало право торгівлі
спиртними напоями. На торговій площі працювали 56 склепів, 52 крамниці, 4 кондитерські, 7 трактирів, 2 ковбасні кухні,
численні купецькі будки та ятки. У 1859 році товарообіг улашківського ярмарку сягав 2,7 млн. золотих ринських. [3, С. 97].
Важливе значення в економічному житті Галичини відігравали контрактові ярмарки, які у Львові проводилися в
січні-лютому кожного року. Вони відігравали роль своєрідної біржі, де купували, продавали, закладали, здавали в оренду
маєтки, укладали кредитні договори, сплачували борги і надавали нові позики приватні банкіри, вносили платежі за позики,
оформляли угоди тощо. Слід зазначити, що до третього поділу Речі Посполитої на львівські контракти з’їжджалася велика
кількість польської шляхти. [8, S. 37]. Після наполеонівських воєн спостерігається занепад львівських контрактів, що було
пов’язано з економічною кризою та інфляцією Австрії. Про це пише польський дослідник Й. Лєхтенштерн у праці
“Географія Австріїˮ, виданій у 1817 році. [5, S. 1100]. У першій половині ХІХ ст. Контрактові з’їзди ще відігравали важливу
роль. У 1837 році було продано земельного майна на 93 000 дукатів, тобто на 1 674 000 польських злотих, укладено
державних угод на суму в 28 000 дукатів, або на 504 000 польських злотих. [8, S. 42]. Контракти укладалися у т. зв. казино
Hochta, розташованому в будинку на місці теперішнього університету, в залах міського театру, в палаці Потоцьких, у
великих готелях, кав’ярнях і кондитерських. Після перенесення контрактів на літній час улюбленим місцем контрактових
зустрічей став єзуїтський сад (нині парк ім. І. Франка).
На відміну від базарів, торги спеціалізувалися на продажу певного виду товарної продукції. Вони відбувалися
один-три рази на тиждень, рідше – декілька разів на рік. За торговим оборотом і кількістю учасників вони посідали
проміжне місце між базаром і ярмарком. Базари і торги організовувалися в містах і містечках, іноді у великих селах. Так, у
1838 році базари і торги у Східній Галичині відбувалися в 86 населених пунктах (50 % – у містах; 41 % – в містечках, 9 % –
в селах). Двічі на тиждень базари влаштовувалися в районах, де розвивалися солеварні та інші ремісничі промисли
(Делятин, Долина, Калуш, Kocів, Кути, Надвірна, Стара Сіль та ін.). Тричі на тиждень організовувалися базари і торги у
Снятині, Золочеві й Роздолі. [3, С. 102]. У м. Лисець Станіславської округи на шеститижневих торгах продавали й купували
шкіру і шкіряні вироби. Торги худоби відбувалися у Стрию, Старому Самборі, Добромилі. У Бережанах продавали вовну,
полотно, галунові хустки; у Заліщиках, Збаражі й Немирові – зерно. Базари і торги організовувалися у різні дні тижня, крім
суботи і неділі. Львів залишався єдиним містом, де базари працювали щоденно. Заборонялася будь-яка торгівля у релігійні
свята, продавати на дорогах, вулицях та в інших не визначених для цього місцях.
У Львові тричі на тиждень відбувалися хлібні торги, де торгували зерновими і бобовими культурами, картоплею,
борошном, крупою. У 1814-1816 роках на львівських торгах було продано 14,3 тис. корців вівса (50,5 %), 4 200 – гречки, 4
100 – пшениці, 33 корці проса. [2, С. 85-86]. Крім тижневих торгів, у Львові працювали щоденні базари, куди з навколишніх
сіл вивозили овочі й зеленину, фрукти, квашення і засоли, молоко, масло, сметану, сир, яйця, мед, домашню птицю, свіжу
рибу, гриби, ягоди тощо. Львів був крупним ринком збуту сільськогосподарської продукції і втягував у ринкові відносини
значну сільську периферію. Поряд із ярмарками, базарами і торгами в містах виникла постійна (стаціонарна) торгівля. Для її
ведення будували крамниці, магазини, ятки, склади, корчми, шинки, кав’ярні, кондитерські заїзди тощо. За даними
польського дослідника І. Шіппера, в 1820-1827 pоках у постійній торгівлі Галичини було зайнято близько 16 тис. осіб.
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У 40-х роках ХІХ ст. сільськогосподарські продукти й овочі продавалися у Львові в магазинах “Веснаˮ і
“Чорний песˮ, в інших дев’яти торговельних закладах пропонували пиво різних сортів і маро к, міцністю від 4 до 20
градусів. В 1797 році у Бродах налічувалося 144 склепи і 67 крамниць, які торгували предметами першої необхідності, а
також предметами розкоші. У 1826 році добре відомим був магазин залізних виробів Ф. Ляскевича. [6, S. 130]. У 1835
році галицький губернатор дозволив купцеві С. Шмідту торгувати у Белзі, а 1848 році право відкриття крамниці у маєтку
Скалата отримав М. Бернштейн. Він торгував текстильними, галантерейними товарами і залізним крамом. [3, С. 109]. В
кінці XVIII – на початку XIX ст. у Галичині сформувався купецький стан. В 1850 році у Львівській торгово -промисловій
палаті було зареєстровано 9 732, в Бродівській – понад 2 000 купців. [7, S. 52].
Торгівлею займалося сільське населення Карпат. Воно продавало на місцевих ринках продукти тваринництва,
зокрема молоко, сир, масло, овечі шкури, смушки, вовну. Частину товару селяни збували прасолам, скупникам, які
вивозили його до австрійських, чеських, сілезьких і угорських міст. У XVIII-XIX ст.ст. на місцевих ринках жваво
торгували головним багатством Карпат – деревом і виробами з нього. Сільські ремісники продавали брус, ґонт, дошки,
знаряддя праці, дерев’яний посуд, навіть будинки. Лісоматеріали збували у низинні райони Прикарпаття. Довший час у
Галичині тривала обмінна торгівля. Так, в околицях Бродів, Золочева, Кам’янки-Струмилової гончарі двічі на рік
власними возами і власними кіньми приїжджали на села, зупинялися перед хатами своїх споживачів, а жінки вибирали
потрібне їм начиння, в яке засипали власні продукти: крупи, горох, квасолю і т. д. За кількістю вибраного товару можна
було судити про кількість продуктів, якими селяни розраховувалися за куплений товар. [4, S. 6]. Значно поширилося
корчмарювання. По селах будувалися корчми, у містах – шинки і трактири. Їх споруджували також при великих шляхах,
на перехресті доріг, на міських і сільських площах, де відбувалися ярмарки, торги і базари. Наприкінці XVIII ст. у
Галичині на 5 467 сіл і міст припадало 5 602 корчми, що становило 20% від загальної кількості шинків Австрійської
імперії. Наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. значного поширення набула аукціонна торгівля. Предметом
купівлі-продажу на аукціонах Галичини стали земельні володіння і маєтки, будинки, купецькі крамниці, промислові й
продовольчі товари, велика рогата худоба, коні, хатнє начиння тощо. За період 1815-1841 pоків через аукціони тут
продано близько 274 камеральних (державних, колишніх королівських) маєтків на суму понад 5,2 млн. золотих ринських.
Постійними учасниками аукціонів були великі землевласники, шляхта, чиновництво, багаті купці, заможні міщани.
Розрахункові операції на аукціонах велися готівкою, з оплатою грошима на місці або в кредит. Кредитні угоди були
домінуючою формою купівлі-продажу на аукціонах. Розвиток товарно-грошових відносин спричинив заснування в
Галичині кредитно-банківських установ, найважливіші з яких зосереджувалися у Львові. В 1841 році у місті виникло
Кредитне товариство землевласників, у 1844 – Галицька ощадна каса, яка надавала кредити купцям і промисловцям.
Кредитом ощадної каси користувалося також місто. Про розміри нагромадження цією касою капіталу свідчать такі дані:
в 1844 році сума вкладів каси дорівнювала 955,3 тис., у 1860 році – 3 млн. 673 тис. У 50-60-х роках у Львові виникли
філіали великих австрійських банків: Австрійського народного банку (1853 pік), Австрійського банку для торгівлі та
промисловості (1862 pік), Англо-австрійського банку (1865 pік). Було організовано також низку акціонерних банків. У
1867 році виник Іпотечний банк, у 1868 році – Селянський банк. [1, С. 35].
Таким чином, наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. у Галичині активно розвивалася внутрішня
торгівля. Її головними формами були ярмарки, торги і базари, постійні торговельні заклади. Між базарами, торгами та
ярмарками існував певний зв’язок, вони взаємодоповнювали один одного. Вищою формою торгівлі, що починала
розвиватися в Галичині наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст., була постійна торгівля. Товарно-грошові
відносини сприяли поширенню кредитно-банківських установ.
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КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на міжнародному економічному просторі є
основним завданням сучасної економічної політики. Розвиток конкурентних стратегій є підвалиною динамічного
економічного зростання, забезпечує економічну свободу суспільства, стимулює переосмислення управлінських процесів,
активізує розвиток виробництва в умовах певного ресурсного обмеження, сприяє підвищенню конкурентоспроможності
національної економіки [2]. Сучасні економічні процеси в Україні свідчать про термінову необхідність здійснення
інформаційно-технологічного прориву національної економіки задля подолання негативних явищ стагнації та досягнення
успішної конкурентоздатності у системі світового економічного простору, тоді як збережений доволі високий потенціал
вітчизняної науки й освіти здатен забезпечити нашій державі успішну інтеграцію у світові трансформаційні збурення.
Діалектика розвитку постіндустріальної економіки вимагає інноваційних підходів до розробки й застосування конкурентних
стратегій. Ми розглядаємо конкуренцію як ринковий інструмент в суперництві умов виробництва та реалізації, що генерує
стимулюючий ефект щодо інноваційного розвитку та зростання ефективності господарювання. Формування конкурентних
стратегій є першочерговим завданням стратегічного управління глобалізованого суспільства, за якого основними
чинниками впливу стають високі ризики, пов’язані із мінливістю середовища і надшвидкими темпами оновлення технікоекономічних парадигм. В сучасних цивілізаційних умовах конкурентні стратегії не обмежуються лише конкурентною
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боротьбою, а виступають в ролі децентралізованих систем координування діяльності ринкових суб’єктів, що дозволяє
використовувати їх у якості джерела саморозвитку складно організованих економічних систем [5].
Структурна концепція конкуренції на чільне місце виводить аналіз структури ринку та умов, яків на ньому переважають.
Функціональний підхід до конкурентності ґрунтується на витісненні з ринку застарілих технологій і продукції шляхом заміщення
неконкурентоздатних підприємств технологічно прогресивними виробництвами [4]. Ще більшого значення інноваційному
прориву надається у новітньому підході до конкурентності як до “процедури відкриттяˮ, що стосується як залучення нових
ресурсів до виробництва, так і удосконалення маркетингових стратегій просування продукції.
Посилена диференціація продукції у комплексі із процесом конвергенції цифрових технологій сприяє виникненню
інноваційних продуктів, особливо у високотехнологічних галузях, принагідно створюючи обслуговуючу інфраструктуру.
Уніфікація умов міжнародного виробництва та обміну призводить до розширення поля конкурентної боротьби та появи нових
суб’єктів конкуренції – не пов’язаних раніше між собою підприємців. Інтеграційні процеси нівелюють географічну віддаленість
контрагентів, адже системи управління підприємствами послуговуються інформаційним середовищем в режимі реального часу.
Узгоджений розвиток комунікаційного сектору спричиняє інфраструктурні перетворення глобалізованої економічної системи і
знижує вхідні бар’єри на інноваційні ринки, визначаючи універсалізацію умов ринкової взаємодії. Такі глобалізаційні процеси
сприяють інтенсифікації конкуренції, усуванню перешкод доступу на монопольні ринки і стимулюванню високого рівня
концентрації виробництва. Нова конкурентна ситуація, викликана багатоаспектістю інтересів конкуруючих сторін, їх динамізмом
та агресивністю в глобалізованому суспільстві, вимагає від конкурентних стратегій врахування сукупного впливу ізольованих
факторів конкурентного середовища, що зумовлює виникнення нових ознак конкуренції. Багатоаспектний характер конкуренції
проявляється за таких умов у можливості застосування концепції багатоточкової конкуренції в різних стратегічних галузях із
різним, іноді навіть протилежним реагуванням на ринкові збурення.
За диссонативних умов глобалізації, яка консолідує різнополярні тенденції загострення конкуренції і посилення
конструктивної інтеграції та кооперації учасників ринкових відносин, конкуренція ґрунтується на інтегративному типі
конкурентної поведінки. Попри те, що основною метою державної економічної політики в таких умовах дослідники
визначають створення необхідних макроекономічних умов інноваційного розвитку, значимим фактором високої
конкурентоздатності стає динамічність підприємницького середовища, інтегративний підхід до взаємодії державних
інституцій та підприємницьких організацій через складні механізми зворотного зв’язку, які створюють логічно узгоджену
єдність макроекономічної системи [5]. Основними детермінантами забезпечення високої конкурентності економічного
простору, згідно даного підходу, є здатність суб’єктів до формулювання, розробки і реалізації новітніх стратегій розвитку.
Зазначимо принагідно, що національні галузеві ринки, що відзначаються недосконалістю використовуваної інфраструктури,
вимагають при розробці конкурентних стратегій додаткового узгодження економічних, адміністративних, організаційних,
структурних, природних та екологічних факторів впливу на конкурентоспроможність.
Процеси глобалізації посилюють вплив на конкурентоспроможність національної економіки екзогенних чинників,
які складно піддаються кількісному аналізу, натомість актуалізують якісні характеристики політичного, технологічного,
соціально-культурного, екологічного впливу на економічні процеси. Еволюція конкурентних стратегій в період виникнення
та загострення протиріч глобалізованого суспільства має на меті, перш за все, отримання збільшених норм прибутків від
експорту капіталу й технологій. Одним з основних засобів пом’якшення кон’юнктурних коливань традиційно вважаються
зовнішньоекономічні стратегії експансії транснаціональних компаній, призначені подовжувати життєвий цикл
застаріваючих технологій та продукції, забезпечуючи інтернаціоналізацію доступу до ресурсів та каналів збуту. Натомість
виклики надшвидкого заміщення господарсько-виробничих процесів інноваційно-технологічними досягненнями призвели
до переорієнтації пріоритетності прикладення транснаціонального капіталу у бік збільшення затрат на наукові розробки у
високотехнологічних галузях, чим забезпечується додаткова конкурентоспроможність.
Нова економічна формація ґрунтується на пріоритетності знань і компетенцій, що стимулює розвиток конкурентних
стратегій у напрямку виникнення принципово нових ціннісних орієнтирів економічного простору, спрямованих на підвищення
якості життя суспільства. Відповідно, це призводить до виходу за межі традиційних обмежень економічних факторів
конкурентної взаємодії і збільшення ролі людського капіталу. Сучасний погляд на ці тенденції висвітлює роль таких
визначальних компонент людського капіталу в межах конкурентних стратегій, як збільшення результативності, працездатності,
здатність до сприйняття інновацій. Креативні тенденції управління конкурентністю, особливо у високоінформаційних галузях
економіки, формують феномен обмеженості чи навіть уникання боротьби і зміщення акцентів у бік взаємоузгодженого
співробітництва із конкурентами задля досягнення розширення позиціонування [1]. Екосистема ринкової економіки все більше
спирається на взаємовигідну співпрацю стейкхолдерів і можливості збільшувати власні конкурентні переваги за рахунок
використання стратегії кооперації і домовленостей з конкурентами на ринку [3].
Синергетичний ефект досягається завдяки субадитивності та суперадитивності, тобто зниження сукупних витрат
суб’єктів ринку внаслідок процесів інтеграції за умови збереження або нарощування обсягів виробництва забезпечує
зростання прибутковості понад можливе сукупне диференційоване зростання. Додатковий синергетичний ефект
обумовлений розширеними можливостями доступу зв’язаних економічних систем до використання ресурсів, що зумовлює
виникнення якісно нових ресурсів та продуктів.
Таким чином, глобалізаційний генезис постіндустріалізма докорінно змінив усталені уявлення про архітектоніку
конкурентних стратегій, надавши пріоритетності креативним ідентифікаторам управління – виявленню нових можливостей,
самонавчанню, швидкому й адекватному реагуванню на мінливість сучасних економічних систем.
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО РИТЕЙЛУ
На сьогодні розвиток вітчизняної економіки характеризується високим динамізмом, посиленням нестабільності та
ускладненням середовища функціонування вітчизняних підприємств торгівлі, через зростання темпів зміни споживчих
запитів і переваг. За таких умов ефективне функціонування і довгостроковий розвиток підприємств визначаються
швидкістю та адекватністю їх реакції на зміни зовнішнього середовища, вмінням своєчасно адаптуватися до них.
Сучасні інструменти конкурентної боротьби між підприємствами роздрібної торгівлі спрямовані на
диверсифікацію їх діяльності шляхом створення та активізації власного виробництва під власною торговельною маркою з
метою забезпечення довгострокових конкурентних переваг за рахунок формування лояльності покупців до торговельних
марок і брендів. Відтак, для ефективної організації торговельної діяльності підприємствам важливо мати достовірну
інформацію про мотиви споживача, які впливають на прийняття рішень щодо придбання товарів
Інтеграція підприємств роздрібної торгівлі та виробників товарів виявляється, зокрема, у впровадженні
контрактного виробництва як інноваційної форми забезпечення підприємств роздрібної торгівлі товарними ресурсами. Нові
організаційно-економічні форми забезпечення підприємств роздрібної торгівлі товарними ресурсами потребують дієвого
управління цим процесом, визначення теоретичних засад та практичного інструментарію його здійснення.
Важлива тенденція ритейлу – прагнення до сегментації форматів і розвитку мультиформатних мереж. При цьому,
сегментація ринку продовольчих товарів вимагає від ритейлерів більш ефективних торгових концепцій, спрямованих на
конкретні групи споживачів. Одним із способів диверсифікації ризиків є розвиток різних форматів магазинів, що
охоплюють різні групи покупців.
Якщо порівнювати концентрацію вітчизняних мереж роздрібної торгівлі із західними, наприклад, з Францією, де 5
великих операторів займають 88% ринку, то можна сказати, що на українському ринку жорсткої конкуренції немає.
Вітчизняний ринок роздрібної торгівлі стає більш концентрованим, відбувається постійне зростання організованих
форм, активно впроваджуються нові формати. Форматність торгівлі забезпечує варіативність задоволення торговельної
пропозиції. Спостерігається динамічне зростання великоформатних магазинів – гіпермаркетів та супермаркетів, активно
розвивається формат “магазин біля будинку” та “street retail”. Однак, незважаючи на комфортність і популярність торгових і
торгово-розважальних центрів, на центральних вулицях міст затребувана традиційна прийнята форма торговельної
діяльності – стріт-ритейл, або торгові вулиці. [2].
Однак, фахівці констатують існування двох моделей розвитку формату “convenience store” (американська або
європейська модель). Як показує практика, для вітчизняного ритейлу найбільш характерною європейська моделлю є саме
європейська [1].
Цю модель легше реалізовувати, до того ж розвиток невеликих магазинів крокової доступності стимулюється
владними структурами, що підвищує інтерес підприємців.
Різноманітність сучасних торгових форматів обумовлює наявність широкого спектру послуг, що надаються
покупцеві. Залежно від ступеня зв’язку з торговельно-технологічним процесом продажу товарів, соціальної значущості,
місця і часу надання, характеру праці та термінів виконання послуги роздрібної торгівлі поділяють:
– послуги з надання допомоги при здійсненні покупки;
– інформаційно-консультаційні послуги;
– послуги зі створення зручностей покупцям.
Формування цінності торговельного підприємства в очах споживача буде здійснюватися за допомогою оптимізації
управління торгово-технологічним процесом, надання додаткових торговельних послуг. Асортимент товарів формується
виходячи з диференціації споживчих переваг, що дає змогу забезпечити максимальне задоволення споживчого попиту,
мультиформатність торгового обороту.
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ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
Згідно законодавства України до малого підприємництва відносяться суб’єкти господарювання (фізичні особи –
підприємці та юридичні особи – будь-якої організаційно-правової форми та форми власності), у яких середня кількість працівників
за календарний рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України [1].
В структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий, середній та великий
бізнес. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці, характером
спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.
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Одна з причин успішного розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою економікою полягає у тому, що
велике виробництво не протиставляється малому. Тут дотримуються принципу кооперування великих та малих суб’єктів
господарювання, причому великі підприємства не пригнічують малий бізнес, а взаємодоповнюють один одного.
Великий капітал, безумовно, визначає рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, але основою розвитку
країн з ринковою системою господарювання є мале підприємництво як найбільш масова, динамічна та гнучка форма
ділового життя. Саме в секторі малого підприємництва створюється і функціонує чимала маса національних ресурсів, яка є
живильним середовищем для середнього та великого підприємництва.
Позитивні результати розвитку малого підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних
систем, свідчать про те, що мале підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках,
створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції,
швидкого насичення ринку товарами та послугами. Малі підприємства за певних умов і при підтримці з боку держави
тенденційно інноваційні, гнучкі і витратоефективні, мають підприємницький досвід і достатній професійний рівень.
Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового
середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва.
Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки
конкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого
значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання.
Малий бізнес має не лише економіко-виробничі та соціально-економічні переваги, такі як гнучкість, динамізм,
пристосування до мінливостей технології, здатність оперативно створювати та впроваджувати нову техніку та технологію,
насичувати ринок праці новими робочими місцями, забезпечувати соціальну стабільність, відкритість доступу та легкість
входження до цього сектора економіки. Але малий бізнес має також і значні соціально-психологічні переваги, в основі яких
лежить специфічна мотивація до праці, яка передбачає подолання елементів відчуження і залучення елементів економічного
та неекономічного заохочення.
Малому бізнесу притаманні соціальні джерела активізації колективної праці, чого не існує у великих
підприємствах. Властивий для невеликих підприємств дух ініціативи, підприємливості та динамізму виражається в
особливих людських відносинах та специфічному соціально-психологічному кліматі. У невеликих трудових колективах, які
пов’язані єдиним прагненням до самостійності та виживання, відроджується почуття господаря, скорочуються до мінімуму
елементи бюрократизму. Незначний чисельний склад малих підприємств дозволяє зблизити інтереси керівництва та
підлеглих. Між співробітниками тут, як правило, відсутня боротьба за престиж, яка поглинає значну частину творчої енергії
працюючих у великих суб’єктах господарювання. На малих фірмах відносини у трудовому колективі відзначаються
простотою, відсутністю відчуженості, що породжує особливу атмосферу сумісної праці, яка допомагає швидкому
вирішенню трудових конфліктів між адміністрацією і працівниками.
Важливий також і міжнародний аспект розвитку малого підприємництва для України. Рівень розвитку малого
підприємництва може і повинен сприяти створенню позитивного іміджу України, забезпеченню ефективної ринкової
економіки з метою її інтеграції в європейську і світову економічні системи. Створення сприятливого підприємницького клімату
в Україні консолідує зусилля щодо вдосконалення рівня відносин і характеру співробітництва з відповідними донорськими
організаціями й участі України в міжнародних проектах. Державна політика в цій сфері має спрямовуватися на приєднання
України до міжнародних програм, підписання двосторонніх і багатосторонніх міждержавних і міжвідомчих угод щодо
підтримки малого підприємництва.
Таким чином, малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. За умов дестабілізації
економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб’єкти малого бізнесу, які не вимагають великих стартових інвестицій,
мають швидке обертання ресурсів, спроможні при певній підтримці найбільш швидко і економічно доцільно вирішувати
проблеми демонополізації, стимулювати розвиток економічної конкуренції. Здатність малого бізнесу до
структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування
економіки України на її перехідному етапі.
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЗАГАЛЬНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Торгівля посідає особливе місце у формуванні та стабілізації споживчого ринку. Вона є координуючою ланкою в
системі міжгалузевих, регіональних та міжрегіональних зв’язків, дієвим механізмом задоволення соціальних потреб, а
також сприяє ефективному розвитку виробництва і впливає на формування його обсягів і перспективних напрямів.
Внутрішня торгівля формує 14-16% валового внутрішнього продукту (ВВП) і 18% маси прибутку, тобто її можна
вважати бюджетнотворчою. Торгівля забезпечує товарно-грошовий обмін у формі купівлі-продажу на суму, що перевищує
1,8 трлн. грн. щорічно, тобто близько 60% валового випуску України, задовольняючи 75-80% матеріальних потреб
населення через залучення до обороту величезних товарних ресурсів. Крім того, вона забезпечує зайнятістю близько 2,6
млн. осіб, тобто 25% трудових ресурсів країни. Проте варто зазначити, що внесок торгівлі у ВВП України є нижчим, ніж у
таких країнах, як Росія (19-20%), Польща (18-19%) [2]. На торгівлю припадає 8,8 % валових капітальних інвестицій,
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здійснюваних підприємствами різних видів економічної діяльності. Стрімкими темпами поширюються у сфері торгівлі
інноваційні технології.
Використовуючи дані офіційної статистики, можемо констатувати, що включно до 2015 р. спостерігалася загальна
тенденція до падіння показників економічної активності внутрішньої торгівлі. Зокрема оптовий товарооборот підприємств
знизився у 2015 році у порівнянні з 2012 роком на 9,1 пункт, а оборот роздрібної торгівлі на 35,4 пунктів. Роздрібний
товарооборот підприємств знизився на 32,6 пунктів (табл. 1) [2]. У 2016 році ситуація дещо покращилася і спостерігається
загальна тенденція до зростання показників.
Співвідношення питомої ваги непродовольчих товарів порівняно з продовольчими протягом останніх п’яти років
залишається фактично незмінною: у 2016 р. питома вага непродовольчих – 59,0%, продовольчих – 41,0% [2].
Таблиця 1
Оптовий та роздрібний товарооборот за 2012-2016 рр.
Показник

2012*

2013*

Роки
2014**

2015**
2016**
Оптовий товарооборот підприємств у % (у порівняльних
96,9
97,4
82,1
87,8
104,7
цінах) до відповідного періоду попереднього року
Оборот роздрібної торгівлі у % (у порівнянних цінах) до
114,7
108,6
91,1
79,3
104,3
відповідного періоду попереднього року
Роздрібний товарооборот у % (у порівнянних цінах) до
111,6
105,9
90,0
79,0
104,5
відповідного періоду попереднього року
*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя
**Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції
Розвиток ринку, його зрілість значною мірою визначається станом та напрямом розвитку внутрішньої торгівлі та її
секторів – оптового та роздрібного. Позитивна тенденція спостерігається в напрямку укрупнення підприємств оптової торгівлі, що
відбувається в силу самої суті та функцій опту, оскільки переважна більшість вітчизняних підприємств оптової торгівлі – це дрібні
фірми з кількома працівниками, що не володіють належною матеріально-технічною базою. Об’єктивно такі підприємства не в
змозі здійснювати повний цикл обслуговування клієнтів і позитивно впливати на функціонування ринку.
Зберігається надмірна регіональна концентрація роздрібної торгівлі. Зокрема, на м. Київ та п’ять найбільших
регіонів у 2016 р. припадають 59,2% роздрібного товарообороту (у 2015 р. – 58,2%), а розрив між максимальним та
мінімальним обсягами товарообороту в розрахунку на одного мешканця зріс до 25,8 рази (25,0 рази у 2015 р.) [1].
Високий рівень імпортозалежності на внутрішньому товарному ринку сформувався у сегменті добувної промисловості:
імпортери забезпечують 51,4% потреб при вітчизняних потенційних можливостях на рівні 70%. Схожа ситуація склалася у
деревопереробній промисловості, де через гострий дефіцит технологій вітчизняні виробники не можуть реалізовувати свої
потенційні можливості (імпортери забезпечують 52,3 % внутрішніх потреб у відповідних товарах). Внутрішній попит на товари
хімічної промисловості забезпечується вітчизняними виробниками лише на 38,2% (при потенційному рівні більш як 60%). Частка
вітчизняної фармацевтичної промисловості на внутрішньому ринку становить 36,1%, хоча потенційна можливість перевищує
43%, а для нафтопереробної промисловості аналогічні показники становлять 35,8% та майже 40% відповідно. Очевидно, що навіть
за умов використання практично всіх доступних потужностей ці галузі не зможуть забезпечити внутрішній попит більш як на
третину. Окремо слід згадати продукцію машинобудування, щодо якої на внутрішньому товарному ринку сформувався найвищий
рівень імпортозалежності (95,3% попиту контролюється імпортерами) [1].
Проблеми функціонування в Україні внутрішнього ринку посилюються дією вагомих дестимуляторів його кількісного та
якісного розвитку, зокрема в частині вирішення таких ключових проблем розвитку внутрішньої торгівлі України:
- регулювання внутрішньої торгівлі в Україні характеризується низьким ступенем втручання з боку держави;
- відсутність “рамкових” умов, які визначали б процес взаємодії учасників ринку (виробників і торговельних
мереж), що стимулює розвиток тіньової економіки;
- не прописані інструменти стимулювання продажу товарів вітчизняного виробництва, в результаті чого по багатьох
товарних позиціях має місце суттєва імпортозалежність;
- відсутність цінового контролю по більшості товарних позицій призводить до обмеження їх цінової доступності
для соціально незахищених верств населення;
- неналежна професійна підготовка кадрів для сфери торгівлі призводить до недотримання правил торгівлі, і як наслідок,
прав споживачів на якісне торговельне обслуговування;
- із правового поля випали питання регулювання оптової торгівлі і посередницької діяльності у сфері торгівлі;
- не має належного законодавчого забезпечення провадження торгівлі через мережу Інтернет, що призводить до
порушення прав споживачів на придбання якісних і безпечних товарів [3].
Сьогодні економіка України розвивається в несприятливих умовах, що знаходить своє відображення в умовах суспільнополітичної кризи, воєнного конфлікту, що сприяло коливанню курсів валют, високому рівню інфляції, зниженню реальних грошових
доходів населення, зниженню обсягів споживчого та комерційного кредитування, зменшенню обсягів вітчизняного виробництва та
зростанню вартості імпортної продукції, погіршенню умов ведення бізнесу і виявило вразливі місця роздрібної торгівлі.
Відповідними завданнями щодо регулювання розвитку внутрішньої торгівлі є:
- розробка, прийняття, контроль нормативно законодавчих актів, що забезпечують правову основу, захист
інтересів та розвиток підприємств торгівлі;
- послаблення прямих форм втручання і контролю за діяльністю підприємств торгівлі;
- створення умов для вільної добросовісної конкуренції на споживчому ринку, вільного продажу товарів та
надання торговельного сервісу;
- гармонізація поточних і стратегічних напрямів розвитку підприємств торгівлі і структурно інвестиційної та
науково технічної політики;
- зняття необґрунтованих обмежень адміністративного регулювання торговельної діяльності тощо.
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Таким чином, подальші дослідження повинні мати теоретико-прикладний характер і бути спрямовані на формування
сучасних теоретичних основ торгівлі та зміцнення інституціонального середовища розвитку внутрішньої торгівлі України.
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АДАПТАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО УМОВ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ
Динамізм бізнес-середовища, швидка зміна існуючих потреб споживачів, посилення конкуренції, розвиток ноу-хау
та інформаційних мереж обумовили посилення значення управління в діяльності підприємств. Його призначенням є
узгодження маркетингових цілей із можливостями підприємства і вимогами ринку, використання слабких позицій
конкурентів і власних конкурентних переваг, швидка адаптивність до нових умов.
Розвиток Інтернету змінює самі підходи до управління маркетинговою діяльністю підприємств. З огляду на це
комплекс маркетингових інструментів можна розглядати із позицій його застосування в мережі, а інтернет-маркетинг – як
інноваційний процес, що направлений на задоволення потреб ринку із застосуванням інтернет-технологій в управлінні
інструментами маркетингу.
Етапи управління пов’язані з такими важливими функціями маркетингу, як дослідження, розробки, виробництво,
фінансування. З метою досягнення узгодженості між функціями і всіма операціями при виборі цільового ринку на
підприємстві варто створювати підґрунтя для пошуку та поширення необхідної маркетингової інформації, яка може бути
отримана через ресурси Інтернету. Так, аналітична функція маркетингу передбачає проведення маркетингових досліджень.
Інтернет як сучасний засіб комунікації слід використовувати для проведення первинних і вторинних маркетингових
досліджень. Відмінними особливостями опитувань у мережі є невисока вартість, автоматизація процесу опитування й
аналізу результатів, можливість точного фокусування опитування на обрану підприємством цільову аудиторію. На веб-сайті
підприємства можна також проводити спостереження поведінки його відвідувачів на основі аналізу статистики відвідувань,
що стає ефективним інструментом маркетингу.
Ефективність маркетингової діяльності підприємств залежить від типу ринку, особливостей продукції, рівня
конкурентної боротьби. З точки зору маркетингу його інструменти варто застосовувати індивідуально до кожного продукту,
ринку чи підприємства. Диференційований підхід виправданий при побудові організаційної структури підприємств, коли в
межах маркетингового відділу з’являється підрозділ, працівники якого займаються використанням можливостей мережі
(підрозділ інтернет-маркетингу та електронної комерції).
Організація збуту пов’язана з побудовою маркетингових каналів. Сучасні методи управління маркетинговими
каналами базуються на інтеграції на основі створення партнерств і стратегічних союзів в каналах збуту. Така інтеграція
націлена на оптимізацію фізичних і інформаційних потоків через реорганізацію процесу розподілу в каналі, яка досягається
при використанні інформаційних і телекомунікаційних технологій, умов Інтернету та електронного бізнесу.
Управління інформацією важливе для забезпечення результативності маркетингових каналів. Інтернет-технології
дають можливість змінювати межі ринків (перехід від локальних до міжнародних), міняти принципи конкуренції та
пропонувати нові засоби для ведення конкурентної боротьби. Розвиток інформаційних технологій і самої мережі змінили
управління каналами, адже чим вищий ступінь спільного використання електронних даних і технологій учасниками каналу,
тим більшу вигоду для себе отримує кожен з них.
Дедалі більше підприємств виходить на інтернет-ринок для пропонування покупцям індивідуальних товарів чи
послуг. На такому рівні фірми проводять кастомізований маркетинг, який передбачає використання можливостей сфери
виробництва у виготовленні товарів за індивідуальним замовленням. Знедавна адаптувати товари (послуги) до потреб
індивідуальних споживачів, могли лише компанії, які працювали з невеликою кількістю покупців. За допомогою Інтернету
можна реалізувати модель масового виготовлення продукції під замовлення, що сприяє підвищенню рівня лояльності
споживачів до бренду та надає можливість підприємствам залучати нових клієнтів.
Сучасний стан більшості ринків характеризується підвищенням вагомості інформації для користувачів і продавців.
Інформатизація суспільства зростає і хоча споживачам надається щоразу все більше інформації, підприємство не може
постійно збільшувати обсяги комунікацій. За цих умов доцільно приділяти увагу не тільки кількісним характеристикам
комунікацій, але і якісній складовій – ефективності використання комунікаційних інструментів.
У сучасному маркетинговому управлінні комунікаціями, як і в інтернет-маркетингу фірм значну роль відіграють
інтегровані комунікації. Це концепція планування маркетингових комунікацій, яка виходить з потреби оцінювання
стратегічної ролі окремих складових (реклами, стимулювання збуту, зв’язків з громадськістю) і пошуку їх оптимального
поєднання для забезпечення чіткості та послідовності дій комунікативних програм, а також досягнення на цій основі
максимізації кінцевих показників діяльності підприємств.
Поява мережі та її подальший розвиток внесли зміни в сучасний погляд на засоби комунікації. Інтернет об’єднав в
собі інтерактивний характер комунікації й можливості персоналізації, внаслідок чого мережа стала новим комунікаційним
середовищем, відмінним від традиційних засобів масової інформації. В її основі закладено багато направлену комунікаційну
модель “багато хто до багатьохˮ, в якій кожен відвідувач мережі має можливість звертатися до інших учасників та існує
можливість зворотного зв’язку.
Особливість умов Інтернету пов’язана ще й з активною роллю споживачів (на відміну від традиційних засобах
масової інформації, де їх роль пасивна), що обумовлена самоконтролем за пошуком інформації через використання різних
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механізмів для навігації. Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє підвищити ефективність взаємодії всіх
учасників комунікації, що позитивно впливає на реалізацію маркетингових функцій підприємства загалом.
Реалізація вказаних функцій управління передбачає врахування існуючих стратегічних можливостей, розробку
системи моніторингу маркетингового середовища і аналіз конкурентоспроможності, що сприяє швидкій адаптації
маркетингової діяльності до впливу економічних, технологічних, соціально-культурних та інших факторів, регулярному
перегляду бізнес-портфеля і формуванню інноваційного потенціалу підприємства.
Унікальні властивості мережі обумовили розвиток гіпермаркетингу як теорії та методології організації системи
маркетингу в Інтернету. При цьому весь комплекс маркетингу доцільно розглядати з позицій його застосування в мережі,
проте в структуру цього комплексу входять добре відомі елементи 4 “Рˮ (продукт, ціна, місце, просування), а також
парадигма маркетингових відносин. Разом із цим, кожний маркетинговий елемент має свої особливості прояву в середовищі
Інтернету, який виступає зовсім новим типом ринку, що відкриває широкі можливості для економіки і суспільства загалом.
Крім того, для успішного використання Інтернету в маркетинговій діяльності підприємствам необхідно оцінити
готовність до “стисненняˮ усіх бізнес-процесів і збільшення реакції на зміну запитів клієнтів; спільної роботі з великою
кількістю партнерів; переходу до індивідуального обслуговування; наявності гнучкості в підході до ведення бізнесу тощо.
Застосування мережі також допомагає створювати додаткову споживчу цінність, необхідну потенційним клієнтам,
яка в умовах інтернет-торгівлі нічим не відрізняється від цінності звичайних товарів і послуг на фізичному ринку. Інтернет
впливає на споживчу цінність завдяки зменшенню вартості товарів для споживачів за рахунок зниження витрат і виконання
ними окремих функцій, а також збільшення вигоди від придбання товарів шляхом індивідуалізації пропозиції, адаптації
характеристик товару до потреб клієнта, зручність процесу здійснення купівлі, самообслуговування при замовленні товару і
слідкуванні за його виконанням, можливості придбання різних товарів в одному місці.
Досягнення задоволеності споживачів від здійснення купівлі на інтернет-ринку сприяє повторним покупкам,
підвищує репутацію підприємства, формує довіру до його комунікацій, створює стійку прихильність до товарних брендів,
покращує ринкові позиції та визначає перспективи інноваційного розвитку маркетингової діяльності загалом. Саме тому
адаптація процесів управління до умов Інтернету, якісне планування та організація маркетингової діяльності підприємства
на основі розробки та забезпечення функціонування веб-сайта стає базисом побудову системи інтернет-маркетингу фірми,
яку можна вважати ітераційним процесом, що змінюється разом із розвитком мережі.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ БРЕНДИНГУ НА РИНКУ FMCG: ОБМЕЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
В сучасних ринкових умовах, коли конкурентна боротьба між компаніями за споживача напружена, а темпи бізнесу
прискорюються, закономірним є явище швидкого збільшення кількості брендів. За таких умов пріоритет вибору торгової марки
залишається за клієнтами, а не за компаніями. Така ситуація безсумнівно призводить до того, що з поміж необмеженої пропозиції
подібних товарів споживач змушений вишукувати орієнтири, які допоможуть йому виокремити найкращі. Особливо гострою
проблема є саме для ринку товарів повсякденного попиту (FMCG).
FMCG (Fast moving consumer goods) дана абревіатура застосовується до ринку товарів широкого споживання, товарів,
частота покупки яких досить висока. Ринок продуктів харчування і напоїв, побутової хімії та косметики, взуття та одягу, ринок
іграшок і дитячих товарів тощо – все це приклади ринків FMCG.
На відміну від товарів тривалого користування, вартість товарів FMCG значно нижча, а тому, щоб отримати прибуток,
компаніям в даній сфері доводиться постійно підтримувати високий товарообіг, при цьому саме тут спостерігається найвища і
жорстка конкуренція. Частота придбання товарів повсякденного попиту при досить низькій їх вартості – основа отримання
стабільного та високого прибутку [1].
Як і будь який інший вид, FMCG ринок має свої особливості:
 жорстка конкуренція та глобальне перенасичення ринку;
 створення успішних брендів за таких умов вимагає спеціального підходу і знань;
 висока оборотність товарів – в результаті частої повторюваності покупки (щодня або ж кілька разів на тиждень)
споживач має вже сформовану модель споживання;
 не високий рівень чистого прибутку – в результаті низької маржинальності продажу товарів, виробники, як правило,
отримують низький чистий прибуток. Відтак, для такого ринку існує два варіанти розвитку подій: невисокі обсяги продажів і
високий прибуток, або ж низький прибуток при високих обсягах продажів [3];
 високий попит – на товари повсякденного попиту сформований постійно високий попит з боку цільових споживачів, за
рахунок чого легко домогтися ефекту економії від масштабу;
 низький рівень залучення споживачів – повсякденні покупки поступово знижують увагу, залученість і цікавість
споживача до самого процесу здійснення покупки. Кожен покупець прагне скоротити час покупки до мінімуму і, як правило,
робить покупку за звичкою, обираючи вже добре відому і звичну для нього торгову марку;
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 легка заміна товарів – широка пропозиція товарів, створює ефект перенасиченості ринку, у зв’язку з цим заміна одного
товару іншим (товаром-субститутом) відбувається досить легко.
Крім того, ринку FMCG притаманний цілий ряд чинників, які створюють додаткові складності та обмеження ведення
бізнес-діяльності. До таких чинників належать:
 масовість ринку – створює необхідність орієнтації товару на широке коло споживачів з абсолютно різними запитами та
управління широким товарним асортиментом;
 ланцюги поставок та збуту мають складну структуру, включаючи велику кількість посередників;
 висока чутливість покупця до цін, а також простота порівняння представлених на ринку продуктів стирає межі між
порівнюваними товарами;
 необхідність брендування продуктів і розробка “унікальногоˮ дизайну упаковки з метою виокремлення товару
споживачем серед аналогічних;
 велика кількість покупок відбувається споживачем під дією емоцій і імпульсів, такі покупки є непередбачуваними і не
прогнозованими.
Звичайно, в таких умовах стратегії ринкових бреднів та торговельних марок потребують особливого маркетингового
підходу.
До рис, характерних для маркетингу в даній сфері, можна віднести [3]:
 безперервне збільшення товарообігу (коли кожен окремий товар коштує недорого, а високий прибуток може
принести тільки значний обсяг продажів);
 постійна робота зі свідомістю споживача (важливо викликати у покупців стійке і часто неусвідомлене бажання
придбати товар, створити необхідність в ньому);
 важливі дві речі – місце розкладки товару (полки в супермаркеті) і лояльність споживачів (вміння привернути
увагу споживача, завоювати його довіру).
Таким чином, щоб вижити в умовах широкої різноманітності товарів повсякденного попиту і високої конкуренції в
цій галузі, компаніям необхідно постійно вести пошуки нової продукції для реалізації і нових стратегій брендингу,
підтримувати прийнятний рівень цін і нарощувати товарообіг.
Особливо варто відмітити такі маркетингові інструменти як:
1. Ефективна викладка. Є цілий ряд рішень, які дозволяють визначити ефективність викладки з точки зору розташування
товару, наявності на полицях того чи іншого підвиду. “Навіть якщо у вас немає грошей, ви можете дати покупцям емоції, і це
стане вашою конкурентною перевагоюˮ, – вважає Віталій Брик [4].
2. Ситуативний маркетинг, по суті – це вірус, який ефективно працює на емоціях. Як правило, він взагалі не
супроводжується інвестиціями. Один зі свіжих прикладів – реклама стійкої фарби в українському інтернет-магазині “Епіцентрˮ. За
основу була взята відома пісня групи “Ленінградˮ. Менше ніж за два дні картинка набрала понад 100 тис. переглядів, а за своєю
ефективністю перевершила всі акції і платні пости, які магазин запускав в мережу.
3. Нові формати. Вони можуть бути різними. Наприклад, на Україні організували магазин в магазині “Метро-Шафаˮ, де
внутрішній інтер’єр відображає концепцію стандартної квартирної шафи. Або цікава акція “Опт для всіхˮ тієї ж мережі METRO,
суть якої в тому, що оптова ціна поширюється на покупку всього трьох одиниць певного товару [4].
Відтак, можна визначити кілька стратегій, які дозволять брендам утримувати свої позиції на FMCG ринку:
 пошук перспектив на ринках, що розвиваються (ринки країн, що розвиваються);
 поглинання лідерів у вигідних і привабливих сегментах (реструктуризація портфеля продуктів бренду – один з
найпоширеніших методів підвищення продажів мультибрендів);
 альянс з конкурентними торговими марками (Coca-Cola створила спільний продукт з компанією Nestle – шоколадний
напій “Choglitˮ, а також уклала альянс з брендом Danone – прямим конкурентом компанії Nestle.)
 перетворення своїх прямих і непрямих конкурентів в партнерів по бізнесу (одна з найпоширеніших і ефективних
стратегій на ринку FMCG);
 ефективне управління інноваціями (важливим фактором успішної діяльності на ринку FMCG є можливості виведення
нових товарів на ринок);
 управління каналами збуту (як правило, на таких ринках будуються складні збутові ланцюги, з великим числом
посередників) [4].
Отже, провідні торговельні марки та бренди продовжують активну боротьбу за розумного покупця залучаючи всі
можливі маркетингові інструменти. Очевидно, що покупець відгукується на вигоду, проте в такій нестабільній ситуації особлива
роль відводиться вмінню працювати з асортиментною та ціновою політикою максимально ефективно.
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДИСТРИБУЦІЇ
Глобалізаційні процеси, активний розвиток інтернет та комунікаційних технологій, засобів представлення та
розподілу товарів, форм і способів розрахунків привели до об’єктивного посилення конкуренції та ускладнення умов
просування товарів і послуг від виробника до кінцевого споживача. Одним із доказів підтвердження наявності таких
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тенденцій є послаблення позицій вітчизняних виробників товарів на внутрішньому ринку та гострі проблеми України з
імпортозалежністю. Також посилюються тенденції зростання ланковості в системі товаропросування, сповільнення
оборотності товарів, нагромадження надмірних товарних запасів, збільшення витрат обігу, зниження ефективності
функціонування суб’єктів дистрибуції та гальмування всього процесу відтворення суспільного продукту. Тому
актуалізується питання обґрунтування низки стратегічних, а в подальшому і тактичних рішень, орієнтованих на ефективне
просування товарів на ринок.
Роль дистрибуції надзвичайно важлива як для розвитку національного господарства, його реального сектору
економіки, так і для внутрішнього ринку, адже забезпечує пришвидшення товароруху, зростання ефективності виробництва
і продажу товарів, покращення якості обслуговування населення і споживачів продукції промислового призначення. У той
же час, вона виконує і важливі завдання для суб’єктів господарювання, забезпечуючи краще охоплення ринків, комунікацію
між виробниками, посередниками і споживачами, переймаючи у більшості випадків ризики і витрати на збут товарів
(послуг).
Надійність функціонування, стратегічний характер та стабільність зв’язків суб’єктів і учасників дистрибуції
потребує вибудування та розвитку її системи. Під системою дистрибуції слід розуміти складну економічну систему, що
об’єднує виробників готової продукції та посередників, які спільно планують, координують, здійснюють і контролюють
маркетингову, комерційну і логістичну діяльність з переміщення товарів до кінцевого споживача та її продажу у
відповідності до наперед обраної стратегії і тактики організаторами такої системи. В залежності від виду торговельної
спеціалізації та предмету торгівлі (продовольчі та непродовольчі товари, машини і обладнання, сировина і матеріали, тверде
і рідке паливо, споживчі блага тривалого вжитку тощо) дистрибуційна система є більш або менш розгорнутою. Виходячи з
цього, в ній є різна кількість ланок-посередників у логістичному процесі переміщення продукту від постачальника
(виробника) до кінцевого споживача (користувача).
На думку автора, структуру системи дистрибуції слід розглядати як сукупність послідовності таких етапів, як збут
(збутова система), гуртове посередництво, гуртова торгівля, роздрібна торгівля та об’єктів інфраструктурного забезпечення.
Так, на етапі збуту через збутові відділи, дилерську мережу, фірмову торгівлю або збутові кооперативи виробники
продукції, імпортери та їх представники у відповідному регіоні здійснюють підготовку до продажу продукції, її зберігання,
надання маркетингової та рекламної підтримки, інформації про характеристики та особливості продажу і використання,
оформлення договорів.
На етапі посередництва здійснюється пошук покупців, узгоджуються умови постачання, аналізуються всі аспекти
ринку, визначаються потреби в товарах, можливості розширення ринку збуту. Ці завдання реалізують суб’єкти гуртового
посередництва, що в найбільшій мірі наближені до виробників чи імпортерів, будучи фактично першими суб’єктами у
мережі дистрибуції продукції від виробника до кінцевого споживача. Серед таких слід виділити дистриб’юторів,
комерційних агентів, брокерські контори та консигнаторів. Найбільш характерним суб’єктом на цьому етапі є
дистриб’ютор, тобто незалежний гуртовий посередник, що здійснює діяльність на основі угоди, укладеної з виробником
продукції.
На наступному етапі за допомогою таких суб’єктів, як гуртові бази, гуртово-роздрібні об’єднання, дрібногуртові
підприємства, логістичні центри і термінали, гуртові ринки здійснюється доведення товарів до проміжного споживача,
зберігання, транспортування та формування партій товарів, перетворення асортименту, гуртовий продаж, перерозподіл
ринку. Яскравим представником суб’єктів цього етапу є гуртові бази, що здійснюють продаж продукції від свого імені та за
свій рахунок. На відміну від гуртових посередників, ці суб’єкти системи дистрибуції працюють безпосередньо з кінцевим
покупцем та у короткому збутовому каналі можуть обходитися й без допомоги посередників, отримуючи товари
безпосередньо у виробника і реалізуючи їх роздрібним підприємствам. Слід зазначити, що на етапі гурту одним із
найголовніших критеріїв ефективності діяльності суб’єктів дистрибуції є здатність організації виходу на об’єкти роздрібної
торговельної мережі. Відтак, від ефективності діяльності суб’єктів гуртової торгівлі залежить ефективність функціонування
каналу дистрибуції в цілому.
Завершальним етапом системи дистрибуції є роздріб у секторі споживчих товарів, де здійснюється процес продажу
товарів кінцевому споживачеві, надання перед- та післяпродажного сервісу, вивчення попиту, обслуговування розрахунків,
проведення реклами. Ключовими суб’єктами цього етапу є мережеві структури, автономні підприємства торгівлі, дрібнороздрібна мережа, ринки, підприємства із сфери віртуальної торгівлі.
Стратегічність характеру та стабільність зв’язків суб’єктів і учасників дистрибуції потребує вибудування та
розвитку її системи, що об’єднує виробників продукції та посередників, які спільно планують, координують, здійснюють та
контролюють маркетингову, комерційну і логістичну діяльність з переміщення товарів до кінцевого споживача у
відповідності до наперед обраної стратегії і тактики. Елементами системи дистрибуції є її (1) етапи (збут, посередництво,
гурт, роздріб у секторі споживчих товарів), (2) суб’єкти, (3) функції, (4) організаційні елементи, (5) структура.
На нашу думку, завдання формування ефективної системи дистрибуції навіть не настільки стосується зростання
ефективності просування товарів на ринок, як взагалі життєво необхідне для кожного виробника та посередника. Такий
висновок можна зробити виходячи з того, що сучасні виклики розвитку ринків актуалізують необхідність здійснення
спільних дій підприємствами (зокрема, створення мереж підприємств) з метою втримання чи зміцнення конкурентних
позицій. Характерною особливістю дистриб’юторських систем є співпраця у багатьох площинах одночасно як між
партнерами, які належать до мережі, так і з оточенням загалом. З погляду цього особливу роль відіграє маркетинг
комерційних і логістичних відносин, який за своїм визначенням передбачає широку і довготривалу співпрацю.
Побудова системи дистрибуції мережевого типу чи функціонування в межах такої структури є часто умовою
подальшого ефективного розвитку суб’єкта господарювання, оскільки дає потенційну можливість розширення масштабу
діяльності, розвитку нових компетенцій та отримання нових знань, а також створення “нової вартості” для клієнтів, яка б
надавала конкурентну перевагу. Зокрема, створення систем дистрибуції є великим шансом ефективного функціонування
малих і середніх як виробничих, так і комерційно-збутових структур. Завдяки мережі такі підприємства отримують доступ
до стратегічних засобів та впевненість у перспективі існування. Багато вітчизняних підприємств, діючи в мережевій
структурі, вбачають в цьому шанси на розширення масштабу діяльності та підвищення своєї конкурентоспроможності; з
іншої сторони – це є оборонною реакцією на експансію міжнародних мереж, які діють на українському ринку. Однак,
багатьом вітчизняним мережам бракує ще сучасних стратегічних рішень і масштабів поширення. Для цього, аналізуючи
перспективи входження до мережі, варто оцінювати отримуваний синергічний ефект з точки зору: маркетингу
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(впізнаваності марки системи дистрибуції, конкурентоспроможності пропозиції), логістики (швидкості, надійності,
гнучкості ланцюга постачання), фінансів (динаміки прибутків і витрат, зниження витрат на функціонування учасників
системи), організації (розвитку компетентності, обміну знаннями, спільності і координації зовнішніх і внутрішніх процесів),
культури (побудови власної ідентичності та інтеграції партнерів).
Ефективність функціонування та ключові параметри розвитку дистрибуційних мереж в значній мірі залежать від
ідентифікації, реалізації, моніторингу та контролю ефективності виконання базових функцій. Їх перелік необмежений,
визначається функціональними напрямами розвитку дистрибуційної системи, особливостями маркетингу і логістики,
торгово-технологічного процесу, каналів розподілу, типу та параметрів системи розподілу, процесу руху товарів, обсягу
ринкового сегменту, рівня керованості системи з використанням інструментів ERP, MRP, DRP. Обрання стратегії та у
відповідності до неї і моделі дистрибуції є одним з найголовніших аспектів ефективності створення та управління
розвитком бізнес-суб’єктів дистрибуції. Стратегія дозволяє усвідомити та передбачити необхідну лінію альтернативної
поведінки суб’єктів системи дистрибуції.
Гуржій Н. М.
д.е.н., доцент
Запорізький національний університет
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО СТРАТЕГІЧНОЇ СЕГМЕНТАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стратегічна сегментація на основі виділення, створення і розвитку компетенцій не повинна збігатися з поточною
ринково-продуктової сегментацією. Аргументація продуктової сегментації простіше і зручніше, ніж підхід, який базується
на пошуках компетенцій торговельних підприємств, їх індивідуалізації та створенні унікальних комбінацій. Але тільки
індивідуалізація кожної компетенції і прагнення відзначитися унікальністю компетентно-ресурсних комбінацій дозволить
сформувати успішний стратегічний вибір [1].
На наш погляд, при проведенні стратегічної сегментації торговельних підприємств доцільніше проводити інтегровану
стратегічну сегментацію, яка представляє собою симбіоз макросегментації і мікросегментації ринку. Це обумовлено тим, що
торговельне підприємство задовольняє одну потребу ‒ потребу споживачів у побутовій техніці та електроніці, тому цей критерій
макросегментації замінюється на проведення мікросегментації, тобто товарної сегментації.
Об’єктом дослідження нами обрано група великих підприємств формату “Brick-and-mortarˮ, що реалізують
побутову техніку.
В якості критеріїв інтегрованої сегментації ми виділили такі: тип товару, тип, клієнту, тип маркетингової
технології збуту, географічний регіон:
1. Тип товару – цей критерій включає глибокий аналіз різноманітних потреб всередині ринків товару. Відповідно
до асортиментного переліку досліджуваних підприємств нами виділено дванадцять товарних груп: телевізори, аудіо- та
відеотехніка, портативна електроніка, вбудована техніка, кліматична техніка, побутова техніка, комп’ютерна техніка,
аксесуари, мобільний зв’язок, фототехніка, посуд, автомобільна електроніка.
2. Тип клієнта був визначений за демографічною ознакою ‒ рівень доходів. Відповідно до цього виділено два типи
клієнтів ‒ це покупці із середнім і нижче середнього рівнем доходів (midl-сегмент) і покупці з високим і вище середнього
рівнем доходів (premium-сегмент).
3. Замість критерію технологія виробництва нами було використано тип маркетингової технології збуту. Виходячи
з цього, ми виділили два напрямки: реалізація товарів традиційним способом через магазини і реалізація товарів за
допомогою Internet.
4. Географічний регіон враховують тоді, коли існують відмінності між споживачами різних географічних районів.
Дослідження показали, що асортимент в магазинах торговельної мережі “Фокстротˮ, “Comfiˮ, “Ельдорадоˮ і “Технополісˮ, істотно
відрізняється в залежності від масштабу міста.
Так, у великих містах і обласних центрах асортимент більш насичений і різноманітний, а в невеликих ‒ широкий, але
неглибокий, оскільки переважно пропонуються товари для покупців із середнім і вище середнього рівня доходів, а брендова
продукція практично відсутня або представлена 1-2 найменуваннями продукції.
Тому нами виділено два сегментів: реалізація товарів у великих містах (з чисельністю населення більше 200 тис.
чол.) і реалізація товарів в середніх містах (з чисельністю населення менше 200 тис. чол.). Для обґрунтованої розробки
стратегії маркетингу (особливо це стосується конкурентної стратегії), на наш погляд, доцільно в середніх містах виділити
два субсегмента ‒ міста, в яких розташований магазин тільки однієї торгової мережі, і міста, в яких розташовані магазини
двох і більше торговельних мереж [2].
За результатами аналізу нами виділено 360 СЗГ ‒ по 96 СЗГ у торгової групи “Фокстротˮ, ТОВ “Ельдорадоˮ і ТД
“Comfyˮ, і 72 СЗГ в ТОВ “Технополісˮ.
Виходячи з вищевказаного, концептуальний похід щодо послідовності і змісту аналітичних робіт при сегментації
діяльності повинен ґрунтуватися на:
‒ вертикальному аналізі, при якому постійно аналізуються і переглядаються напрямки діяльності підприємства,
можливий вплив на галузеву конкурентне середовище;
‒ горизонтальному аналізі, при якому обраний напрям діяльності підприємства досліджується за певними етапами
і аспектам щодо ймовірного рівня успішності.
При порівнянні проблем і завдань поздовжнього і поперечного сегментаційного аналізу найбільш значущим є
поздовжній. Стратегія торгового підприємства в більшій мірі пов’язана з досягненням бажаної конкурентної позиції в
певному напрямку діяльності.
Ринкова економіка характеризується постійними коливаннями кон’юнктури, що безпосередньо впливає на доходи
кожного продавця і споживача товарів і послуг. Щоб уникнути значних помилок, необхідно оцінити можливі альтернативи
конкурентів. Саме тому стратегічна сегментація ‒ необхідний елемент формування ринкової стратегії на будь-якому рівні
господарювання.
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Таким чином, стратегічна сегментація є обов’язковим елементом стратегічного портфельного управління
напрямками діяльності торгового підприємства. Оскільки при успішної сегментації будуть створюватися реальні
можливості для правильного визначення та управління стратегічними змінами.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ КООПЕРАТИВНОЙ
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приоритетным направлением решения социально-экономических проблем страны и особенно на региональном и
местном уровнях является развитие розничной торговли системы потребительской кооперации.
Поступательное развитие сервисной экономики обусловливает закономерные трансформации в природе и характере сферы услуг,
проявляющиеся в значительной диверсификации видов услуг, увеличении потребностей населения в оказании услуг, подкрепленных
платежеспособным спросом, усилении роли сферы услуг в формировании стандартов качества обслуживания и жизни и др. Вместе с
тем, рост предложения и вызванная им интенсификация конкуренции на рынке услуг затрудняет привлечение новых клиентов и
приводит к концентрации стратегических усилий торговых организаций на формировании эффективных маркетинговых стратегий,
направленных на привлечение потребителя.
Особую значимость решение данной задачи имеет для розничных торговых организаций системы потребительской
кооперации, для которых характерно коренное изменение форм и методов работы, включая существенное расширение торговых и
дополнительных услуг населению, повышение их качества, рост ассортимента товаров, активное влияние торговли на формирование
потребностей. Немаловажное значение при этом имеет внедрение современных программ лояльности для привлечения сельского
потребителя. Сегодня привлечь потребителя в магазин без дисконта практически невозможно, и потому все сети и торговые центры
активно развивают скидочные и бонусные программы [1].
Однако каждая торговая сеть старается использовать такие программы лояльности, которые обеспечивали бы
конкурентные преимущества на рынке ритейла. В настоящее время розничные торговые сети Республики Беларусь широко
используют различные бонусные и дисконтные программы, призы, акции в своей деятельности с целью привлечения
постоянных, а значит лояльных покупателей. Каждая торговая сеть предлагает свои подходы к решению проблемы создания
лояльности потребителей, что, в свою очередь, позволяет укрепить их маркетинговый потенциал и усилить конкурентные
позиции на рынке ритейла. Как показывает практика, основной удельный вес покупок потребителями в Республике Беларусь
приходится на сетевую розничную торговую сеть, ведь именно в сетевых магазинах, как правило, применяются современные
технологии, в них представлен более широкий ассортимент товаров и обеспечивается более высокий стандарт обслуживания.
Как показали результаты исследования, в настоящее время на сетевую розничную торговлю Республики Беларусь
приходится более 60 % рынка розничной торговли, поэтому у нее есть достаточно большие перспективы для своего
дальнейшего развития. Сетевая торговля в Республике Беларусь охватывает 25 928 магазинов различного формата, что
составляет 61% от общего количества всех магазинов в стране. Торговая площадь “сетевиковˮ на начало 2016 года превысила
3,6 млн кв.м, или 83% от общей торговой площади всех магазинов [2].
Такого рода проблемы характерны и для розничных торговых организаций системы потребительской кооперации,
деятельность которых подвержена многочисленным экономическим, политическим, социально-демографическим, природным и иным
рискам, носящим объективный характер.
Потребительской кооперации приходится конкурировать с крупными разветвлёнными сетями объектов розничной
торговли, применяющими автоматизированные торговые системы и другие современные средства стимулирование продаж
(сайты со специальными размерами для покупателей по проводимым акциям и скидках, осуществление подписки на рассылку
информации с сайта о проводимых акциях и скидках; проведение промоакций, выпуск регулярных и сезонных электронных
каталогов товаров; современная работа с поставщиками по рекламным кампаниям, совместной разработке упаковки,
производству товаров под частными марками торговой сети; активная работа в социальных сетях) [3]. Но, тем не менее, в
системе жизнеобеспечения сельских жителей страны важная роль принадлежит потребительской кооперации. В настоящее
время подведомственные Белкоопсоюзу организации обслуживают 4,1 млн. жителей, или 41,5% населения республики, в том
числе все сельское население (2,8 млн. человек). Торговое обслуживание населения Республики Беларусь обеспечивают 11,2
тыс. магазинов, что составляет 45,3% от общего количества в республике, из них 86 тыс. расположены в сельской местности. В
9,6 тыс. населенных пунктов, в которых отсутствует стационарная сеть, обслуживание осуществляют 548 автомагазинов.
Общая торговая площадь всех магазинов потребкооперации занимает 27-30% в общей площади всех магазинов страны, а
количество магазинов составляет 24-26%. Вместе с тем, в настоящее время большинство торговых объектов системы
потребительской кооперации представляют собой мелкие точки с узким ассортиментом и низким качеством обслуживания,
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которые не выдерживают конкуренции с современными сетевыми объектами. Практика показывает, что в системе
потребительской кооперации Республики Беларусь потребители отдают предпочтение смешанным магазинам.
В ходе проведенного исследования кафедрой маркетинга БТЭУ по выявлению предпочтений населения в выборе
розничной торговой сети потребительской кооперации Республики Беларусь, в котором приняло участие 116 респондентов
(из них преобладающее большинство женщины – 79,3 %) были определены их приоритеты на основе анкетирования.
Контингент опрашиваемых респондентов был представлен в следующем возрастном диапазоне: до 20 лет ‒ 72,4 %; от 21 до
30 лет ‒ 20,7 %; старше 31 года ‒ 10,4 %. Средний заработок опрашиваемых респондентов составляет: до 300 BYN ‒ 74
человека, до 500 BYN ‒ 23 человека, до 800 BYN – 15 человек, более 800 BYN – 4 человека.
По социальному статусу из опрашиваемых респондентов 31 % являются рабочие, 29,3 % – студенты, 20,7 % ‒
специалисты, 6,9 % ‒ специалисты. Из опрашиваемых респондентов 77,6 % проживают в больших и малых городах, 22,4 %
– в сельской местности.
Как показали результаты проведенного исследования, у белорусских потребителей самой популярной торговой
сетью в настоящее время является “Еврооптˮ, второе место по популярности занимает торговая сеть “Гиппоˮ. Основными
побуждающими мотивами в выборе этих торговых сетей являются: широкий ассортимент товаров, скидки и акции, близкое
расположение, качество обслуживания.
Из общего числа респондентов 86,2 % знают о наличии магазинов потребительской кооперации в зоне из
проживания, 13,8% ‒ не информированы. Удельный вес покупателей, совершающих покупки в магазинах потребительской
кооперации составляет 79,3 %, а 20,7 % ‒ такие покупки не совершали. По мнению респондентов идеальная розничная сеть
является та, в которой представлен широкий ассортимент свежих продуктов, доступные цены и акции, используются
программы лояльности, присутствует соответствующая атмосфера в торговой сети, используются современные технологии
продаж, сервисное обслуживание.
Таким образом, сегодня основная цель кооперативной торговли – предугадать желания потребителей, а современные
технологии позволяют реализовать инновационный подход в удовлетворении их спроса.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь осуществляется активная политика в области поддержки инноваций, при этом получили
развитие такие направлений, связанных с технологическими инновациями, как: исследования и разработка новых
продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; приобретение машин,
оборудования, новых и высоких технологий, компьютерных программ и баз данных; обучение и подготовка персонала;
маркетинговые исследования.
Важнейшей задачей государственной инновационной политики выступает повышение эффективности механизма
взаимодействия между наукой и реальным сектором экономики. В Республике Беларусь создаются условия для развития
науки и инновационной деятельности. В рамках государственных программ инновационного развития реализуются
инновационные проекты государственного значения, которые направлены на повышение конкурентоспособности
национальной экономики.
Что касается развития инновационной деятельности в Республике Беларусь, то можно выделить два направления –
научные исследования и разработки, а также технологические инновации. В 2016 году научные исследования и разработки
осуществляли 431 организация, наблюдается их сокращение в сравнении с 2015 годом.
Наибольшую активность в сфере инноваций проявляют предприятия промышленности. Можно отметить произошедшее
увеличение числа предприятий промышленности, активно внедряющих инновации, с 318 ед. в 2005 г. до 346 ед. в 2016 г. Однако
максимальное число инновационных предприятий было в 2011 г. – 443 ед. Что касается торговли, то в 2016 году выполняли
научные исследования и разработки только 8 организаций,
В общем количестве промышленных предприятий в 2016 г. инновационными являются 20,4%. В течение 2005-2016 гг.
доля инновационно-активных организаций возросла, максимальный показатель достигнут в 2011-2012 гг.
Таким образом, чуть более 20% часть отечественных предприятий внедряет нововведения, остальные же 80% не
используют инновации. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в 2016 году составил 16,3%, наблюдается его
прирост за последние три года [1, 2].
Республика Беларусь в значительной степени ориентируется на экспорт, а главная цель внедрения инноваций – это
его развитие. При этом на экспорт реализуется почти 2/3 произведенной инновационной продукции.
В 2016 году затраты, направленные на технологические инновации, составили 774,6 млн р., их величина
сократилась в сравнении с 2015 годом (1061,7 млн р.) [2].
Преимущественно затраты на инновации финансируются за счет собственных средств предприятий. Наиболее
важными причинами, сдерживающими более активное внедрение инноваций, являются низкий уровень инвестирования в
инновационные проекты, невысокой доля бюджетного финансирования науки, значительная часть внедряемых инноваций
оказываются недостаточно эффективными в коммерческом плане, низкий спрос на инновационную продукцию реального
сектора экономики республики.
Важное значение в области инновационной политики следует уделять развитию инноваций в приграничных
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регионах. В Гомельской области наиболее инновационно-активными являются организации концерна Белнефтехима, на
долю которых приходится около 70% всей отгруженной продукции. Значительная часть отгруженной инновационной
продукции приходится на организации обрабатывающей промышленности.
В 2016 году 30 организаций выполнили научные исследования и разработки (7% от общего числа в целом по
республике), 36 организаций промышленности осуществляли технологические инновации (10,4% от общего числа в целом
по республике).
Наиболее инновационно-активными являются организации Мозырского райна, также активно осуществляют инновации
организации г. Гомеля и Жлобинского района. Наименьшую инновационную активность проявляют организации Добрушского,
Калинковичского, Наровлянского, Октябрьского, Хойникского районов.
Гомельская область имеет важное значение в инновационном развитии республики. Именно в данном регионе направляется
наибольшая сумма затрат на технологические инновации.
За последние годы произошло снижение инновационной активности предприятий как в целом в республике, так и
по отдельным областям. Для активных системообразующих взаимодействий участников инновационных процессов нужны
также соответствующие благоприятные условия, в частности такие, как: целенаправленная государственная инновационная
политика; высокий научный потенциал страны; квалифицированный инновационный менеджмент; наличие финансовых
ресурсов – инновационные венчурные фонды, прямые инвестиции; союз науки, производства и бизнеса.
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ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ:
ТЕОРІЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
Кооперативний сектор у різних країнах вносить істотній вклад у вирішення багатьох проблем та завдань з якими
зіштовхується світова економіка: наслідки фінансової та економічної кризи, безробіття, нерівність доходів, доступність
освіти та розвиток інновацій. Вітчизняна споживча кооперація, являючись суб’єктом макро- та мікроекономіки, сприяє
створенню нових робочих місць, розвитку сільських територій тощо.
Спожива кооперація, з одного боку, суспільно-масова організація, а з іншого – багатогалузева господарська
система універсального типу, що забезпечує задоволення різноманітних потреб населення. Вона має у своєму
розпорядженні розгалужену мережу підприємств торгівлі, ресторанного господарства, заготівлі сільськогосподарської
продукції та сировини, виробляє різноманітні споживчі товари й надає послуги населенню.
З моменту проголошення незалежності України споживча кооперація зазнала суттєвих змін, перетворень та зниження
ефективності фінансово-господарської діяльності, що вимагає оптимізації прийняття оперативних, тактичних та, особливо,
стратегічних управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику.
Під невизначеністю будемо розуміти стан недостатньої інформованості про середовище прийняття рішень, що випливає
як наслідок неефективності збору даних, так й внаслідок об’єктивної непізнаваності середовища, що не піддається впливу з боку
менеджерів. Ризик – це явище, яке виникає в ситуації усвідомлюваної невизначеності після ухвалення управлінського рішення і
пов'язане з потенційним негативним результатом реалізації даного рішення.
Таким чином, невизначеність, насамперед, пов’язана з недостатністю інформації, але ситуація невизначеності
може мати не лише негативний результат, але й позитивний. При цьому, ми припускаємо, що ймовірність позитивного й
негативного результату може відрізнятися. Існують всі передумови поділу невизначеності на позитивну та негативну. Для
віднесення ситуацій, в яких розробляється операційна стратегія, до того чи іншого варіанту невизначеності необхідно
виробити всі можливі варіанти наслідків, які можуть виникнути у виділених середовищах невизначеності й розглянути
можливі результати та їх ймовірності. При цьому, під результатом ми розуміємо у даному випадку ступінь виконання
заданих у операційній стратегій цілей.
З метою оцінки характеру невизначеності у контексті розробки операційних стратегій, запропонована методика,
яка складається з чотирьох етапів:
1. Конкретизація ситуації невизначеності в об’єктивно існуючих середовищах підприємств споживчої кооперації,
що мають місце при реалізації операційної стратегії.
2. Визначення групи експертів для оцінки результатів від впливу кожного ризику та невизначеності.
3. Оцінка кожної ситуації невизначеності з точки зору її результату та ймовірності виникнення (за допомогою
надання експертних оцінок у вигляді нечітких чисел). Кожен експерт висловлює свою думку щодо наслідків впливу певного
виду ризику на діяльність підприємства у вигляді нечіткого числа, а саме, зазначає:
1) нижню границю інтервалу (mi), у якій буде знаходитись передбачуваний результат від невизначеності;
2) верхню границю інтервалу (ni), у якій буде знаходитись передбачуваний результат від невизначеності;
3) найбільш ймовірну нижню границю інтервалу (pi), у якій буде знаходитись передбачуваний результат;
4) найбільш ймовірну верхню границю інтервалу (qi), у якій буде знаходитись передбачуваний результат;
5) ступінь впевненості у своїй оцінці (hi).
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Далі кожна експертна думка може бути представлена як нечітке число Ai = ( m i ; n i ; ɑi; βi; hi), де ɑi = pi –

mi , βi =

_

ni

– qi.
Сумарна оцінка експертних прогнозів визначається за формулою: А1 + А2 + … + Аn-1 + An =
_
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i

_
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  ); (  n i    i   ); α; β; h), де α = h*  i / hi , β = h*   i / hi , h = min hi  .

Результативна оцінка знаходиться як середнє арифметичне від думки експертів:

 A / k , де k – кількість
i

експертів, що приймають участь у опитуванні.
Розрахунок середньої величини результату (Р) за всіма видами ризику (невизначеності):
t

P   hi * R j ,

(1)

j 1

де hi – ступінь впевненості групи експертів по j-му фактору невизначеності;
Rj – результативна оцінка групи експертів по j-му фактору невизначеності;
t – кількість експертів.
Розгляд питань, які стосуються формування, реалізації та оцінки операційної стратегії торговельних підприємств
системи споживчої кооперації, дав змогу зробити наступні висновки:
1. Формування та реалізація виробничої стратегії у значній мірі залежить від стадії життєвого циклу підприємства,
обумовлена діями факторами зовнішнього та внутрішнього середовища, спрямована на досягнення конкурентних переваг тощо.
2. Вибору та розробці операційної стратегій передує процес алгоритмізації та моделювання, у яких важливого значення
набуває структуризація стратегій розвитку у розрізі: організації управління, торговельно-складських площ та виробничих
потужностей й технологій, персоналу, інфраструктури. При цьому, кожна із зазначених складових операційної стратегії повинна
бути узгоджена з іншими функціональними стратегіями.
3. Вибір, формування та реалізація операційної стратегії підприємства системи споживчої кооперації здійснюється з
урахуванням умов невизначеності та ризику. При цьому, оцінка невизначеності (ризику) у вітчизняній практиці здійснюється, як
правило, на основі суб’єктивних думок (прогнозів) менеджерів вищих рівнів – експертних оцінок. Прогноз – справа невдячна, але
перспективна.
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ КРИЗИ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Деструктивні процеси вітчизняної економіки в умовах кризи все більше негативно впливають на стабільність
ведення господарської діяльності суб’єктами господарювання. З огляду на це значущим стає пошук нових інструментів
розвитку бізнесу, які з одного боку, змогли би забезпечити стабільне зростання продажів; а з іншого – допомогли би
нівелювати негативний вплив факторів зовнішнього середовища. Активний розвиток новітніх інформаційних систем і
технологій спровокував формування нового виду економічної діяльності в Україні, – електронної комерції, яка дозволяє
раціоналізувати ділові процеси, підвищити їх продуктивність та ефективність з використанням основних переваг та
можливостей інформаційних технологій.
Дослідженню поняття “електронна комерція” (ЕК) присвячені наукові розробки низки вітчизняних та зарубіжних
вчених різних економічних напрямів. Зокрема, В. Плескач трактує електронну комерцію як форму торгівлі товарами та
послугами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що включає всі фінансові та торгові трансакції,
які проводяться за допомогою ІКТ, та бізнес процеси, пов’язані з проведенням таких трансакцій [2, c.16 ]. Згідно позиції А.
Суммера, електронна комерція – це будь-яка форма бізнес-процесу, в якому взаємодія між суб’єктами відбувається
електронним шляхом з використанням Інтернет-технологій [3, c. 17]. Таким чином, електронна комерція – це своєрідна
комерційна взаємодія суб’єктів ринку з приводу купівлі/продажу товарів та/або послуг, ядром якої є інформаційні
технології.
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Аналіз вітчизняного ринку електронної комерції вказує на те, що розвиток ЕК відбувається у двох
взаємопов’язаних напрямках: з одного боку, зростає кількість інтернет-користувачів (за рахунок збільшення проникнення
Інтернету), які зацікавлені покупкою товарів в мережі; а з іншого – збільшується кількість інтернет-магазинів (лідери ринку
розширюють діяльність, впроваджують нові технології, удосконалюють асортимент), які конкурують один між одним з
метою завоювання довіри та лояльності споживача.
Сьогодні електронна комерція розвивається швидкими темпами, незважаючи на кризу, постійні валютні
коливання, зниження купівельної спроможності населення та інші проблеми, з якими країна зіткнулася в останні роки. Так
зване ведення бізнесу в он-лайн режимі характерне для чотирьох наступних сфер: прямі продажі товарів і послуг;
банківська справа та платіжні системи; безпечне розміщення інформації; корпоративні закупівлі.
Узагальнюючи теоретичні аспекти і враховуючи вітчизняні тенденції розвитку ринку електронної комерції, можна
зазначити, що:
 більшість комерційних операцій, що здійснюються на ринку, забезпечується з допомогою мережі Інтернет;
 базою функціонування ринку електронної є web-сайт;
 основу ринку складають операції купівлі-продажу товарів та послуг;
 основними суб’єктами на ринку є бізнес-одиниці, споживачі.
Важливо виокремити економічні переваги електронної комерції як перспективного та інноваційного інструменту
розвитку торгівлі, а саме: зниження витрат на організацію та функціонування інфраструктури господарської діяльності;
зниження витрат на рекламу; підвищення конкурентоспроможності та мінімізація собівартості; скорочення часу виходу на
ринки; отримання доступу до глобальних ринків та істотне розширення ринку збуту; доступність інформації про товари і
послуги, що реалізуються; розширений вибір продукції, товарів і послуг для покупця.
За статистичними даними обсяг ринку електронної комерції в Україні за 2014-2017 рр. стабільно зростає (рис. 1).
Більшість споживачів – молоді люди з вищою освітою, які проживають в містах, з них: більше половини – люди у віці від 14
до 34 років; трохи більше 36% – жителі міст з населенням понад 500 000 чоловік; 20,5% – проживають в сільській
місцевості. У 2016 р. 44% користувачів для виходу в Інтернет використовували мобільні пристрої, що вказує на активізацію
мобільної комерції зокрема [1].

Рис. 1. Обсяг ринку електронної комерції в Україні
Джерело: розроблено автором на основі [1].
До трійки найбільш відвідуваних споживачами сайтів входять: OLX.ua (40,4% користувачів); Rozetka.com.ua
(32,5%); Prom.ua (26,5%) [1]. До найбільш популярніших категорій товарів, які найчастіше купували на маркетплейсах
українські споживачі, відносяться: взуття, одяг, аксесуари, мобільні телефони, техніка й електроніка, товари для дому й
саду. Саме ці категорії товарів були драйверами розвитку електронної комерції впродовж останніх років. За даними групи
компаній EVO (Prom.ua, Bigl.ua і Crafta.ua), протягом останніх місяців, спостерігається постійне зростання попиту на товари
українського виробництва.
За експертними оцінками, частка електронної комерції в Україні сьогодні складає близько 3% від усього обсягу
валового внутрішнього продукту, що в порівнянні із попереднім періодом (у 2016 р. даний показник становив 2,1%) вказує
на зростання попиту на даний вид бізнесу як серед підприємців, так і серед споживачів. Однак, з урахуванням того, що в
більшості розвинених країн світу показник електронної комерції сягає близько 10-15%, важливо констатувати значний
потенціал для зростання та те, що ринок електронної комерції в Україні на разі все ж таки знаходиться на етапі становлення.
Також, за підсумками минулого року, Україна випередила всі інші європейські країни за таким показником як темпи
зростання продажів в мережі Інтернет (рис. 2). Для України даний показник станом на 2016 р. склав 35%, напроти для країн
найближчого оточення: 24,2 % (Румунія), 20,4% (Угорщина).
Основними бар’єрами розвитку електронній комерції в Україні є: недосконалість законодавчої бази; недостатній
розвиток платіжних систем та поштового сервісу; безпека здійснення електронних платежів; проблеми взаємин з клієнтами
тощо. Однак, дані недоліки не зменшують актуальність та важливість розвитку торгівлі в мережі, адже, зважаючи на
стрімку активізацію впровадження технологічних інновацій в бізнесі, он-лайн-сегмент буде рости однозначно, основною
причиною чого є безпосередньо зручність для споживача, тому вітчизняні підприємці повинні все більше активізувати свої
зусилля для роботи в мережі аби забезпечити собі стійкі конкурентні позиції на ринку.
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Рис. 1. Обсяг ринку електронної комерції в Україні
Джерело: розроблено автором на основі [1].
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ЦИФРОВА HR-ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА
В умовах розвитку інформаційної та циркулярної економіки інноваційна роль персоналу, його потенціал, здатність
до самонавчання, адаптації до змін, набуття цифрових компетенцій (digital competence) відіграватиме ключову роль у
підтриманні та формуванні конкурентних переваг підприємства.
Цифрові технології змінюють підходи в управлінні персоналом підприємства торгівлі й HR-департаментам
належить стратегічна роль щодо впровадження інноваційних цифрових рішень та забезпечення підготовки фахівців для усіх
підрозділів, що обслуговують великі масиви даних (big data).
Ключовими завданнями цифрової трансформації, що постають перед фахівцями з управління персоналом – це
ефективний рекрутинг, навчання, залучення мотивованих працівників, які здатні генерувати інновації, досягати цільової
результативності праці. Талановиті працівники забезпечують розвиток і впровадження новітніх технологій у бізнесі. Згідно
звіту “The Global Talent Competitiveness Index 2017” [1] щодо здатності країн розвивати, залучати та утримувати таланти
Україна посіла 69-є місце, спустившись на 3 позиції у порівнянні 2016 р. (табл. 1).
Таблиця 1
Рейтинг України за глобальним індексом конкурентоспроможності талантів у 2016-2017 рр.
Показник
Рейтинг
Рейтинг
Зміна рейтингу
2016 р.
2017 р.
1.Регуляторне середовище та гнучкість (умови) на ринку
91
103
-12
праці
2.Приваблювання талантів
97
94
+3
3.Можливості кар’єрного зростання
72
64
+8
4.Здатність утримувати таланти кваліфікований персонал
56
54
+2
5.Професійні та технічні навички працівників
40
66
-16
6. Глобальні знання
61
53
+8
Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів
66
69
-3
Джерело: Складено автором за даними [1, 2]
Проблемними зонами у розвитку кваліфікованих кадрів в Україні визначено якість регуляторного середовища,
низька соціальна мобільність та толерантність, низький розвиток технічних та професійних компетенцій (середня та вища
освіта); відносна відкритість ринку праці.
Розвиток цифрових компетенцій є однією з умов посилення конкурентоспроможності підприємств України на
глобальному ринку. Д. Леонард і Б.Нельсон у своїй статті [3] зазначають, що розвиток цифрових даних “зростає
експоненціально, причому не тільки у відношенні величезної кількості даних, але й у тому, як компанії використовують
аналітику для прийняття стратегічних рішень. Вони також відмічають, що “компанії, керовані даними, більш продуктивні та
вигідні” і завдання менеджерів “розвивати та підтримувати культуру, засновану на цифрових даних”.
Так, експерти розглядають три Digital аспекти: 1) цифрові трудові ресурси: використання нових практик
управління, культури інновацій та синхронізації управління big data, наприклад, автоматизована програма E-staff дозволяє
швидко отримувати та ідентифікувати актуальну інформацію, надавати консультації працівникам у реальному режимі,
проводити опитування, конкурси тощо); 2) цифрове робоче місце; 3) цифровий HR (advanced analytics), який не просто
навчає, а допомагає організаціям навчитись використовувати цифрові технології у процесах з одного боку, а з іншого
використовувати цифрові інструменти для впровадження соціальних інновацій. Більшість міжнародних компаній вимагають
від HR – підрозділів візуалізації даних в реальному часі, аналітичних висновків про доходність інвестиції у персонал (ROI),
щоб ув’язати навчання і розвиток для виміру продуктивності праці.
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Для пошуку персоналу мережеві підприємства (інтернет-ритейл більш активно) вже використовують соціальні
медіа для професіоналів, накшталт LinkedIn, а також брендовані соціальні медіа ресурси. Соціальні мережі можуть стати
платформою для генерації та збереження контенту користувачів, спілкування, обговорення проектів.
Необхідно зазначити, що розвиток штучного інтелекту та машинного навчання (machine learning) трансформують
кадрові процеси управління. У перспективі це призведе до поступового вивільнення і зміни ролей HR (суто консультативна,
коуч, експерт), виникатимуть нові для вирішення правові питання щодо гнучкості умов праці та дистанційного управління
персоналом. Кадровим службам необхідно бути уважними у стратегіях цифрового управління та сприяти реалізації
перманентного навчання працівників за принципом life learning (навчання протягом всього життя) включаючи вибір ним
траєкторії кар’єрного шляху.
Стратегічним завданням цифрової трансформації бізнесу є застосування комплексу заходів інформаційного
партнерства підприємств з навчальними закладами з метою поширення найкращих практик (використання інтернету речей,
BigData, когнітивних функцій (augmented intelligence), що відповідають вимогам глобального розвитку бізнес середовища.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАЖЕЛІВ МАРКЕТИНГУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНИХ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кінцевою ланкою, що замикає ланцюг господарських зв’язків у процесі руху товарів від виробника до
споживача, є роздрібна торгівля. Багато авторів, серед яких О. Азарян [1], В. Апопій [2], М. Бєлявцев [3], А. Савощенко
[5] визначають роздрібну торгівлю як діяльність суб’єктів товарного ринку з продажу товарів і послуг безпосередньо
споживачеві. У роздрібній торгівлі матеріальні ресурси переходять зі сфери обігу до сфери колективного, особистого,
індивідуального споживання, тобто стають власністю покупця. Роздрібна торгівля здійснює продаж товарів населенню
для особистого та індивідуального споживання, а також підприємствам, організаціям, установам для колективного
користування.
У сучасних умовах роздрібна торгівля є важливим сектором економіки, що динамічно розвивається (темпи
зростання складають 15-20% щорічно). Швидкий розвиток роздрібної торгівлі зумовлює загострення конкуренції і зміну
характеру конкурентної боротьби в цій галузі, обумовлює необхідність розширення сфери застосування засобів
маркетингу в управлінні торговельними підприємствами.
Багаточисельні літературні джерела [1-3, 5] висвітлюють основні функції, які здійснює роздрібна торгівля, а саме:
1) дослідження кон’юнктури товарного ринку,
2) визначення попиту та пропозиції на конкретні види товарної продукції,
3) пошук товарів, необхідних для задоволення потреб споживачів,
4) пошук і рейтингове оцінювання постачальників і раціональних шляхів руху товарів,
5) оплата товарів, отриманих від постачальників,
6) відбір, приймання, сортування, зберігання, пакування, маркування товарів,
7) формування раціонального товарного асортименту,
8) надання відповідних послуг постачальникам, посередникам. споживачам,
9) надання покупцям інформації про товари, представлені у продаж.
Фахівці торговельної діяльності усі підприємства роздрібної торгівлі залежно від пропонованих товарів
поділяють за асортиментною ознакою таким чином: 1) універсальні магазини (універмаги, універсами, маркети,
супермаркети, автокрамниці, прилавки на водних суднах) продають продукцію багатьох товарних груп; 2) спеціалізовані
магазини реалізовують товари однієї конкретної товарної групи (одяг, взуття, головні убори, меблі, радіотовари,
господарські товари, електротовари, молоко, хлібобулочні, кондитерські вироби та ін.); 3) комбіновані магазини
реалізовують товари декількох груп або підгруп, що відображають спільність попиту, а також задовольняють потреби
відповідного кола споживачів (культтовари, книги і плакати тощо); 4) змішані магазини продають товари різних груп (як
продовольчі, так і непродовольчі), що не утворюють спеціалізовані секції.
Сьогодні все частіше виникають і застосовуються нові форми торгівлі – продаж через інтернет, через каталоги,
інтерактивне телебачення, прямий маркетинг.
Порівняно новою формою роздрібної торгівлі є вендінг, в якій використовується спеціальний механізм видачі
товарів, наприклад, напоїв, сигарет, снеків та шоколаду, і надання послуг. Механічні пристрої або торговельні автомати,
які здійснюють таку торгівлю, називаються вендорами. Основними перевагами такої торгівлі є: зменшення потреби в
торговому персоналі; автомати можна розмістити в будь-яких місцях, доступ до них може бути надано 24 години на
добу.
Новим способом залучення клієнтів є використання QR-кодів. Quick Response або “швидкий відгук”  це 2D
штрих-код (двомірний штрих-код), розроблений японцями у 1994 році. У ньому закладена закодована інформація, яку
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легко розпізнати камерою мобільного телефону. Просканувавши QR-код за допомогою мобільного телефону, покупець
кладе обраний товар у віртуальну корзину, і робить замовлення через Інтернет [4].
Одним з важливих чинників успіху роздрібного торговельного підприємства є його внутрішня атмосфера:
планування, загальний вигляд, оформлення інтер’єру тощо, що синергічно впливає на його імідж та купівельну
поведінку споживачів. Тобто успіх торгівельної діяльності залежить від постійного підвищення ефективності
використання кожного квадратного метру торговельної площі та кожного погонного метру викладання товару, а також
всього магазину загалом.
Натомість завдання маркетингу роздрібного торговельного підприємства  зробити відвідувачів постійними
клієнтами підприємства роздрібної торгівлі. Для цього для постійного контингенту покупців важливо мати програми
лояльності, використовувати спеціальні пластикові картки (що є зручною формою розрахунків), передбачати різного
роду знижки і бонуси.
Роздрібна торгівля в системі маркетингу виконує такі основні функції [3, 5]:
1) забезпечує реалізацію маркетингової стратегії,
2) бере участь у процесі сортування, акумулює асортимент товарів від великої кількості виробників та
пропонує їх для продажу з орієнтацією на запити покупців,
3) надає інформацію покупцям за допомогою реклами, інших засобів маркетингових комунікацій, а також
посередництвом персоналу,
4) здійснює власні маркетингові дослідження та надає допомогу в маркетингових дослідженнях іншим
учасникам каналів збуту,
5) зберігає товари належним чином,
6) встановлює роздрібну ціну на товари,
7) розміщує в торговельних приміщеннях та здійснює інші операції з товарами,
8) здійснює кредитну політику,
9) надає різноманітні послуги.
Багаточисельними маркетинговими дослідженнями встановлено, що саме досвід клієнта щодо прид бання
продукту має вирішальний вплив на здійснення повторної покупки [4-6]. Тому важливо, щоб персонал роздрібного
торговельного підприємства володів знаннями щодо поведінки клієнтів. Зростає також значення вимірювання
задоволення клієнта, позаяк тільки задоволений покупець залишиться постійним клієнтом обраного роздрібного
торговельного підприємства.
Оскільки, як показали дослідження, виміряти задоволення покупців доволі нелегко, то роздрібні торговельні
підприємства переважно зосереджують свою увагу тільки на якості обслуговування. Вимірювання якості обслуговування
є, звичайно, дуже важливим, але це, на наш погляд, недостатня підстава для оцінювання рівня задоволення клієнта.
Такий підхід пояснюється тим, що якість обслуговування легше виміряти, позаяк роздрібні торговельні підприємства її
контролюють. Важче охопити вимірюванням всі елементи, які створюють комплекс вартостей, пропонованих клієнтові,
тому що їх не завжди може проконтролювати ні виробник, ні роздрібне торговельне підприємство.
На основі узагальнення літературних джерел ми погоджуємося, що на підставі наявності комплексу
властивостей продукту доцільно визначати повну корисність продукту як детермінанту функції задоволення і приймати
її як критерій вибору споживачем. Саме такий підхід, на нашу думку, дозволить роздрібному торговельному
підприємству модернізувати на інноваційних засадах маркетингове управління щодо набуття ним конкурентних переваг.
Маркетингові рішення в роздрібній торгівлі доцільно приймати у таких напрямах [5]:
 стосовно вибору маркетингової стратегії,
 стосовно визначення цільового ринку,
 стосовно комплексу маркетингу (товар/послуга, ціна, розподіл, комунікації).
Зважаючи на сучасну ринкову ситуацію, сьогодні для інноваційного розвитку роздрібним торговельним
підприємствам уже недостатньо традиційного маркетингу, а необхідно розвивати концепцію холістичного (цілісного)
маркетингу, складовими якого є маркетинг відносин, інтегрований маркетинг, внутрішній маркетинг і соціально
відповідальний маркетинг.
Під маркетингом відносин прийнято розуміти стратегію побудови взаємодії роздрібного торговельного
підприємства з існуючими клієнтами шляхом безперервного визначення і створення нових цінностей разом з ними для
підтримки і розвитку співпраці з найбільш прибутковими і постійними з них, виключення з процесу взаємодії збиткових
клієнтів з метою отримання і розподілу взаємної вигоди від співпраці в довгостроковому періоді. Інтегрований
маркетинг передбачає взаємне координування традиційних інструментів комплексу маркетингу для максимізації їх
сумарного ефекту та отримання синергічного гудвілу. Своєю чергою, внутрішній маркетинг забезпечує прийняття
маркетингових принципів усіма працівниками підприємства, тобто дотримання маркетингової філософії бізнесу на рівні
підприємства загалом. Концепція соціально відповідального маркетингу – це філософія організації і здійснення
маркетингової діяльності, яка визначає головною метою підприємства відносно ринку забезпечення його функціонування
на принципах стійкого споживання і використання етичних маркетингових інструментів стосовно всіх учасників обміну
та навколишнього середовища [4].
Для того, щоб дати лояльним клієнтам можливість купувати якісні продукти не переплачуючи (і тим самим
стимулюючи повторні покупки), багато роздрібних торговельних підприємств активно розширюють асортимент
продуктів під приватною маркою. Продаж таких товарів допомагає економити на просуванні, тому ціна на них може
бути набагато нижчою, ніж у товарів, що випускаються під брендом виробника. Як показали маркетингові дослідження ,
сьогодні товари під приватними марками вже перестали асоціюватися тільки з максимальною простотою і дешевизною.
Під приватними марками часто продаються товари, якість яких не поступається тим же товарам з сегменту преміум, при
відносно низькій ціні.
Донедавна в ціноутворенні роздрібних торговельних підприємств активно використовувалися можливості
маркетингу зі зміни еластичності попиту від ціни, і таким чином вирішувалося завдання з витіснення ціни з тих
показників, за якими обирається товар. Сьогодні ж ціновий диктат споживача стає більш стратегічним і більш жорстким.
За цієї схеми вихідною є “пропозиція” ціни з боку споживача, а роздрібне торговельне підприємство вже орієнтується:
чи готове воно продавати товари за такою ціною. Такі умови змушують роздрібні торговельні підприємства тримати
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ціни на конкурентному рівні, або навіть знижувати їх порівняно з конкурентами, залишаючи високу націнку лише на
унікальні товари і послуги.
Якщо раніше в багатьох роздрібних торговельних підприємствах ціноутворення базувалося на споживчому
суб’єктивному сприйнятті ціни товару, оцінці “дорого  дешево”, то тепер багато покупців перейшли до системи вибору,
основою якої є принцип “виправдані витрати – не виправданні витрати”. Ціна перестала бути похідною балансу попиту і
пропозиції. У роздрібній торгівлі сформувалася тенденція орієнтації на конкретні ціни конкретного контакту покупця і
продавця. У західних країнах Європи популярним стало використання аукціонної системи цін, яка передбачає, що в
магазині встановлюється не тільки початкова продажна ціна на товар, але вказуються конкретні дати і розміри її
зниження. За таких умов покупець може вибирати: купити йому товар за сьогоднішньою ціною, або почекати її
зниження. При цьому, чим більше він буде вичікувати, ризик, що інші споживачі куплять товар раніше, зростає.
Серед інноваційних технологій, що застосовуються у промислово розвинених країнах світу, можна відзначити
також використання “віртуального промоутера”  людини, яка відображається на спеціальній поверхні через проектор і
має декілька режимів презентації товару, що і включаються, коли поруч знаходиться покупець. Подібні “продавці”
приваблюють відвідувачів своєю незвичністю і новизною та цілком можуть виконувати певну частину завдань реального
торговельного представника.
З розвитком нових технологій підприємства роздрібної торгівлі все частіше стали застосовувати на практиці
ефективні маркетингові методики, пов’язані з організацією особливої атмосфери в торговельних залах (світло, музика,
запахи тощо).
Інноваційні технології в роздрібній торгівлі інтенсивно розвиваються, оскільки роздрібна торгівля є потужним
механізмом просування товарів від виробника до кінцевих споживачів. Тому актуальність розробки та впровадження
інноваційних рішень, які дозволять швидко реагувати на мінливу купівельну поведінку і домогтися клієнтської
лояльності, полягає в постійній необхідності роздрібними торговельними підприємствами удосконалювати свої
конкурентні переваги, що в кінцевому підсумку забезпечить більш високоякісне задоволення потреб споживачів.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ІМПОРТУ НА ВНУТРІШНІЙ РИНОК УКРАЇНИ
Збереження в економіці України протягом тривалого періоду випереджаючих темпів зростання імпорту порівняно з
експортом сформувало стійку тенденцію до збільшення від’ємного сальдо зовнішньоторговельного балансу. Критично
випереджаюча динаміка зростання імпорту порівняно з експортом свідчить про наявність вагомих дисбалансів у структурі
зовнішньоторговельного обороту та в загальному випуску товарів і послуг. Негативна тенденція прискореного зростання імпорту
та його випередження над динамікою власного виробництва зумовлена низькою конкурентоспроможністю українських товарів на
світових ринках, яка спричинена, передусім, накопиченням суттєвих структурних диспропорцій в економіці країни на тлі низького
рівня розвитку виробництва та його низького рівня технологічності.
За даними Національних рахунків України у структурі використання імпорту у 2006-2015 рр. частка товарів проміжного
споживання коливалась в середньому з 61,3% до 68,1%, що свідчить про суттєвий рівень імпортозалежності промисловості України
від завезених товарів, зокрема у паливно-енергетичній галузі. Частка товарів для кінцевого споживання, де левову частку посідає
споживання сектору домашніх господарств, за досліджуваний період зросла з 20,9% до 25,7%, що є індикатором імпортного вектора в
структурі споживання. Натомість на 8,5 в.п. зменшилась частка імпорту у валовому нагромадженні (з 17,7% до 9,2%), який є основою
інноваційного розвитку і детермінантою модернізаційних зрушень в економці України [2, c. 28].
Cтатистика свідчить про зростання частки імпортних споживчих товарів, реалізованих через торгову мережу
підприємств. Так, зокрема, якщо у 2005 р. їх частка становила 29,5%, то у 2016 р. – 44,2% (табл. 1), тобто практично
половина товарів, яка реалізується на внутрішньому ринку України є продукцією іноземного походження. Частка
продовольчих товарів імпортного виробництва за 2005-2016 р. зросла на 6,1%, однак ситуація, яка склалась з
непродовольчими товарами, вказує на надкритичний рівень імпортної залежності за окремими товарними позиціями. Частка
непродовольчих товарів, що імпортується, у 2005 р. становила 42,7%, поступово зростаючи щорічно і досягнувши 64,4% у
2016 р. Варто зазначити, що за окремими товарними позиціями частка імпорту досягає понад 90%. Окрім таких товарів як
комп’ютери (частка імпорту у 2016 р. становила 99,3%), аудіо та відеообладнання (99,8%), мотоцикли (95,8%), до цього
переліку відненавна увійшли: одяг та білизна з тканин (94,7%), одяг зі шкіри та хутра (97,2%), трикотаж верхній та
білизняний (96,2%), взуття (97,1), тобто товари, за якими Україна має конкурентні переваги.
Таблиця 1
Частка продажу імпортних споживчих товарів через торгову мережу підприємств
Товари
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Усі товари
29,5
32,7
35,5
36,9
32,6
35,7
38,1
41,1
42,8
42,2
41,9
44,2
Продовольчі
товари
9,1
10,7
11,8
11,8
11,6
11,8
12,8
13,7
14,5
14,4
14,8
15,2
Непродовольчі
товари
42,4
44,8
47,1
48,8
45,3
50
52,8
58,1
61
60,5
60,7
64,4
Джерело: побудовано автором за даними [4].
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Якщо на перших етапах ринкової трансформації економіки зростання імпорту можна було пояснити дефіцитом
якісної продукції вітчизняного виробництва, то масштаби, яких набув імпорт упродовж останніх років, кардинально
змінюють погляди на ситуацію у промисловості, оцінку її місії в економічному розвитку країни та стають підставою для
розгляду імпортної експансії як украй небезпечної тенденції національного розвитку [3, c. 6].
Євроінтеграційний вектор України, створення всеохоплюючої зони вільної торгівлі відчутно спростять доступ
європейських товарів на внутрішній ринок та мінімізують інструменти тарифного захисту, тому дійовим фактором
протистояння іноземній конкуренції може стати лише підвищення конкурентоспроможності власного виробництва,
спрямованого на задоволення внутрішнього попиту [1, c. 54].
Проведене дослідження впливу імпорту на розвиток внутрішнього ринку дозволило окреслити такі основні
проблеми: перевищення темпів росту обсягу імпорту товарів над власним виробництвом, яке поступається іноземним
аналогам за ціною, якістю та конкурентоспроможністю; зростання залежності промисловості України від імпортних
комплектуючих, матеріалів та сировини у таких галузях як видобування енергетичних матеріалів, легкій промисловості,
машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній промисловості. Зменшення частки імпорту у валовому нагромадженні до 9,2%
у 2015 р., що вказує на скорочення поставок новітнього та прогресивного устаткування і обладнання з-за кордону та спроби
оновлення технологічного потенціалу в основному за допомогою вітчизняного устаткування, яке не є передовим, що
зумовлює інноваційний регрес у імпорті товарів в Україну.
Залежність насичення внутрішнього ринку від зовнішньої торгівлі наразі актуалізує проблематику державного
регулювання експортно-імпортними потоками. Структура формування товарної пропозиції внутрішнього товарного ринку
України в цілому відображає значні структурні диспропорції промислового потенціалу та потреб внутрішнього ринку, а
також свідчить про суттєвий тиск з боку імпорту. Основою ефективного функціонування та розвитку внутрішнього ринку
повинна стати конкурентоспроможна вітчизняна продукція, що може бути частково забезпечена у результаті впровадження
стратегії селективного імпортозаміщення.
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ЧИННИКИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Відтворювальний процес є особливо складним в реалізації для товаровиробників через неможливість швидко
реагувати на запити ринку під дією ряду виробничих факторів, таких як слабка маневреність основними фондами,
невідповідність спеціалізації вітчизняних виробників диференціації попиту, недостатні заходи по здешевленню продукції. В
цьому випадку важливим є утвердження оптової торгівлі як важеля маневрування матеріальними ресурсами, що призведе
до збалансованості сфери товарного обігу. Для забезпечення такої ролі оптової торгівлі, як відкритої системи, обов’язковою
умовою є наявність в ній ефективного господарського механізму.
Господарський механізм є структурним елементом економічної системи, що складається із сукупності форм і
методів регулювання економічних процесів та суспільних дій господарюючих суб’єктів на основі використання
економічних законів ринку, державних економічних важелів, правових норм та інституційних утворень. Найважливіша
функція господарського механізму ‒ забезпечення процесу відтворення та ефективного розвитку суспільного виробництва
на основі динамічної рівноваги між виробництвом та споживанням, попитом і пропозицією. Посилення впливу на сферу
виробництва та сферу споживання сформує оптову ланку як дієвого та маневреного каталізатора структурних економічних
перетворень. В умовах ринкових відносин одним із основних напрямів розвитку явищ та процесів є спеціалізація та
диференціація суб’єктів. Критерієм виконання та відповідальність за функціональним напрямом є економічна ефективність.
Рентабельність виконання економічних, технологічних робіт є ключовим індикатором зацікавленості та мотивуванні
виконання.
Оптова торгівля функціонує та розвивається в умовах заниженої рентабельності в порівнянні з виробничою
сферою, іншими видами посередництва, в тому числі, і роздрібною торгівлею. Повноцінне виконання низки функцій, які
покладені на оптову торгівлю, змушує переоцінювати розмір обігових витрат та величину винагороди за їх виконання, що
дає в результаті високі ціни для споживача та загострює суспільне обговорення принципової необхідності посередників на
товарному ринку. В свою чергу, підприємства оптової торгівлі для збереження конкурентоспроможності в сфері товарного
обігу здійснюють номінально якісні функції із забезпечення комунікації (в різноманітних аспектах) виробника із
споживачем або ж виконують їх вибірково при тому, що кількісно обсяги вантажо- чи товарообороту залишаються на
попередньому рівні досить тривалий час. Оптова торгівля як жодне інша ланка, пов’язана з реалізацією товарів, здатна
активно регулювати регіональні і галузеві ринки за рахунок накопичення і переміщення товарів.
Подальший розвиток оптової торгівлі на оптовому ринку вимагає розширення таких функцій та підфункцій:
 інтеграційна – забезпечення взаємозв’язку між сферою виробництва та сферою споживання через формування
оптимальних каналів збуту продукції:
- економічна інтеграція територій, галузей виробництва та подолання просторового розриву;
- перетворення виробничого асортименту в торговий;
- збалансування оптового ринку через формування і стабілізацію рівноваги товарів і фінансових ресурсів.
 фінансова – визначення рівня суспільно необхідних витрат праці через механізм ціноутворення:
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- інвестиційне забезпечення процесу переміщення товарів;
- згладжування цін;
- мінімізація комерційного ризику процесу товаропросування.
 організаційна – раціональна побудова економічної системи товарного забезпечення населення:
- концентрація товарної маси, зберігання товарних запасів, доставка товарів;
- здійснення технологічних операцій;
- проведення маркетингових досліджень ринку.
Проблема вивчення оптової торгівлі загалом та процесу її трансформації зокрема є комплексною, а тому
вирішення її потребуватиме філософських, економічних, соціологічних, історичних, соціально-психологічних знань.
Наукові дослідження в цій сфері повинні бути націлені на такі основні напрями: суть оптової торгівлі, структура,
організаційно-економічні функції, етапи розвитку, передумови виникнення, зміст та форма функціонування системи,
взаємозв’язок оптової торгівлі з іншими підсистемами системи товарного обігу.
Фундаментальні дослідження проблематики оптової торгівлі зумовлені, перш за все, логікою розвитку процесу
пізнання сфери торгівлі, де наукова істина виступає в якості самодостатньої цінності, але в прикладних дослідженнях вона є
інструментальною цінністю для досягнення інших цілей.
Слід розуміти, що сучасний стан оптової торгівлі це відображення суспільних потреб в організаційній та
економічній активності суб’єктів у сфері товарного обігу, своєрідна адаптація знань і досвіду підприємців.
Необхідність розгляду оптової торгівлі як відкритої системи зумовлене такими чинниками:
- системний підхід дозволить розглядати оптову торгівлю як явище із властивостями саморозвитку, самоорганізації
та саморуйнування;
- за допомогою зворотного зв’язку можливим стане встановлення якості виконання функцій в сфері товарного
обігу, визначення ефективності та суспільної корисності оптової торгівлі;
- системні знання мають властивості виявляти джерела, механізми та напрями руху економічної системи.
Однією з основних тез системного підходу є усвідомлення не тільки множинності зв’язків досліджуваного об’єкта,
а й багатогранності типів цих зв’язків. Використовуючи системний підхід до дослідження процесів формування та
трансформації оптової торгівлі, потрібно, перш за все, ставити такі завдання:
- вивчення сукупності суб’єктів на оптовому ринку та встановлення складу системи оптової торгівлі;
- дослідження закономірностей поєднання оптових підприємств та інфраструктури оптової торгівлі, встановлюючи
таким чином структуру об'єкта (ядро системного підходу);
- вивчення функцій оптової торгівлі та її складових (структурно-функціональний аналіз системи);
- дослідження генезису системи оптової торгівлі, її меж та зв’язків з іншими системами.
Розгортання структури сучасної теорії оптової торгівлі (інтерпретаційна схема) та входження її в ширші
дисциплінарні контексти (концептуальна схема) забезпечить така методологічна процедура як концептуалізація. Метою
концептуалізації оптової торгівлі є позначення універсуму можливих на даний момент способів діяльності на теоретичному
рівні (у тому числі забезпечення внутрішньої зв’язності використовуваних концептів і конструктів), задати уявлення про
рівневу організацію знання.
Концептуальна схема підтримує системні уявлення про об’єкт пізнання та складається зі складної мережі взаємин
концептів, зв’язаних між собою безпосередньо або опосередковано. Таким чином, концептуальну схему досліджуваної
частини сфери торгівлі можна визначити як певну сукупність гіпотез і допущень про природу організаційно-економічного
механізму трансформації оптової торгівлі, засновану на наявних теоретичних висновках, що охоплюють тенденції і
залежності (закони) між окремими її компонентами.
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МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК БАЗОВА ПЕРЕДУМОВА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Історія ХХ сторіччя продемонструвала, що механізми реалізації ідей соціальної політики держави можуть бути
принципово різними. За післявоєнні роки у розвинутих країнах світу з ринковою економікою склалися різні моделі
соціальних держав і, відповідно, різні механізми реалізації соціальної політики. Серед них можна виділити три основні
моделі: ліберальну, корпоративну і суспільну (рис. 1).
В основі ліберальної моделі соціальної держави лежить індивідуальний принцип, що припускає особисту
відповідальність кожного члена суспільства за свою долю і долю своєї родини.
У даному випадку роль державних структур у безпосередній реалізації соціальної політики мінімізована. Її
основними суб’єктами є особистість і різні недержавні організації – соціально-страхові фонди й асоціації. Фінансову основу
соціальних програм складають у першу чергу приватні заощадження і приватне страхування. Тому тут діє принцип
еквівалентності, відшкодовуваності, а не солідарності. При ліберальній моделі соціальної політики держава бере на себе
відповідальність за збереження лише мінімальних доходів громадян і за благополуччя найменш знедолених прошарків
населення. Але, з іншого боку, воно максимально стимулює створення та розвиток у суспільстві різних форм недержавного
соціального страхування й соціальної підтримки, а також різних засобів і способів одержання й підвищення громадянами
своїх доходів.
Друга модель соціальної держави – корпоративна. В її основі лежить корпоративний принцип, який допускає, що
максимум відповідальності за долю своїх працівників несе корпорація (підприємство, установа). Створюючи систему довічного
найму, підприємство стимулює працівників до внесення максимального трудового внеску, за що пропонує йому різні види
соціальних гарантій у вигляді пенсійного забезпечення, часткової оплати медичних, рекреаційних послуг і освіти. У даному
випадку і держава, і недержавні організації, і особистість також несуть частку відповідальності за соціальне благополуччя в
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суспільстві, але все ж велику роль тут відіграють підприємства, що мають власну розгалужену соціальну інфраструктуру, власні
соціально-страхові фонди. Фінансовою основою даної моделі соціальної держави є в першу чергу страхові внески корпорацій. При
корпоративній моделі значну роль у здійсненні соціальної політики відіграють організації роботодавців – істотний елемент
системи управління трудовими ресурсами.
Ліберальна
модель

Корпоративна
модель

Головний принцип:
особиста відповідальність кожного
члена суспільства за власну долю і
долю своєї сім’ї
Фінансова основа:
• приватні кошти
• приватне страхування
Загальна характеристика:
це модель, в якій держава несе
відповідальність за забезпечення
мінімальних доходів громадян і
захист та підтримку бідних

Головний принцип:
максимум відповідальності за долю
своїх працівників несе корпорація
(підприємство, організація,
установа)
Фінансова основа:
страхові внески підприємств
Загальна характеристика:
це модель пожиттєвого найму
працівників, яким підприємство
забезпечує різні види соціальних
виплат

Суспільна
модель
Головний принцип:
відповідальність всього суспільства
за долю своїх членів
Фінансова основа:
• державний бюджет
• державні соціально-страхові фонди
Загальна характеристика:
це перерозподільча модель
соціальної політики, коли багатий
платить за бідного, здоровий за
хворого, молодий за старого

Рис. 1. Основні моделі реалізації соціальної політики держави
І остання модель соціальної держави – суспільна, в основі якої лежить принцип солідарності. Він означає відповідальність
усього суспільства за долю своїх членів. Це перерозподільча модель соціальної політики, при якій багатий платить за бідного,
здоровий – за хворого, молодий – за старого. Основним суспільним інститутом, що здійснює такий перерозподіл, є держава. Саме
вона в даному випадку бере на себе велику частину відповідальності за соціальне благополуччя своїх громадян. Фінансовими
механізмами перерозподілу служать державний бюджет і державні соціально-страхові фонди, кошти яких йдуть на забезпечення
широкого спектру державних соціальних гарантій (для населення – головним чином у безкоштовній (безоплатній формі).
Отже, способи здійснення ідей соціальної держави, механізми реалізації соціальної політики можуть бути різними.
Ступінь соціальності держави не завжди залежить від безпосередніх розмірів фінансової участі держави в реалізації соціальної
політики. Значно більшою мірою факторами, що визначають ступінь соціальності держави, є першорядність соціальних цінностей
в офіційній ідеології держави, присутність сильних демократичних політичних інститутів, наявність адміністративних умов і
правового простору для вільного функціонування різних суб’єктів господарювання та їх економічна ефективність. Жодна з
моделей соціальної держави не є ідеальною, кожна має свої плюси й мінуси, однак у цілому межа можливостей соціальної
держави визначається внутрішніми можливостями, варіативністю, зовнішньою відкритістю і динамічністю.
Для України, яка стоїть перед вибором моделі соціальної політики шляхом побудови соціально орієнтованої ринкової
економіки, дуже важливим є опанування світового досвіду. Перш за все слід знати, що кожна країна з урахуванням своєї
специфіки формує власну модель соціальної політики. У той самий час Європейський Союз, завданням якого є розробка
уніфікованої модифікації соціальної політики для “Загальноєвропейського дому”, виділяє дві основні моделі:
1. Перша модель, часто її називають “бісмарківською” (по імені родоначальника – канцлера Бісмарка), установлює
твердий зв’язок між рівнем соціального захисту й тривалістю професійної діяльності. Соціальні права зумовлюються тими
відрахуваннями, що виплачуються протягом усього активного життя, тобто соціальні виплати набувають форми відкладених
доходів (страхових внесків). Страхові каси, якими керують на паритетних чи розмежованих засадах роботодавці й представники
найманих працівників, збирають у певних установлених розмірах відрахування із заробітної плати (їх розміри встановлюються, як
правило, через колективні договори), з яких формуються різні професійні страхові фонди і здійснюються соціальні виплати.
Відповідальність за фінансову рівновагу і збереження цих коштів несуть правління страхових кас (фондів). Вони
не повинні субсидіюватися з бюджету будь-якого рівня, тому що податковий перерозподіл, реалізований через
універсальний бюджетний підхід, суперечить логіці трудової (страхової) участі. Тут соціальний захист повинен бути
принципово незалежним від “фінансових ін’єкцій” з боку держбюджету.
Звичайно, для громадян і сімей з обмеженими можливостями активної трудової діяльності існує національна солідарна
допомога, яка реалізується через муніципальні служби для малозабезпеченого населення чи добродійність. Але це допоміжні
механізми, а не основні принципи.
2. Друга модель, що Комісія ЄС називає “беверіджською” (Веveridqе), бере за базу, що будь-яка людина,
незалежно від того, відноситься чи не відноситься вона до економічно активного населення, має право на мінімальну
захищеність у випадку захворювання, втрати здоров’я, на старість, та з інших причин, що спричиняють зниження або втрату
доходів. У державах, що вибрали цю модель, діють системи страхування на випадок захворювання, прикріплення до таких
систем є автоматичним, а пенсійні системи забезпечують мінімальні доходи всім старим незалежно від їхніх минулих
відрахувань від заробітної плати (так звані “соціальні” пенсії – на відміну від “професійних”). Такі системи соціального
захисту фінансуються через податки з державного бюджету. У даному випадку переважає принцип національної
солідарності, заснований на концепції розподільчої справедливості. Прихильниками цієї системи є Великобританія і країни
“скандинавського соціалізму”, у першу чергу Швеція. Їх досвід переконує, що вони досягли певних результатів у вирішенні
різних соціальних проблем, зокрема, наприклад, проблем бідності.
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ТРЕНДИ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: ВИБІР ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМКУ
Глобалізаційні зрушення, інтеграційні виклики та максимальне сприяння країн-ядра економічної системи світу
суттєво вплинуло на зміну вектору торговельної політики України. Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС, яка
активно діє з 01 січня 2016 року, довгоочікувана Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка діє з 01 серпня
2017 та ряд інших відкрили безмежні можливості для українського експорту. Проте, коло найбільших торговельних
партнерів України, за даними 2016 року практично не змінилося.
За статистичними даними ЮНКТАД, у 2016 році у топ-5 найбільших за обсягами торговельних відносин з
Україною у форматі “експорт-імпортˮ залишаються Російська Федерація, торговельне сальдо з якою становить (-1567) млн.
дол. США., Польща – (- 499 млн. дол. США.) [1] (рис. 1).

Рис.1. Топ – 5 торговельних партнерів України [2]
Аналізуючи період після світової фінансової кризи 2010-2016 рр., необхідно зазначити, що обсяг експорту товарів
зменшився з 51478 млн. дол. США до 36364 млн. дол. США., що становить 29,4%. Скорочення експорту експерти
пов’язують з торговельним ембарго з Російською Федерацією. Попри це, ще однією причиною є структурні зрушення в
національній економіці, які мали місце в 2014-2015 роках і пролонговано призвели до зниження потенціалу металургії як
головного експортного сегменту в силу як об’єктивних (сировинна рецесія на світових ринках), так і суб’єктивних (висока
енергоємність виробленої продукції) причин. Падіння ділової активності в металургії зумовлено посиленням конкуренції на
світових сировинних ринках, а також військовими діями на сході країни. Експансія виробників дешевої азійської сталі на
світовий ринок, яка за якісними характеристиками краща за вітчизняну, привела до втрати вітчизняними експортерами своїх
традиційних ринкових ніш.
Водночас хімічна промисловість і машинобудування через свою неконкурентоздатність і значну залежність від
російського ринку лише частково переорієнтуватися на інші регіони світу.
Зважаючи на те, що експортна діяльність України забезпечує 50% ВВП, виважена торговельна політика, перш за
все, є потужним інструментом формування іміджу держави на міжнародній арені. Диверсифікація експорту повинна
сприяти збалансуванню переваг внутрішньої торгівлі з вимогами ринків товарів і послуг в інших країнах.
Для того, щоб змінити сприйняття України як постачальника сировини на зовнішні ринки, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України основний акцент у побудові стратегічних торговельних відносин робить на
просування інноваційної продукції [3]. Саме інноваційний напрямок розвитку закладено у розробку “Експортної стратегії
України – 2017-2021ˮ, де здійснено вибір трьох основних перспективних сектори розвитку, що розмежовуються на окремі
галузі (рис. 2).
Станом на завершення 2017 року можна спостерігати зміну вектору експортної діяльності. Сьогодні Україна
займає друге місце за обсягами експорту вершкового масла до країн ЄС. Так, за даними Державної служби статистики
України до країн ЄС було експортовано вершкового масла на 2600,2 тис. дол. США, тоді як за період січень-серпень
2017 року на суму 10130,9 тис. дол. США [1].
Створення прототипу автомобільного кластеру, діяльність якого спрямована на виробництво і експорт
комплектуючих до автомобілів, сприяло тому, що європейські виробники автомобілів збільшили використання
комплектуючих, зроблених в Україна на 45% [3, 4].
За участю іноземних інвестицій налагоджено виробництво й поставка в ЄС такої продукції, як електричні
водонагрівачі і комп’ютерні монітори.
Активного розвитку набуває експортна діяльність креативної індустрії. Продукція українських дизайнерів
представлено вже в 40 країнах світу (не враховуючи продажі on-line). Ряд міжнародних нагород здобули українські
компанії, що працюють в production-сфері: кількість замовлень на виробництво музичних кліпів постійно збільшується [4].
Виробники текстильної продукції активно шукають виходи на європейський та азійські ринки. Так, підвищеним
попитом у Європі користуються еко-тканини та вироби hand-made. Проте, попри максимальне сприяння на рівні урядів
держав, європейські виробники товарів, аналоги яких вироблені в Україні і користуються підвищеним попитом на їхніх
ринках, не завжди сприяють українському товаровиробнику. Виникають непередбачені технічні “перешкодиˮ при
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організації виставкових показів дизайнерських моделей одягу та ювелірних виробів. Тому, конкурентна боротьба в
інноваційних секторах, в яку вступають українські виробники, вимагає постійного вдосконалення та модернізації.
Перспективні сектори реалізації експортної стратегії
Сектори, здатні сприяти
інноваціям, модернізації та
створенню високої доданої
вартості

Сектори
з потенціалом для розвитку МСП

Сектори з високим попитом на
світових ринках

Сектор харчової промисловості (харчові інгредієнти, готові харчові продукти та органічну продукцію)
Сектор інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) (розробки програмного забезпечення)
Сектор технічного обслуговування та ремонту повітряних суден
Сектор виробництва запасних частин та комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості
Сектор виробництва запасних частин та комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості
Сектор машинобудування, складається переважно з загального машинобудування та важкого транспортні засоби,
залізничні і трамвайні локомотиви, частини та комплектуючі до них)
Сектор виробництва запасних частин та комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості
Сектор креативних послуг представлений послугами з реклами та зв’язків з громадськістю (PR), ремісництвом,
дизайном, кіноіндустрією, індустрією моди, видавництвом, візуальними та іншими мистецтвами.
Сектор туризму: особливий потенціал мають такі види туризму, як еко-туризм, екстремальний, культурний, діловій
(MICE) та освітній.
Рис. 2. Перспективні сектори реалізації експортної стратегії (розроблено автором на основі інформації [5])
Зважаючи на світові тенденції та беручи напрям на інноваційність, українські виробники товарів і послуг, при
виваженій державній підтримці, поступово займатимуть ніші на ринку готових товарів, виступаючи потужним конкурентом
відомим світовим товаровиробникам.
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Надієвець Л. М.
к.е.н.
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Виконання глобальної ролі внутрішньої торгівлі в інноваційному розвитку національних економік на сучасному та
прогнозованому періоді переходу до шостого технологічного укладу та постіндустріального суспільства потребує
розглядати інноваційну складову в якості ключового напрямку підвищення ефективності розвитку галузі на всіх рівнях –
від локального до національного.
Проблематика інноваційного розвитку вже тривалий час є предметом досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних
науковців, зокрема: М. Касс, Б. Санто, Й. Шумпетера. Вивченням проблем і перспектив розвитку роздрібної торгівлі
(зокрема, інноваційного) займається багато українських учених: В. В. Апопій, Л. О. Лігоненко, А. А. Мазаракі,
Т. М. Мельник, Г. П’ятницька та інші [1].
При узагальненні думок учених щодо виділення ними інноваційної складової в якості ключового напрямку
підвищення ефективності розвитку внутрішньої торгівлі на різних рівнях національної економіки, можна дійти наступних
висновків:
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- інноваційний розвиток, що характеризується впровадженням інновацій та реалізацією інноваційного потенціалу
суб’єктами торговельної діяльності, дозволяє отримати корисний ефект у вигляді покращення економічних показників і,
відповідно, забезпечити ефективний розвиток як самої галузі, так і національної економіки;
- управління інноваційним розвитком на будь-якому рівні національної економіки є стратегічним завданням для
профільного міністерства та передумовою отримання корисного ефекту;
- процес управління інноваційним розвитком внутрішньої торгівлі потребує розробки галузевої інноваційної
системи з метою отримання корисного ефекту на кожному рівні національної економіки [2].
Адаптація внутрішньої торгівлі до трансформаційних змін на інноваційній основі, отримання ефекту від
упровадження інновацій та забезпечення інноваційного розвитку галузі потребує від суб’єктів торговельної діяльності та
профільного міністерства використання відповідних способів. На основі узагальнення результатів досліджень ученихекономістів нами проведено класифікацію способів забезпечення інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі з їх поділом
за рівнями національної економіки (табл. 1).
Таблиця 1
Способи забезпечення інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі за рівнями національної економіки
[2; 3, с. 157; 4, с. 215]
Рівень національної
Способи забезпечення інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі
економіки
Національний

Регіональний

- удосконалення державної політики та правового середовища щодо стимулювання інноваційної
діяльності у галузі, розробка дієвої нормативно-правової бази щодо розвитку і функціонування
внутрішньої торгівлі;
- створення інституціонально-обґрунтованої організаційної структури регулювання і управління
внутрішньою торгівлею;
- формування сприятливого іміджу галузі з метою залучення інвестицій у розвиток галузевої
інноваційної діяльності;
- відбудова систем інформаційного забезпечення та експертизи, сертифікації та просування
інноваційних розробок, підготовки та перепідготовки кадрів у галузевій інноваційній сфері.
Формування системи ринкової інфраструктури (кластерів) із суб’єктів торговельної діяльності
та венчурних (інноваційних) фірм в регіоні.

Локальний
(підприємство)

- удосконалення організації праці шляхом освоєння нових методів (наукова організація праці),
та вдосконалення торгово-технологічних процесів; розробка нових форм стимулювання збуту
(наприклад, удосконалення мерчандайзингу);
- впровадження на підприємствах системи стимулювання інноваційної діяльності та
інноваційної праці персоналу;
- удосконалення асортиментної політики шляхом розробки та впровадження нових видів
торговельних послуг при обслуговуванні споживачів;
- активізації інноваційної діяльності на підприємствах шляхом підвищення інвестиційної
привабливості для залучення фінансових джерел на основі моніторингу зовнішнього та
внутрішнього середовища, оцінки ефективності інноваційних проектів;
- впровадження сучасних методів управління на основі розробки та реалізації нової або значно
зміненої корпоративної стратегії;
- застосування сучасних систем контролю якості, сертифікації робіт, товарів і послуг,
впровадження нових логістичних схем, впровадження інформаційних систем управління (в т.ч.
автоматизованих);
- удосконалення процесу управління персоналом шляхом застосування нових управлінських
інструментів, нові методи розподілу відповідальності та повноважень серед працівників при
виконанні робіт у межах окремих видів діяльності в організації та між різними видами
діяльності чи структурними одиницями;
- реалізація нових способів організації зв’язків із зовнішніми установами (інституціями),
інтеграції з партнерами, постачальниками в межах виробництва, забезпечення, розподілу
ресурсів, товарно-матеріальних цінностей;
- використання передових технологій торгівлі, прогресивних методів продажів і управління.

Галузевий
(охоплює
національний,
регіональний,
локальний)

- адаптація діяльності торговельних підприємств до диверсифікації господарських зв’язків із
виробниками, пов’язаних із трансформацією;
- реалізація нових форм стратегічних альянсів, партнерів та інших видів кооперації
торговельних підприємств зі споживачами та постачальниками у галузі;
- відбудова спеціалізованих інститутів підтримки й розвитку інноваційно-інвестиційної
діяльності в галузі на основі інституціональних механізмів інноваційно-інвестиційного розвитку
(створення спеціальних банківських і кредитних установ, що підтримують перехід до такого
типу розвитку, введенні відповідних інституціональних змін у податкову, бюджетну систему,
регуляторну політику тощо).

Отже, на основі даних табл. 1 можна зробити висновок, що вченими-економістами досліджуються всі рівні
національної економіки з метою забезпечення інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі.
При цьому, якщо проаналізувати сутність визначених способів забезпечення інноваційного розвитку внутрішньої
торгівлі, то можна дійти висновку, що вони охоплюють також усі складові внутрішньої торгівлі, які необхідно
вдосконалювати з метою підвищення їх ефективності та забезпечення розвитку галузі в сучасних умовах трансформації.
Таким чином, виходячи з сутності інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі та визначених способів його
забезпечення на всіх рівнях національної економіки, можна визначити ті з них, які повинні бути використаними з
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урахуванням мети підвищення ефективності розвитку внутрішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації. У цьому
полягає практична значущість проведених наукових досліджень з метою доказу безальтернативності розгляду
інноваційного розвитку в якості ключового напрямку підвищення ефективності розвитку внутрішньої торгівлі України в
сучасних умовах трансформації.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, звертає на себе увагу той факт, що як сам інноваційний
розвиток внутрішньої торгівлі, так і використання способів забезпечення такого розвитку повинен базуватись на
застосуванні інновацій, що є необхідною умовою ефективного функціонування системи внутрішньої торгівлі в сучасних
умовах розвитку.
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Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРУ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Орієнтуючись на те, що “головною метою розвитку торговельної сфери є забезпечення товарного обігу та
еквівалентного обміну товарів у формі купівлі-продажу для задоволення потреб споживачів, а основний зміст процесу
розвитку – нарощування потенціалу торговельної сфери, насамперед ресурсного (матеріально-технічного, технологічного,
економічного, соціального), і збільшення обсягів господарської діяльності, поліпшення результативних показників” [1,
с. 22], вважаємо, що основний зміст розвитку підприємств торгівлі – нарощування і використання свого потенціалу, що стає
можливим завдяки збільшенню обсягів і ефективності господарської діяльності, що, в свою чергу, пов’язано зі зростанням
забезпечення потреб споживачів в товарах і послугах.
Проблемам розвитку торговельних підприємств присвячені праці Апопія В. В., Барни М. Ю., Бланка І. О.,
Лігоненко Л. О., Мазаракі А. А., Марцина В. С. та ін. в яких, серед багатьох актуальних, порушуються питання виміру
розвитку торговельних підприємств.
Виходячи із теоретико-практичних надбань вказаних вчених та багатьох інших, вбачаємо за доцільне виділити
функціональний та ресурсний підходи в оцінці виміру розвитку торговельних підприємств (роздрібних в тому числі) з
метою формування масиву основних індикаторів розвитку таких підприємств.
Основними індикаторами розвитку роздрібних торговельних підприємств (за функціональним напрямом) можуть
виступати позитивні динамічні зміни, наприклад:
- операційної діяльності (обсяг товарообороту, прибутку операційної діяльності, оборотності товарних запасів,
продуктивності праці, оптимізації рівня витрат обігу, зростання рентабельності торговельної діяльності);
- фінансової діяльності (обсяг чистого прибутку, розмір власного капіталу, показники фінансового стану,
оборотність обігових активів, середній чек придбання, рівень націнки, розмір і співвідношення дебіторської і кредиторської
заборгованості, показники фінансової рівноваги і т. ін.);
- маркетингової діяльності (удосконалення товарного асортименту, удосконалення каналів продаж, впровадження
нових форматів продаж, наявність та кількість власних торгових марок, залишки товарних запасів, тощо);
- інноваційної діяльності (впровадження інновацій, ефективність інновацій, тощо);
- інвестиційної діяльності (інвестування в товарні запаси, в основні засоби, розширення торгових площ, створення
нових об’єктів торгівлі і т. ін.).
- діяльності в ході реалізації соціальної функції торговельними підприємствами (зростання числа споживачів та
постійних споживачів, задоволення потреб клієнтів, забезпечення трудової зайнятості, тощо).
Згідно ресурсного підходу індикаторами розвитку можуть бути позитивні динамічні зміни у кількості, складі
(структурі), якості ресурсів торговельного підприємства, наприклад:
- індикатори зміни матеріально-технічних ресурсів (наявність, склад, основних засобів, співвідношення між
пасивною та активною частинами основних засобів, ефективність основних засобів, наявність сучасного торговельного та
касового обладнання, пропускна спроможність торговельних та складських площ, тощо);
- індикатори змін товарних ресурсів (обсяги та умови закупівлі товарів, встановлені господарські зв’язки з
постачальниками, асортимент товарної пропозиції, його широта, глибина, оновлювання та відповідність попиту і т. ін.);
- індикатори зміни фінансових ресурсів (обсяг чистого прибутку, рівень націнки, власний капітал, амортизація
основних засобів, стан активів, ліквідність, можливість та обсяги отримання кредитів і т. ін.);
- індикатори зміни трудових ресурсів (чисельність та кваліфікаційний і демографічний склад працівників,
ефективність праці, тощо);
- індикатори зміни нематеріальних ресурсів (гудвіл, наявність та кількість товарних знаків, торговельних марок,
наявність ліцензій і т. ін.).
Узагальнюючи та виходячи із трактування розвитку, виміром розвитку торговельного підприємства повинні бути
тривалі позитивні кількісні, якісні та структурні зміни основних показників його діяльності (рис. 1.). При цьому, кількісні і
структурні зміни спонукають до якісних перетворень системи, якою є торговельне підприємство. Тобто, зростання
товарообороту, його фізичного обсягу, прибутку торговельного підприємства – є його кількісними змінами, які можуть бути
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зумовлені зміною структури торговельної націнки, структури асортименту. Проте, саме вони спонукають до зміцнення та
здорожчання такого підприємства на ринку, що є його якісними характеристиками, які відображають розвиток.
Показники розвитку роздрібного торговельного підприємства
За функціональним підходом:
- операційної діяльності;
- фінансової діяльності;
- маркетингової діяльності;
- інноваційної діяльності;
- інвестиційної діяльності;
- діяльності в ході реалізації соціальної
функції

зміни
якісні
кількісні

-

За ресурсним підходом:
матеріально-технічних ресурсів;
товарних ресурсів;
фінансових ресурсів;
трудових ресурсів;
нематеріальних ресурсів

структурні

Рис. 1. Підходи до виміру розвитку роздрібного торговельного підприємства (складено автором)
Сутність виміру розвитку роздрібних торговельних підприємств розкривається насамперед в нарощуванні їх
потенціалу, зростанні товарообороту, як основного обсягового показника діяльності та покращенні основних показників
роботи підприємства, як кількісних (обсяг прибутку, розмір власного капіталу, вартість підприємства), так і якісних
(оборотність товарних запасів, продуктивність праці, ресурсовіддача тощо). Щоправда, в торгівлі загалом, та в роздрібній –
особливо, товарооборот може зростати за рахунок цін, не залежно від змін в потенціалі підприємства, тому для оцінки
розвитку доцільно враховувати фізичний обсяг товарообороту, його динаміку.
Оцінка динамічних змін та їх характеру щодо основних індикаторів роботи торговельних підприємств дозволяє
виявити кількісні, якісні та структурні зміни, притаманність їм незворотності, закономірності та спрямованості на
нарощування потенціалу торговельного підприємства в процесі задоволення потреб споживачів в товарах і послугах, тобто
розвиток торговельних підприємств.
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ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
В національній економіці функціонування малих підприємств відбувається із безліччю перешкод, серед яких поряд з
об’єктивними, пов’язаними з внутрішніми особливостями господарської діяльності та загальноекономічними, на практиці можуть
бути відокремлені штучно створені перешкоди, що не дозволяють розвивати підприємницьку активність. Для роздрібної торгівлі
комплекс перешкод лише розширюється в контексті насичення підприємств у цій галузі економіки, їх функціональних обов’язків
та ролі для господарства і суспільства загалом.
Так, до об’єктивних перешкод функціонуванню підприємств роздрібної торгівлі можна віднести такі, які мають
місце рівною мірою для різних типів економіки, зокрема (1) висока чутливість суб’єктів сектору до несприятливих
економічних факторів (інфляції, циклічних коливань, зміни ринкової кон’юнктури), (2) обмежений доступ до фінансових та
кредитних ресурсів через значну нестабільність підприємств сектору, (3) складність залучення висококваліфікованих
фахівців, (4) незбалансованість досвіду підприємця-початківця (недостатній досвід у комерції, управлінні персоналом або
навпаки), (5) значний ступінь ризику банкрутства при просуванні на ринок оновленого асортименту товарів, (6) короткий
“життєвий циклˮ суб’єктів сектору, (7) надто висока ймовірність банкрутства на початковому етапі існування та інше.
До загальноекономічних перешкод функціонування малих підприємств роздрібної торгівлі можна віднести такі, що
стали наслідком реформування економіки, трансформування відносин власності, відсутності у держави суттєвого прогресу у
забезпеченні добробуту населення. Такими перешкодами розглядаємо (1) обмеженість фінансових та кредитних ресурсів у
населення (для створення власної справи) та у держави (для надання допомоги суб’єктам малого підприємництва), (2) відсутність
розвиненої ринкової інфраструктури на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях, (3) недостатність фахових знань та
досвіду у населення щодо зайняття малим підприємництвом, (4) відсутність традицій підприємництва у суспільстві, (5) недостатнє
інформаційне та консультативне забезпечення, (6) розрив економічних зв’язків між підприємствами торговельного та виробничого
секторів, (7) загальне падіння промислового виробництва в державі, (8) обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи
збуту на внутрішньому ринку у зв’язку зі зниженням реальних доходів основної маси населення та браком вільних фінансових
коштів у підприємств, (9) слабка система самоорганізації суб’єктів малого підприємництва [1; 2, с. 68-70].
Варто зазначити перешкоди, що сформувалися нещодавно в національній економіці та секторів роздрібної торгівлі
зокрема. Так, існує низький рівень дієвості та ефективності регіональних і місцевих стратегій та програм підтримки малого
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підприємництва, а особливо стосовно роздрібної торгівлі як найбільшої за чисельність суб’єктів бізнесу, їх орієнтованість
на реалізацію невеликої кількості заходів обслуговуючого, а не інвестиційного характеру. Відсутність цілеспрямованої
інформаційної політики популяризації програмних документів, недостатньо розвинена інформаційна інфраструктура,
відсутність єдиної поетапно реалізованої стратегії розвитку малого підприємництва, слабка політика інформування
громадян знижують ефективність державних, регіональних та місцевих програм розвитку малого бізнесу. Водночас,
низький рівень дієвості програм підтримки малого підприємництва у сфері роздрібної торгівлі зумовлений їх здебільшого
декларативним характером, відсутністю конкретних заходів щодо створення нових підприємств чи збільшення обсягів
діяльності діючих, а також неврахуванням специфіки розвитку території.
Сьогодні з високою вірогідністю можна стверджувати про несприятливість економіко-правового середовища комерційної
господарської діяльності (обмеженість попиту, ресурсів, інвестицій, занедбаність інфраструктури, недостатність соціально-побутових
умов) та несформованість дієвих економічних стимулів до формування і розвитку інвестиційної діяльності малих підприємств,
залучення на інвестиційні цілі коштів населення та зовнішніх трудових мігрантів. Так, у просторовому масштабі практично не
ведеться діяльність з формування і фінансування інноваційних та інших фондів розвитку малого підприємництва у сфері роздрібної
торгівлі, підтримки функціонування і подальшої розбудови підприємницької інфраструктури.
Також відсутні ефективні інституції та механізми фінансово-кредитного, інвестиційного та інформаційного забезпечення
становлення і розвитку кооперативних відносин між суб’єктами малого бізнесу в роздрібній торгівлі. При цьому перешкоди на шляху
розвитку коопераційних відносин суб’єктів малого підприємництва у роздрібній торгівлі зумовлені як об’єктивними (наявність
інституційних бар’єрів, недостатність фінансово-кредитного та інвестиційного забезпечення), так і суб’єктивними (нерозуміння
керівниками малих підприємств доцільності та економічної необхідності здійснення кооперації, недостатність психологічних
стимулів до співпраці) чинниками.
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МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ СТІЙКОЇ РІВНОВАГИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Однією з основних проблем стійкого розвитку будь-якої держави є забезпечення економічного зростання. Для України
зазначене питання є актуальним, оскільки дозволить вирішувати соціально-економічні проблеми як в межах держави, так і на
міжнародному рівні.
З метою прискорення зростання української економіки необхідним є удосконалення механізму макроекономічного
прогнозування, планування та програмування. Їх системне застосування дозволить ефективно реалізовувати державну політику у
напрямку економічного зростання.
У цьому сенсі доцільною є побудова моделі економічного зростання, що передбачає інтеграцію методів державного
регулювання, які застосовуються відповідно до основних напрямів економічної політики, з метою впливу на фактори, що здатні
прискорювати зростання національної економіки.
Питанням моделювання економічного зростання присвячені праці Р. Харрода, Е. Домара, Р. Солоу, Р. Лукаса,
Дж. Гроссмана, Е. Хелпмана, Н. Менкью, Д. Ромера, Д. Вейла, А.А. Акаєва, А.В. Коротаєва, С.Ю. Малкова, Ю.В. Божевольнова,
А.В. Корицького тощо.
Однак, попри численну кількість наукових праць українських та зарубіжних вчених, конкретні напрями реформування
сучасної української економіки для досягнення нею стану стійкої рівноваги та процесу подальшого зростання потребують
детального аналізу та теоретичного обґрунтування.
Досягнення стану стійкої рівноваги економічного зростання держави, що враховує елементи державного регулювання,
має ґрунтуватись, зокрема, на певних розрахунках, які можливі завдяки формуванню відповідних макроекономічних моделей.
За результатами дослідження побудовано модель економічного зростання, що є певною модифікацією моделі Р. Солоу. Від
останньої модифікована модель економічного зростання відмінна врахуванням факторів ефективної праці, людського капіталу, його
зношування, інвестицій в людський капітал, ендогенного характеру науково-технічного прогресу [1, с. 101-109].
На основі отриманих результатів за допомогою засобів комп’ютерного моделювання продемонстровано шляхи
досягнення українською економікою стану стійкої рівноваги. Процес руху від сьогодення до стану стійкої рівноваги національної
економіки змодельовано шляхом керування управляючими параметрами. Останніми в моделі є частки інвестицій в основні фонди
та в людський капітал у валовому внутрішньому продукті.
За результатами дослідження встановлено, що отримана модифікована модель адекватно реагує на зміну її параметрів.
Виявлено, що основним регулятором прискорення процесу досягнення економікою України стану стійкої рівноваги є частка
інвестицій в основні фонди у валовому внутрішньому продукті.
Практичне застосування модифікованої моделі та, відповідно, можливість дослідити шляхом керування управляючими
параметрами різні варіанти процесу досягнення національною економікою стану стійкої рівноваги, дає змогу державі визначити
найбільш сприятливий шлях економічного зростання та зважену економічну політику.
Отримані результати ілюструють шляхи досягнення державою стану стійкої рівноваги за рахунок регулювання інвестиційної
політики. Даний підхід в рамках побудованої модифікованої моделі є універсальним. Він може бути застосований до аналізу економічної
системи будь-якої держави, в системі національних рахунків якої є сукупність макроекономічних показників, що враховані в моделі.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ЗА МОДЕЛЛЮ ДРОПШИПІНГУ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Збільшення обсягів виробництва споживчих товарів у світі призводить до пошуку нових ринків й нових форм та
засобів збуту товарів, одним з таких є дропшипінг.
Дропшипінг (“Dropshipping”  з англ. “пряма поставка”)  це один з сучасних видів торгівельної посередницької
діяльності, при якому посередник (дропшипер) розповсюджує товар фірми-виробника. Такий інструмент найбільш
притаманний інтернет-торгівлі.
Рух товару утворює канал дистрибуції, який зазвичай складається з 3 основних учасників:
 виробника;
 оптового продавця;
 роздрібного продавця.
Виробники  створюють товар, проте більшість з них не займаються подальшою дистрибуцією товару кінцевому
споживачу, відповідно товар просувається завдяки оптовим і роздрібним продавцям.
Оптові покупці купують товари оптом у виробників великими партіями та перепродують їх роздрібним продавцям, с
урахуванням оптової націнки. Як правило, вони співпрацюють з багатьма виробниками в конкретній ніші. В свою чергу роздрібні
продавці доводять товар до кінцевого покупця.
Бізнес за системою дропшипінгу націлений в основному на роздрібну торгівлю. Тобто продаж безпосередньо клієнту 
кінцевому споживачу, отже основна робота дропшипера – це пошук клієнтів;
Дропшипінг  це перш за все послуга. Будь-який з учасників каналу дистрибуції  виробник, оптовий або роздрібний
торговець може виступати постачальником для дропшипера.
Виробник готовий поставляти продукцію клієнтові, через дропшипера, від його імені та за ціною, яку сам
дропшипер встановив. Дропшипер не обов’язково отримує продукцію за оптовою ціною.
Схема дропшипінгу в класичному вигляді полягає в наступному:
1. Клієнт замовляє товар у дропшипера, безпосередньо через канал збуту агента дропшипера та оплачує йому
замовлення. Просувати товари дропшипери можуть багатьма засобами, наприклад через торгівельні майданчики, соціальні
мережі, сайти або навіть через власне коло знайомих. Здебільшого клієнти роблять замовлення у дропшиперів по телефону
або через повідомлення у месенджерах.
2. Посередник (дропшипер) отримує прибуток у вигляді різниці між ціною товару від постачальника та націнкою котра
була встановлена ним же, на свій розсуд. Потім дропшипер відправляє замовлення фірмі-виробнику і плату за замовлений товар.
3. Фірма-виробник відправляє товар безпосередньо замовнику.
Переваги дропшипінгу, як різновиду торгівельної діяльності, для посередника (дропшипера) полягають у такому:
 не потрібен стартовий капітал;
 для розвитку бізнесу посереднику не потрібні склад для зберігання товарів і офіс з співробітниками, бо товар
не закуповується наперед;
 відсутній фінансовий ризик;
 дропшипер не несе ніяких зобов’язань по доставці товару замовнику (цим займається виключно компаніявиробник (постачальник);
 є можливість співпраці з багатьма компаніями (дропшипер може співпрацювати одночасно з декількома компаніями,
що може збільшити його асортимент та відповідно прибуток);
 можливість створення власного торгівельного бренду(багато фірм-постачальників здебільшого не афішують
інформацію про джерело відправки товару, при цьому пропонують, відправляти товар від імені посередника);
 налагоджена клієнтська база (після досвіду роботи за системою дропшипінгу, з’являється перевірена
клієнтська база, яка дозволяє розвивати бізнес).
Переваги системи дропшипінг для компанії-виробника:
 не потрібно рекламувати товар (рекламою та просуванням товару займається виключно дропшипер);
 відсутня необхідність безпосереднього спілкування з покупцями.
Проте модель дропшипінгу не позбавлена певних недоліків, це неідеальний, засіб побудувати успішний бізнес. До
прикладу, один з найсуттєвіших недоліків  відсутність необхідного товару на складі постачальника. Тим не менш, можна впевнено
стверджувати, що дропшипінг  дуже зручна схема підприємництва, якщо відсутній стартовий капітал та складські приміщення.
Завдяки роботі за моделлю дропшипінгу, є можливість завжди розширити свій асортимент, розвивати свій власний бренд. Для
злагодженої роботи, потрібно знайти надійного виробника (постачальника) та налагодити надійну схему роботи з клієнтами.
Саме дропшипінг може стати тим самим першим етапом на шляху до створення свого власного бізнесу, тому що
саме завдяки йому напрацьовується чи не найголовніше вміння  це спілкування з клієнтами та безпосередньо саме вміння
продавати. Беручи до уваги останні три роки розвитку української внутрішньої торгівлі, можна впевнено зробити висновок,
що така схема ведення бізнесу має не тільки великі перспективи в майбутньому, а й реальні результати вже сьогодні.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ
Інноваційний розвиток внутрішньої торгівлі України є процесом, який залежить від загальних тенденцій переходу
національних економік цивілізованих країн до постіндустріального суспільства, що, супроводжується впровадженням
інновацій, та двигуном загального процесу переходу суспільства та національних економік на постіндустріальний шлях
розвитку за умови, якщо галузь виконує свою соціально-економічну функцію у розвитку національної економіки.
В Україні, на відміну від країн-лідерів на міжнародному ринку торгівлі, інноваційний розвиток не виконує
функцію двигуна у розвитку національної економіки внаслідок неефективності системи внутрішньої торгівлі, а суб’єкти
господарювання у галузі повною мірою не усвідомлюють вагомість інноваційного розвитку для підвищення ефективності
внутрішньої торгівлі України.
Сутність процесу інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі полягає у тому, що він характеризує потенційні
можливості галузі підвищити свою ефективність шляхом упровадження Ноу-хау (роль інноваційного розвитку), забезпечує
соціально-економічний розвиток не тільки галузі, але й національної економіки та держави, дозволяє внутрішній торгівлі
виконати свою соціально-економічну функцію (інноваційний розвиток як засіб), підвищити рівень конкурентоспроможності
галузі на міжнародному ринку.
Інноваційний розвиток внутрішньої торгівлі забезпечується впровадженням інновацій та реалізацією
інтелектуального потенціалу торговельних підприємств. Для інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі необхідно
створити умови його підтримки державою на засадах формування стимулюючих важелів і систем через вдосконалення
інституціонально-трансформаційної підсистеми системи внутрішньої торгівлі, в якій реалізується накопичений науковотехнічний потенціал галузі торгівлі. Ключовою підсистемою в національній системі підтримки та регулювання
інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі є регіональна підсистема, в якій забезпечується інформаційна та інноваційна
підтримка суб’єктів торговельної діяльності на всіх стадіях товароруху.
Інноваційний розвиток внутрішньої торгівлі є ключовим напрямком підвищення її ефективності, дозволяє
отримати корисний ефект у вигляді покращення економічних показників і, відповідно, забезпечити ефективний розвиток як
самої галузі, так і національної економіки, повинен бути керованим, потребує розробки галузевої інноваційної системи з
метою отримання корисного ефекту на кожному рівні національної економіки.
Інноваційний розвиток внутрішньої торгівлі та використання методів його забезпечення спирається на
застосуванні інновацій (процесних і продуктових), які на кожному рівні впроваджують суб’єкти управління, відповідно до
розробленої організаційної структури управління інноваційним розвитком внутрішньої торгівлі України.
Таким чином, інноваційний розвиток внутрішньої торгівлі України є ключовим напрямком підвищення її
ефективності. При цьому, головним аргументом є факт підвищення ефективності внутрішньої торгівлі за умови
застосування відповідних методів і видів інновацій. У той же час, процес підвищення ефективності внутрішньої торгівлі
повинен бути врегульованим з урахуванням стратегічних напрямків її розвитку. Це потребує визначення напрямків
вдосконалення процесу регулювання внутрішньої торгівлі України на сучасному етапі її розвитку.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Одним з ключових факторів забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних торговельних підприємств є дієва
система маркетингових комунікацій, яка характеризується появою нових інструментів інформаційного впливу,
комплексним застосуванням різноманітних комунікаційних засобів.
Cпеціалістами відзначається, що незворотні тенденції віртуалізації економіки, висока конкуренція на макро- і
мікроринках, впровадження нових бізнес-моделей, мультиканальність взаємодії підприємств зі своїми клієнтами,
динамічність бізнес-аналітики трансформують інструменти маркетингових комунікацій у керунку індивідуалізації,
інтерактивності, таргетинговості [4, с.192]. Звідси випливає, що вітчизняні підприємства як оптової, так і роздрібної торгівлі
також повинні враховувати ці загальносвітові тренди і впроваджувати сучасні комунікаційні моделі, конкретний зміст яких
повинен бути предметом наукових досліджень і обґрунтувань.
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Ринок маркетингових комунікацій в Україні постійно зростає. Змінюється його структура: стабільно зростає частка
медіа-реклами у загальному обсязі рекламно-комунікаційного ринку, збільшується частка Інтернет-комунікацій, а серед них
 банерної реклами, реклами у соціальних мережах, онлайн-відео, мобільної реклами.
Цифрові технології швидко проникають у всі сфери життя і діяльності людей. За даними закордонних досліджень
93% маркетологів використовують соціальні мережі у маркетинговій діяльності, 70% використовували їх для залучення
нових клієнтів, 34% маркетологів  для генерування ідей [2, с. 144]. З іншого боку постійно підвищується активність
покупців у плані застосування Інтернету для задоволення своїх потреб.
Вітчизняні торговельні підприємства поки що суттєво поступаються провідним закордонним торговельним
мережам у плані застосування нових технологій для активізації комунікацій зі споживачами. Так, за даними досліджень [2,
с. 143], лише незначна частка підприємств оптової та роздрібної торгівлі використовують соціальні медіа та інформаційні
технології для представлення підприємства, рекламування його товарів чи послуг, отримання відгуків клієнтів або надання
відповідей на їх запитання.
Підприємства як оптової, так і роздрібної торгівлі повинні пристосовувати використовувану ними комунікаційну
політику до об’єктивних трендів сучасного суспільства: постійне підвищення комп’ютерної грамотності населення і частки
населення, що активно користуються Інтернетом, збільшення частки власників сучасних смартфонів, зміна структури
населення за віковими групами і підвищення частки населення, яке ознайомлене з новітніми технологіями комунікацій
загалом і їх застосуванням у сфері торгівлі зокрема. В міру того, як збільшується кількість людей, які хотіли б за допомогою
Інтернет задовольнити за можливості максимальну кількість своїх потреб, повинна зростати не тільки кількість
пропонованих товарів та послуг, але і способів їх продажу і доставки покупцям, а також варіантів комунікації торговельних
підприємств з такими покупцями.
Важливою формою комунікацій є Інтернет-видання, тобто електронні версії газет, журналів, спеціальних газет
оголошень, сайти телепередач, виробників, торговельних підприємств. Такі ресурси демонструють перспективний напрям
розвитку комунікацій, адже не “виштовхують” до споживача інформацію у регламентований час, коли це зручно або
можливо для її надавача, а “витягують” споживача на контакт з цією інформацією в довільний момент часу, коли це зручно
йому і коли у отриманні цієї інформації виникає потреба.
Відомо, що одним з потужних трендів розвитку торгівлі в останні десятиріччя було виникнення мереж великих
супер- гіпермаркетів, і часткове витіснення ними невеликих торговельних підприємств. Розвиток Інтернету в суттєвій мірі
перешкоджає цьому процесу, надаючи нові можливості для малого бізнесу загалом і для невеликих торговельних
підприємств зокрема. Добре організовані сайти малих фірм нівелюють різницю у комунікаційних можливостях великих і
малих підприємств і дають нові шанси для розвитку малого торговельного бізнесу.
Особливу роль в системі маркетингових комунікацій роздрібних торговельних підприємств відіграє оформлення вітрин.
Важливою функцією вітрин є презентація магазину і пропонованого в ньому асортименту. Проте особливе захоплення саме цією
стороною оформлення вітрин, пошук високохудожніх дизайнерських рішень подекуди відволікає оформлювачів від більш
приземленої, але ще більш вагомої функції вітрини – сприяти “затягненню” перехожого всередину магазину. Кількість перехожих
здебільшого на порядки перевищує кількість відвідувачів магазинів, а це може означати, наприклад, що провокування одного зі
ста перехожих, який не збирався відвідувати магазин, зайти до нього, може в рази збільшити кількість відвідувачів. Оскільки
кількість імпульсивних закупівель практично пропорційна кількості людей, що знайомляться з асортиментом, збільшення потоку
потенційних покупців в магазині обов’язково призводитиме до збільшення продажів.
У ланцюжку засобів маркетингової комунікації, що здійснює послідовний вплив на потенційного покупця
починаючи від попередньої інформаційної підготовки і завершуючи безпосередньо продажем товару останню вирішальну
позицію займає реклама у місці продажу, так звані POS-матеріали. За даними окремих досліджень відомо, що у 70-80%
випадків люди обирають товар інтуїтивно, купуючи те, що в даний конкретний момент привернуло увагу покупця.
Дослідження міжнародного інституту POPAI (“Point-Of-Purchase Advertising Institute”) показують, що 60% покупок
здійснюються людьми спонтанно, тобто обирається товар, який “тут і зараз” відповідає уявленню покупця про гарний
продукт [3]. Попри те, що, на нашу думку, зазначені відсотки мають бути дуже різними для різних видів товарів, ці дані все
одно свідчать про велику роль здійснення впливу на покупців безпосередньо у місцях продажу, а отже і розміщення в них
відповідних рекламно-інформаційних матеріалів, що здійснювали б стимулюючий вплив на покупців.
В системі маркетингових комунікацій важко переоцінити роль виставок і ярмарок, адже це не тільки і не стільки спосіб
укласти вигідну угоду чи продати товар, а, насамперед, місце контактів, коли зміцнюються старі зв’язки і формуються нові,
знаходяться джерела поставок і інформації, нові ринки, виявляються тенденції зміни ринкової кон’юнктури.
Сучасний потенційний покупець прагне крім прямого інформаційного впливу проаналізувати і зворотне
інформаційне коло, тобто відгуки покупців і споживачів, які вже придбавали відповідні товари чи послуги і висловлюють у
соціальних мережах свої враження. Виникло поняття крауд-маркетингу [1, с. 48], яке означає вплив на спільноти
споживачів з метою їх подальшого вторинного впливу на індивідуальних покупців.
Враховуючи, що окремі елементи комунікацій мають різні властивості і по-різному впливають на потенційних
споживачів, торговельним підприємствам слід впроваджувати інтегровані маркетингові комунікації, в яких окремі елементи
комунікаційного комплексу доповнювали і підсилювали б один одного, створюючи синергетичний ефект.
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ПрАТ “Компанія “Київенергохолдинг”
ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ
ДОМІНУВАННЯ РИНКОВИХ ЗАГРОЗ
Інновації та здатність підприємств вміло їх впроваджувати у свою діяльність в сучасних умовах конкуренції, як правило,
відіграють ключову роль у процесі створення базису та подальшого забезпечення прогресивного розвитку цих підприємств (у т.ч. і
тих, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства) навіть в умовах нестабільності та домінування ринкових
загроз. Водночас обираючи інноваційний шлях розвитку керівництву підприємства варто пам’ятати, що на жаль, по-перше, далеко не
всі інноваційні зміни відразу сприймаються споживачами і приносять прибуток, а, по-друге, ситуація на ринку, де діє підприємство,
може бути несприятливою для впровадження певних інновацій. Останнє обумовлює необхідність доповнення переліку ознак, за
якими має проводитися класифікація інновацій, а також налагодження перманентного моніторингу інновацій з урахуванням галузевої
специфіки діяльності підприємств і особливостей ринкового середовища, в якому вони розвиваються.
У попередніх дослідженнях нами наводилось обґрунтування необхідності удосконалення класифікації інновацій, виділялися
різновиди інновацій у сфері РГ з використанням підходів до їх класифікації, що були запропоновані С. Ільєнковою, Хіні – Лавлоком,
Азоєвим – Челенковим та ін., проводився аналіз інновацій у сфері ресторанного господарства України з визначенням імовірних
переваг від їх впровадження та ринкових можливостей реалізації на підприємствах загальнодоступної та закритої мережі РГ [1-4].
Проте до цього часу як нами, так й іншими науковцями детально не вивчалися можливості впровадження інновацій за умови
домінування ринкових загроз (спричинених економічними, геополітичними, демографічними й іншими факторами).
Результати проведеного нами впродовж 2013-2017 рр. дослідження діяльності діючих українських підприємств РГ
показали, що за умови економічного спаду та геополітичної нестабільності переваги у конкурентному суперництві приносили далеко
не всі інноваційні зміни. Дійсно ефективними виявилися лише ті інновації або ідеї щодо розвитку, які не тільки не вимагали суттєвих
додаткових фінансових вкладень, але і опосередковано сприяли зменшенню обсягів сукупних витрат підприємства РГ. До них,
зокрема, пропонуємо відносити:
‒ продуктові інновації, пов’язані з так званим “смаковим тюнингом” (або покращанням смакових якостей) класичних страв,
передусім, української кухні. Додавання інноваційних елементів до страви, як показав практичний досвід, є гарним рішенням
проблеми створення у свідомості споживача стійких відмітних характеристик кухні підприємства РГ порівняно з його основними
конкурентами. Саме такими інноваціями, зокрема, скористався ресторан “Канапа” (м. Київ), що став подавати борщ у капусті, та кафе
“Prynada” (м. Київ), що ввело до свого меню голубці з гречкою;
‒ продуктові інновації, пов’язані з урізноманітненням меню за рахунок страв національної кухні з різних регіонів України,
що раніше підприємство РГ не виробляло і які можна продавати за доступними для масового споживача цінами (наприклад,
бессарабські плацинди, закарпатський бограч, одеський форшмак, кримськотатарські чебуреки тощо). До таких інновацій, зокрема,
вдався ресторан “Бодега 2К” (м. Одеса), ресторан “Любчик” (м. Київ) та ін.;
‒ продуктові інновації, що базуються на монопродуктовій ідеї формування меню підприємства РГ (наприклад, як це
зроблено у львівському закладі “Реберня під Арсеналом” та київському “Ципа Craft Pub”);
‒ продуктові інновації світової кухні з максимальним використанням місцевих продуктів (наприклад, як це зробили у
київських ресторанах “Barvy” та “Остання барикада”);
‒ продуктові інновації, що базуються на ідеї розкручування тренду “handmade”, коли у закладах РГ виробляють власний
хліб, випічку, варення, лимонади, морси, алкогольні наливки та настоянки і т.п. (як, наприклад, у київському закладі “Carpaccio Café”).
Цю та попередню інноваційні зміни підприємства РГ України останнім часом масово реалізували, намагаючись таким чином
максимально скоротити свої витрати на сировину та напої і при можливості повністю відмовитися від імпорту. Зауважимо, що
наслідком вищезазначених дій стало повне або часткове виключення з меню підприємств РГ, що до подій 2014 р. працювали у
середньому та низькому ціновому сегменті, страв з морепродуктів та риби, і натомість розширення асортименту страв з місцевих
овочів і фруктів;
‒ сервісні інновації, що створюють додаткові зручності для відвідувачів підприємства РГ, але безпосередньо не пов’язані з
послугою щодо організації його харчування. До таких, у першу чергу, варто віднести встановлення Wi-Fi та безоплатний доступ до
нього. Ця сервісна інновація дуже приваблює туристів, створюючи таким чином додаткову конкурентну перевагу підприємству РГ, в
якому вона реалізована. Варто відзначити, що в столиці України цю інновацію за останні роки запровадили багато підприємств РГ.
Так, за станом на кінець вересня 2017 р. за даними інтернет-порталу Relax.ua [5] у м. Київ Wi-Fi був установлений у 357 кафе (або у
39,3 % від їх загальної кількості) та 759 ресторанах (або у 70,9 % від їх загальної кількості);
‒ інновації, пов’язані з просуванням послуг підприємства РГ за допомогою ресурсів соціальних мереж. До цього виду
інноваційних змін вдалося багато підприємств РГ в Україні, які різко скорочували обсяги своїх фінансових витрат на рекламу у період
2014-2015 рр.;
‒ інновації, пов’язані з розвитком нових форматів закладів РГ, наприклад, “кафе на колесах” (або фудтраків від англ. food
truck), що, як правило, пропонують напої та/або нескладні закуски за невисокими цінами і завдяки своїй мобільності можуть
змінювати місце свого розміщення та розташовуватися неподалік місць пересування великих потоків споживачів. У Києві такі
заклади почали з’являтися ще до 2014 р.;
‒ інновації, пов’язані з переобладнанням підприємства РГ, головна мета впровадження яких полягає у тому, що
підприємство у подальшому суттєво заощаджуватиме на витратах за електроенергію, воду і т.п.
Результати нашого дослідження водночас показали, що більшість підприємств РГ України, керівництво яких навіть не
спробувало реалізувати якусь з вищеназваних інноваційних змін у період 2014-2015 рр., і просто підняло ціни на свою продукцію та
послуги не тільки практично відразу втратило частину своїх споживачів, а і через певний (як правило, нетривалий) часовий період
були змушені взагалі піти з ринку. Останнє свідчить про те, що в умовах домінування ринкових загроз підприємства РГ також мають
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вдаватися до інноваційних змін. Проте реалізація інновацій у цей період повинна бути орієнтована на швидку окупність та бажано
високу економічну віддачу або сприяти забезпеченню ресурсоощадного виробництва продукції та надання послуг підприємством РГ.
Ступінь домінування ринкових загроз звичайно не постійна величина. Він змінюється внаслідок різного роду соціальноекономічних, геополітичних та інших трансформацій у зовнішньому середовищі підприємств РГ.
У випадку певної стабілізації та покращення умов ведення бізнесу, тобто послаблення (зменшення кількості) ринкових
загроз спектр прийнятних інноваційних змін, що сприятиме прогресивному розвитку підприємств РГ може розширюватися. Про це,
зокрема, свідчить практика впровадження інновацій підприємствами РГ України у 2016-2017 р. У додаток до тих, що ці підприємства
реалізували у найбільш скрутний період 2014-2015 рр., список їх інновацій поповнився концептуальними інноваціями, реалізація яких
є занадто ризиковою, якщо ступінь домінування ринкових загроз високий. Прикладами таких концептуальних інновацій стало
відкриття у столиці України закладу “Nevinniy Bar”, де вранці та вдень можна попити кави, а ввечері – вина, київського та одеського
ресторанів “Риба в вогні”, монопродуктового бару “П’яна вишня” у Львові і т.п. і т.д.
Отже, навіть у ситуації домінування ринкових загроз підприємства РГ, розробляючи стратегію свого розвитку, мають
планувати впровадження прийнятних для цих умов інноваційних змін.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ ЗМІН
СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ
Становлення ринкового середовища призвело до докорінних змін як зовнішніх, так і внутрішніх економічних умов
господарювання суб’єктів ринку. Досвід господарської діяльності торговельних підприємств вказує на те, що в умовах
нестабільності ринкового середовища та зростання конкурентної боротьби на ринку товарів і послуг вони діють несистемно,
часто втрачають значний обсяг ресурсів і часу. Враховуючи вищезазначене, виникає необхідність розробки механізмів
оптимізації негативного впливу та адаптації підприємств до змін ринкового середовища.
Діяльність підприємства торгівлі нині повинна розглядатися крізь призму виконання його місії та функцій,
реалізації поставлених цілей, отримання позитивних фінансових результатів внаслідок задоволення попиту обслуговуваного
контингенту покупців, а це значною мірою залежить від розробленості стратегічних напрямків розвитку, методів і засобів їх
досягнення. Тому актуалізується увага до процесів формування та реалізації стратегії розвитку підприємства торгівлі.
Адаптація до зовнішнього середовища забезпечується в рамках стратегічного планування та управління як
організаційної системи підготовки та прийняття стратегічних рішень з основних напрямів функціонування та розвитку
підприємства. Стратегічне управління дає змогу об’єднати весь комплекс управлінської діяльності для забезпечення й
утримання конкурентних переваг на основі адекватного реагування на зміни зовнішнього середовища.
Розробка стратегії здійснюється відповідно до визначених етапів, загальна логічна послідовність яких є
уніфікованою і визначена для будь-якого підприємства [1]: визначення мети діяльності (місії); оцінка внутрішніх
можливостей підприємства; визначення стану безпосереднього оточення (складові зовнішнього середовища, які
безпосередньо впливають на підприємство); визначення стану зовнішнього оточення (середовище, яке визначає загальний
вплив на діяльність всіх суб’єктів або той сегмент, на який підприємство має намір вийти); узгодження внутрішнього
потенціалу із зовнішнім середовищем; формування стратегічних альтернатив розвитку; вибір стратегічного напряму
розвитку; застосування заходів, спрямованих на реалізацію стратегічної альтернативи; моніторинг ходу реалізації стратегії
розвитку діяльності. Зазначені етапи можуть уточнюватись, деталізуватись, виходячи із стадії життєвого циклу
підприємства та стратегічних завдань на відповідному етапі розвитку.
Під час формування стратегії розвитку підприємства торгівлі визначається напрямок його поведінки на ринку та
розробляються сценарії, які враховують фактори зовнішнього середовища та можливі їх зміни, оцінюється конкурентний
потенціал підприємства, розраховуються необхідні ресурси для досягнення поставлених цілей, визначаються шляхи їх
ефективного використання.
Варто зауважити, що вибір стратегії залежить від багатьох факторів, які також включають стратегічну позицію
підприємства, динамічні і структурні зміни технічного та трудового потенціалу, стратегії конкурентів, існуючий потенціал
підприємства, реальний стан економіки, конкурентний тиск. Кожне підприємство, що імплементує стратегічне управління
та стратегічне планування, перед вибором стратегії розвитку керується основними підходами до її формування (рис. 1.):
Наголосимо, що ефективність сформованої стратегії буде залежати від достатності та вірогідності інформаційної
бази, фінансово-економічного стану підприємства, його забезпеченості матеріальними (в т. ч. товарними), трудовими,
фінансовими ресурсами, налагодженості взаємозв’язків між елементами внутрішнього механізму функціонування
підприємства. Умовами успішної реалізації стратегії є її відповідність потребам розвитку підприємства в конкретному
середовищі господарювання, компетентність менеджменту в питаннях розробки, обґрунтування та реалізації стратегії,
готовність персоналу до змін та покращення рівня використання особистісного потенціалу.
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Підходи до формування стратегії
Контроль над витратами: базується на зниженні витрат підприємства порівняно з витратами
конкурентів шляхом налагодження контролю над витратами, регулювання обсягу та
асортиментної структури товарообороту, оптимізації обсягів ресурсного потенціалу.
Стратегія диференціації: передбачає концентрацію організаційних зусиль на пріоритетних
напрямах розвитку, де підприємство має більше конкурентних переваг.
Стратегія фокусування: означає орієнтацію на певну групу споживачів, обмежену частину
асортименту товарів, специфічний географічний (локальний) ринок.
Рис. 1. Підходи до формування стратегії розвитку підприємства (складено за [2])
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Категорія “ризик” історично сформувалася на основі усвідомлення людиною можливих несприятливих наслідків і
небезпек, пов’язаних з тією чи іншою діяльністю. З появою товарно-грошових відносин ризик стає і економічною
категорією. Як економічна категорія ризик враховує можливість відхилення результатів господарської діяльності від
поставлених цілей. В даний час в науковій літературі представлений досить численний склад визначень поняття “ризик”,
пов’язаного з веденням господарської діяльності.
У тлумачних словниках ризик зазвичай трактується як небезпека, можливість збитку або шкоди [1]. У
міжнародному стандарті ISO 31000 “Ризик-менеджмент – Принципи і керівництво” ризик розглядається не тільки з точки
зору негативних наслідків, але й з точки зору покращення результатів порівняно із запланованим [2]. В цьому контексті
ризик розглядається не тільки як загроза або небезпека, але й як можливість організації покращити свої результати. Це
природно, якщо ми говоримо про ризики в підприємницькій діяльності, оскільки якщо людина відмовляється від ситуації,
що пов’язана із ризиком, то вона сама обмежує свої можливості отримання вигоди, яка може статись, якщо ситуація
відбувається без будь-якої шкоди.
Якщо розуміти, що всі події в господарській діяльності торгового підприємства, пов’язані із ризиком, то ризик і є
тим мотиватором, який заохочує підприємця брати участь у цій діяльності. Так як завжди є варіант, при якому підприємець
може отримати кращий результат ніж сподівався. Людині властиво уникати ризику, але якщо ризикова подія може
призводити до небажаних наслідків, то ніхто свідомо не буде брати у ній участь. Очікування “перемоги” і загроза “поразки”
це дві сторони однієї події. Робота ризик-менеджера полягає у зіставленні ймовірностей ризикових подій і величин їх
наслідків.
Ризик торгового підприємства – це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості
капіталу внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів, а також отримання збільшених доходів або
зростання ринкової вартості капіталу внаслідок сприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Збитки можуть
бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення обмежень на здатність організації досягати своїх
бізнес-цілей).
Зовнішні події, що безпосередньо позначаються на торговій діяльності, можуть проявлятися у вигляді змін
відсоткових ставок, валютних курсів, темпів інфляції, змін платоспроможності та ліквідності контрагентів, купівельної
спроможності населення, змін попиту, державними обмеженнями на торгівлю окремими товарами, форс-мажорних
обставин і інші.
Внутрішніми подіями, що можуть позначитися на результатах діяльності торгового підприємства, можуть бути
неусвідомлені помилки персоналу через некомпетентність, порушення відповідальними особами існуючих повноважень, збої в
електронних платіжних, інших ІТ-системах з втратою цінної інформації, або суттєвою затримкою виконання певних операцій і інші.
Випадкова та багатоваріантна природа ризику викликає потребу у наявності в торгових підприємствах адекватних
превентивних засобів протистояння негативним подіям. Ці засоби представляють собою систему моніторингу, аналізу,
оцінки ризиків та прийняття відповідних управлінських рішень з їх обмеження та диверсифікації, а саме систему управління
ризиками.
Для цього потрібно побудувати в організації адекватну зовнішнім викликам і ефективну систему ризикменеджменту. Система управління ризиками торгового підприємства – це сукупність методів роботи підприємства, які
дозволяють забезпечити позитивний фінансовий результат при наявності невизначеності в умовах діяльності підприємства,
спрогнозувати настання ризикової події та прийняти заходи для її виключення, або знизити негативні наслідки в результаті
того, що ризикова подія відбулася.
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Результатом формування системи ризик-менеджменту на підприємстві повинен стати логічно побудований процес
ризик-менеджменту. Процес ризик-менеджменту – це систематичне застосування управлінських механізмів (політик,
рішень, процедур та інше) і передового досвіду в з’ясуванні контексту, ідентифікації, аналізуванні, атестуванні, обробленні,
моніторуванні та ревізуванні ризиків, а також при проведенні консультацій та здійсненні інформаційної взаємодії. В табл. 1
показані основні структурні елементи процесу ризик-менеджменту торгового підприємства.
Таблиця 1
Основні структурні елементи процесу ризик-менеджменту торгового підприємства
Етап
Характеристика
1. Взаємодія і
На кожній стадії процесу ризик-менеджменту необхідно взаємодіяти і проводити
консультування
консультації як з зовнішніми, так і з внутрішніми учасниками цього процесу
2. Визначення контексту
Необхідно позначити зовнішні характеристики підприємницького середовища, внутрішні
ризик-менеджменту
параметри організації, а також параметри ризик-менеджменту, в яких буде реалізуватися
процес. Повинні бути визначені вимоги до діяльності, на підставі яких будуть виявлені
критерії ризиків, а також структура і методи їх аналізу
3. Ідентифікація ризиків
Слід визначити, де, коли, чому і як ризикові ситуації можуть завадити, послабити,
затримати або сприяти досягненню запланованих результатів (цілей)
4. Аналіз ризиків
Необхідно визначити наслідки, ймовірність виникнення і, отже, рівень ризику, а також
причини і фактори виникнення ризикових ситуацій. Подібний аналіз повинен
враховувати масштаб потенційних наслідків і можливі шляхи їх виникнення. При аналізі
ризиків слід також виявити і оцінити наявні інструменти (моделі і методи) контролю
ризиків
5. Оцінка ризиків
Здійснюється порівняння рівня ризику з раніше встановленими критеріями. Відповідно
до отриманих даних і параметрами моделі ризик-менеджменту (див. Стадію 1)
визначається баланс між потенційними вигодами і негативними наслідками. Це дозволяє
приймати рішення про масштаб і характер ризикового рішення, дії, що управляє на
ризик, а також встановлювати пріоритетні напрямки діяльності, пов'язаної з ризикменеджментом
6. Прийняття і реалізація
Проводиться розробка і впровадження спеціалізованих економічно доцільних стратегій і
ризикового рішення
планів заходів, мета яких  збільшення потенційної вигоди і зменшення кількості
потенційних витрат, що виникають згодом ризикових ситуацій
7. Атестування ризику
Це прийняття відповідних кроків щодо управління ризиками, які спираються на результати
аналізу ризиків і потребують відповіді на питання, які ризики і можливості вимагають
розроблення відповідних управлінських впливів і якими вони мають бути. співставлення
результатів аналізування ризиків (поданих у вигляді рівнів ризиків) з критеріями ризику для
визначення прийнятності даних ризиків взагалі та/або їх величин зокрема. Реакція на
можливість може включати в себе один або комбінацію варіантів впливу: посилення,
експлуатацію, ігнорування або передачу. Атестування ризиків є необхідним для подальшого
прийняття рішень щодо оброблення ризиків.
8. Оброблення ризику
Це процес свідомого змінювання ризиків. Відповідь на ризик може включати в себе один
варіант управлінського впливу або їх комбінацію: прийняття, запобігання, пом’якшення
наслідків, або передачу.
9. Моніторинг і внутрішній
Необхідно проводити моніторинг ефективності всіх етапів процесу управління ризиками
контроль ризику
для постійного поліпшення діяльності.
При формуванні процесу ризик-менеджменту важливо, щоб всі елементи були присутні, інтегровані в загальну
систему управління організацією, були відповідальні за кожен з етапів цього процесу і здійснювався постійно. Тільки
постійне відстеження ризиків дозволить не упустити ті події, які можуть спричинити шкоду або надати нові можливості до
зростання доходності.
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МІСЦЕ І ПЕРСПЕКТИВИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ АПК
В УКРАЇНІ
Нові умови господарювання змушують сільськогосподарських виробників приймати рішення не тільки про те,
організацію виробництва, але й про забезпечення ефективного збуту виробленої аграрної продукції. При цьому особливістю
виконання процесів просування сільгосппродукції на ринок є поєднання операцій фізичного переміщування конкретних
партій, які є складовими матеріального потоку від місць виробництва до місць споживання, з логістичними операціями
зберігання, підсортування товарів, очікування (у формі товарних запасів) на реалізацію в проміжних ланках ланцюга
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товаропросування: на складах підприємств оптових торгівлі та роздрібних торговців, в терміналах підприємств ринків, в
спеціальних сховищах, на складах-холодильниках та ін.
Активними учасниками процесів збуту сільгосппродукції в сучасних умовах можуть бути різноманітні суб’єкти
ринку: безпосередні виробники продукції (реформовані колективні сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги,
фермерські господарства, господарства населення), її споживачі, а також різноманітні посередники – заготівельні
організації, торговельні посередники та ін.; при цьому діяльність кожного з каналів збуту характеризується власними функціями, умовами і обмеженнями. Їх комерційна взаємодія спроможна забезпечити організацію як простих, так і складних за
структурою каналів збуту, а також реалізацію таких важливих функцій, як встановлення контактів із споживачами,
транспортування і складування товарів, фінансування як постачальників, так і споживачів, надання різноманітних послуг
споживачам тощо. У кожному випадку правильний вибір каналів збуту сільгосппродукції дозволяє господарствам
населення вигідно її продати, а, натомість, придбати необхідні засоби виробництва і матеріальні ресурси.
Наголосимо, що за винятком т.зв. збутових каналів нульового рівня, об’єктивно необхідним учасником процесів
збуту аграрної продукції виступає торгівля, яка може бути представлені суб’єктами оптової, роздрібної торгівлі, фірмовими
магазинами, підприємствами ринків (традиційних – продовольчих і /або змішаних ‒ з роздрібного продажу чи оптовими
сільськогосподарськими ринками з реалізації аграрної продукції), підприємствами посилкової чи електронної торгівлі тощо.
Залучення тих чи інших суб’єктів торговельної діяльності у кожному конкретному випадку обумовлене специфікою їх
функціональної ролі, масштабами діяльності, рівнем технічного оснащення та спроможністю виконувати необхідний
комплекс операцій в процесах доведення аграрної продукції до кінцевих споживачів та ін., іншими перевагами та
недоліками відповідного торговця та створюваного за його участю каналу збуту. При цьому вибір того чи іншого торговця
для залучення його до каналів збуту сільгосппродукції залежить від її виду і від особливостей ринку аграрної сировини і
продовольства, обсягів та тенденцій збуту сільгосппродукції за участю відповідного торговця за певний період, отриманих
доходів (прибутку) при залученні його до структури каналу збуту, витрат на реалізацію продукції, зміна зовнішніх чинників
(податкової і митної політики, законодавства, транспортних тарифів, тарифів на послуги, енергоносії та ін.), кількості та
видів послуг, виконуваних торговцем для аграрного товаровиробника та/або для споживачів.
Своєю чергою, вищевказане передбачає потребу в: - наявності у торговця потужностей та спроможності
професійно та ефективно забезпечувати безперебійну торгівлю багатьма видами продуктів харчування в умовах стійкого
попиту на них; - можливостях забезпечення єдиного холодильного технологічного ланцюга і провадження оптової та
роздрібної торгівлі швидкопсувною продукцією в умовах обмежених термінів реалізації; - виконанні комплексу логістичних
операцій, обумовлених необхідністю концентрації/подрібнення партій сільгосппродукції відповідно до попиту конкретних
промислових або кінцевих споживачів, в т. ч. – пов’язаних з особливостями їх територіального розосередження; - наявності
чи розбудові спеціалізованих сховищ для зберігання та організації поставок значних обсягів швидкопсувних видів
продукції; - спроможності організовувати доставку таких продуктів у максимально стислі терміни; - формуванні механізмів
узгодження взаємовигідних для сторін комерційної взаємодії умов ціноутворення на окремі види аграрної продукції (напр. –
за умов, коли пропозиція сільгосппродукції відкритого ґрунту коливається у значних межах залежно від погодних умов, що
призводить до відповідного коливання цін на неї і обмеження планування виробництва у межах окремих господарств) та з
врахуванням існування т.зв. сезонних піків цін тощо.
В сучасних умовах необхідність використання торговельних підприємств в організаційних схемах реалізації
сільгосппродукції часто є наслідком відсутності або необлаштованості в агровиробників складських приміщень, холодильних установок і впливу великих затрат на їх експлуатацію, а також малодоступності для дрібних сільгоспвиробників
таких каналів збуту, як супермаркети, заклади ресторанного господарства, спеціалізовані магазини. Натомість при
використанні торговельних посередників виробники сільгосппродукції отримують можливості економити фінансові
витрати, зусилля і час, який в умовах виробництва спрямовується на виконання нагальних сільгоспробіт; в той же час,
оптові торговці приймають на себе трансакційні витрати, ризики від нереалізації сільгосппродукції та від можливих збитків.
Постійна зміна ситуації на ринку сільгосппродукції, наявність на ньому значної кількості суб’єктів, які потенційно
можуть бути задіяні в процесах формування каналів збуту продукції, вимагають від аграрних товаровиробників прийняття
стратегічних рішень, сутність яких можна відобразити в постулатах концепції логістики, тобто в забезпеченні доставки
сільгосппродукції у потрібне місце в обумовленій кількості відповідно до потреб конкретних покупців або їх груп. Як
показав аналіз, сучасна господарська практика надає аграрним виробникам достатньо широкі можливості вибору
організаційних схем збуту сільгосппродукції, в тому числі – на засадах залучення різних видів підприємств торгівлі, кожна з
яких характеризується як перевагами, так і недоліками.
Як свідчить логіко-функціональний аналіз, для сільськогосподарських товаровиробників з середнім та низьким
товарно-ресурсним потенціалом більш вигідними потрібно вважати ті канали залучення товарних ресурсів сільгосппродукції, які пов’язані з реалізацією партнерської взаємодії з іншими суб’єктами аграрного ринку (універсальними та
спеціалізованими обслуговуючими (закупівельно-збутовими) кооперативами, маркетинговими групами, створеними товаровиробниками (фермерські господарства) або переробними підприємствами; перспективними можуть бути варіанти
реалізації на основі сучасних комп’ютерних технологій. Поряд з цим, достатньо вигідними організаційними схемами для
реалізації товарних ресурсів сільгосппродукції зазначених груп господарств визначені варіанти на основі залучення
місцевих суб’єктів торгівлі та ресторанного бізнесу (місцевих магазинів, закладів HoReCa, локальних ринків (за умови їх
адаптації до специфіки реалізації не лише в порядку роздрібної, але й дрібнооптової торгівлі).
Більшість сільгосппродукції є швидкопсувною, що вимагає найкоротших шляхів її доведення до роздрібної
торговельної мережі. Мережі супермаркетів та гіпермаркетів, які мають найбільше покупців і забезпечують у нинішніх умовах домінуючу частку в реалізації агропродукції, не бажають працювати з дрібними товаровиробниками, які не можуть
забезпечити своєчасне стабільне постачання якісних продуктів, гарантувати належну упаковку. Тому важливу роль у
вирішенні проблеми активізації збуту продукції середньо- та дрібнотоварного виробника в цих умовах може сприяти
розвиток сільськогосподарської кооперації та пов’язане з цим відкриття власних (“фермерськихˮ) магазинів. Саме
кооперативні формування нададуть можливість включити вироблену фермерськими та селянськими господарствами
продукцію в маркетинговий ланцюг, підвищити додану вартість продукції шляхом покращення первинної обробки та
зберігання, підвищити безпечність та якість сільгосппродукції.
Особливо привабливими перспективи роботи “фермерськихˮ магазинів виглядають у випадку їх створення в
форматі електронного магазину на основі використання інтернет-мережі, що дозволятиме його організаторам значно роз118

ширити коло покупців, активізувати збут пропонованої продукції, забезпечити можливості отримання вищих доходів при
реалізації продукції кінцевим споживачам за конкурентними порівняно з іншими підприємствами роздрібної торгівлі
цінами, сприяти набуттю статусу виробника/торговця екологічно чисто ї продукції, впровадити систему доставки товарів
безпосередньо додому покупцям за попередніми замовленнями чи за замовленнями, прийнятими в он-лайн-режимі (в т.ч. ‒
до визначених календарних дат), організовувати потокові процеси доведення на ринок продукції господарств населення на
основі віртуальної інформаційної технології та сформованих за її допомогою системи господарських зв’язків.
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КОНВЕРГЕНЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБЄКТІВ В ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРАХ
Серед актуальних підходів щодо підвищення ефективності формування підприємницького потенціалу отримали пріоритет
різні форми співпраці. У контексті сучасних економічних перетворень, які обумовлені формуванням економіки знань та інформації,
одним із найбільш ефективних інструментів соціально-економічного розвитку підприємництва на регіональному є кластерний підхід.
У зв’язку з цим постає завдання методологічних і праксеологічних досліджень процесів формування та розвитку кластерів.
Кластерну модель організації бізнесу було розроблено А. Маршаллом наприкінці XІX ст. [1], а термін “кластер”
впроваджено у науковий обіг М. Портером у середині 80-х років минулого століття як найбільш досконалу форму досягнення
конкурентних переваг компаній, галузей і регіонів шляхом об’єднання взаємопов’язаних організацій, які спільно функціонують і
характеризуються близькістю напрямів діяльності та взаємодоповнюють один одного [2; 3].
Сучасною кластерною проблематикою займаються зарубіжні вчені, серед них: О. Солвел, Е. Дахмен (Швеція),
М. Мензел (Швейцарія), Д. Форнал (Німеччина), В. Лінде, К. Глюстер (США), А. Белл (Ізраїль), С. Розенфельд, Є. Фезер
(Англія), І. Толенадо, Д. Солье (Франція), А. Асаул, Г. Боуш, Р. Газімагомедов, В. Громико, О. Сомова, Т. Циган, В. Разумов
(Росія) та українські дослідники М. Войнаренко, В. Геєць, Г. Білоус, Р. Горблюк, Н Каніщенко, С. Соколенко, В. Чужиков та ін.
Разом з тим слід визнати, що для української наукової думки поки не є характерним включення проблем розвитку
кластерних відносин до пріоритетних напрямів досліджень. Насамперед це пов’язано з тим, що зазначені форми організації
підприємницької діяльності є принципово новим явищем як для сфери туризму, так і для української економіки в цілому.
Розглядаючи кластер з позиції специфічного формату господарської діяльності, можна визначити його сутніснозмістовні особливості. Так, з позиції сукупності географічно локалізованих та логістично пов’язаних підприємств, кластер
характеризується такими особливостями, як підприємницька ініціатива, спільна діяльність суб’єктів у пріоритетних напрямах
економіки, консолідація ресурсного потенціалу, делегування управлінських функцій координаційному центру, забезпечення
синергетичного ефекту тощо. Як форма кооперації та кооперенції кластер визначається сукупністю економічних, соціальних та
інших зв’язків між учасниками, стратегічним партнерством у туристичній сфері, інтенсивним обміном інформаційними,
кадровими, інноваційними, фінансовими ресурсами, конкуренцією за природні ресурси та ринки учасників. Як організаційноекономічний механізм просторового розвитку – механізмами залучення ресурсів, засобами розвитку інфраструктури,
поліпшенням умов життєдіяльності суб’єктів у межах окремих туристичних дестинацій, підвищенням конкурентоспроможності
територій, отриманням мультиплікативного ефекту суб’єктами кластерної діяльності. Як соціально-економічний інститут кластер
характеризується певним складом учасників, їх структурою, наявністю інфраструктури та периферії.
Трансформуючи та розширюючи наукові підходи до інтерпретації та трансформації поняття “кластер”, можна зробити
висновки про те, що туристичний кластер – це сукупність підприємств, організацій (інституційна ознака), які характеризуються
наявністю певної міжорганізаційної взаємодії (структурна ознака); мають специфічні ознаки та властивості (системна ознака);
функціонують на визначеній території (географічна ознака), використовують загальну технологічну базу, комбінують ресурси,
формують компетентності (технологічна ознака), інтеграційно взаємодіють між собою як вертикально, так і горизонтально
(функціональна ознака); спільно використовують ресурси регіону та виконують соціально-економічну та природоохоронну
функцію територіального розвитку; будують систему управління та координації спільного розвитку (організаційно-управлінська
ознака); формують моделі поведінки учасників у зовнішньому середовищі та відносно інших учасників (поведінкова ознака);
змінюються у часі та еволюціонують згідно з тенденціями розвитку економіки (еволюційна ознака); сприяють зростанню
інноваційності учасників кластера, формуванню їх конкурентних переваг, досягненню цілей (стратегічна ознака), створенню
синергетичного ефекту (якісна ознака).
Туристичний кластер – це об’єднання на добровільних засадах зацікавлених у спільній діяльності суб’єктів туристичної
діяльності: туристичних операторів, туристичних агентств, підприємств готельного та ресторанного господарств, розважальних,
торговельних, спортивно-рекреаційних, транспортних, екскурсійних організацій, сервісних та забезпечуючих підприємств,
приватних підприємців, фінансових організацій, науково-дослідницьких та освітніх установ, органів місцевої влади, які
співпрацюють на засадах стратегічного партнерства і здатні позиціонувати себе як окремий суб’єкт господарювання (рис. 1).
Отже, структура туристичного кластера повинна включати необхідні сектори (групи підприємств), які забезпечать
ефективне функціонування кластера та результативно реалізують взаємозв’язки для формування якісного кінцевого туристичного
продукту.
До складу туристичного кластера входить: публічний сектор (державні та місцеві органи влади, громадські організації),
основним функціональним призначенням є створення сприятливих зовнішніх умов для кластерного розвитку туристичних
дестинацій на основі розроблення реалізації політики, створення законодавчої основи розвитку кластерних систем; забезпечення
умов для розвитку регіональної туристичної інфраструктури та залучення інвестицій; стимулювання міжнародного співробітництва
у галузі туризму; сектор з виробництва та реалізації туристичного продукту, до складу якого входять суб’єкти туристичної
діяльності (туристичні оператори, туристичні агенти, туристично-екскурсійні та курортно-оздоровчі заклади, підприємства
готельного та ресторанного господарства, транспортні організації, спортивно-рекреаційні, дозвіллєві, розважальні, культурні
підприємства тощо); забезпечуючий сектор, до складу якого входять системи забезпечення життєдіяльності кластера та
дестинацій; суб’єкти транспортної та туристичної інфраструктури, зв’язку, комунікацій, сервісні та обслуговуючі підприємства
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тощо; допоміжний сектор, учасниками якого є освітні заклади, науково-дослідні інститути, біржі праці, фінансові, юридичні
установи тощо. Важливим учасником кластера, на нашу думку, має бути споживач туристичного продукту. Саме споживач
створює передумови та є стимулом і мотивом формування туристичного кластера та виокремлює його серед інших типів через
специфічні характеристики туристичного продукту (нематеріальний характер результату, стандартизація при одночасній
персоніфікації та індивідуалізації обслуговування, пріоритет нематеріальних складових послуги, сезонність діяльності,
комплексний характер туристичного продукту, висока технологічність, важливість людського чинника, значимість кооперації та
результативної взаємодії з усіма учасниками процесу формування туристичного продукту, широке географічне охоплення,
багатогранність формування гостинності; змінність якості, необхідність створення інтегрованого простору, дефіцит інформації
тощо) Крім того, споживач мотивує учасників туристичної діяльності до створення туристичних кластерів з метою задоволення
туристичного попиту та створення унікальної високоякісної туристичної пропозиції.
Публічний сектор
Державна та регіональна економічна політика щодо розвитку кластерної
форми діяльності підприємств
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Рис. 1. Семантична модель туристичного кластера (розроблено авторами)
Перспективами подальших досліджень методологічного базису формування стратегії інтеграційного розвитку має
стати розроблення процедур формування стратегій розвитку туристичних кластерів та методичних підходів до оцінки
ефективності кластерного розвитку економічних суб’єктів.
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САНАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ СТРУКТУР
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО БІЗНЕСУ
За умови оперативної та стратегічної державної фінансової і торговельно-промислової політики, створення і розвиток
структур підприємницького бізнесу (СПБ), зокрема транснаціональних компаній, промислово-фінансових груп, виробничогосподарських об’єднань тощо, може стати одним із реальних методів підвищення ефективності підприємництва, зовнішньої та
внутрішньої торгівлі і каталізатором концентрації інвестиційних ресурсів у пріоритетних напрямах відповідних галузей української
економіки.
Оскільки, економіка України пов’язана з падінням ефективності та міжнародної конкурентоспроможності країни,
поглибленням довгострокової системної кризи, погіршенням глобального навколишнього середовища, виникає необхідність
створення системи антикризового (санаційного) управління, яка б забезпечила сталий економічний розвиток і здійснила глибокі
структурні зрушення відповідно до перспективних тенденцій економічного та науково-технологічного процесів.
Зокрема, необхідно оздоровлювати вітчизняні підприємства промислового й торговельного секторів, виводити із стану
кризового функціонування і забезпечувати їх стабільну та ефективну фінансово-господарську діяльність.
Головними напрямами санації підприємств в Україні мають бути модернізація, реконструкція, удосконалення технології
та організації виробництва, а також його диверсифікація, розробка цільових комплексних програм з попереднім комплексним
аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства, його дебіторської та кредиторської заборгованостей, активів та
пасивів, забезпеченості власними засобами, існуючих і можливих замовлень, попиту та цін на продукцію.
Формування структур підприємницького бізнесу у різних галузях народного господарства позитивно вплине на розвиток
внутрішньої торгівлі, що зміцнить Українську державу. Можна виділити такі основні напрями впливу [1; 2]:
 стабілізація виробництва (СПБ створюватимуть сприятливі умови для об’єднання підприємств з технологічними та
коопераційними зв’язками; відбуватиметься завантаження виробничих потужностей з випуску потрібної продукції за рахунок
тісних господарських відносин між учасниками СПБ);
 покращення інвестиційного клімату (СПБ підвищують інтеграцію промислового і фінансово-кредитного капіталів,
при цьому ділові відносини між учасниками об’єднання підприємств впливають на покращення інвестиційного клімату; СПБ для
вітчизняних та закордонних інвесторів виступатимуть надійними партнерами, внаслідок чого зростатимуть надходження
фінансових ресурсів у промисловість і зменшуватиметься їх вивезення за кордон);
 прискорення науково-технічного прогресу (СПБ сприятиме чіткій стратегічній орієнтації розвитку своїх учасників.
Покращення зв’язків у рамках науково-виробничих, виробничо-технологічних комплексів сприятиме проведенню єдиної
технічної та інвестиційної політики. При цьому знизиться ризик, пов’язаний з розробкою і виробництвом нової техніки,
удосконалюватиметься фінансування довготривалих наукових і дослідницьких циклів, розвиватиметься стратегічне партнерство з
іноземними фірмами);
 фінансова стабілізація підприємств (банк СПБ здійснюватиме взаєморозрахунки між підприємствами, внаслідок чого
знизиться навантаження на міжбанківську інфраструктуру і стабілізуються платежі між учасниками СПБ);
 структурна трансформація (СПБ сприятимуть розвиткові механізму міжгалузевого та внутрігалузевого
перерозподілу ресурсів, що вплине на прискорення концентрації інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку
економіки України, а також забезпечить значну кількість робочих місць, що дозволить скоротити зростання безробіття в нашій
країні).
Одночасно з розвитком СПБ необхідно використовувати методи антимонопольного регулювання для обмеження
економічного диктату об’єднань. Тобто державні органи повинні слідкувати, щоб діяльність СПБ носила олігопольний, а не
монопольний характер.
На шляху реалізації санаційного розвитку внутрішньої торгівлі шляхом утворення СПБ практично відсутні суттєві
перешкоди, оскільки:
1) СПБ є економічними суб’єктами, які акумулюють значний капітал для реалізації власної діяльності, а це дозволить
забезпечити санаційні заходи щодо неплатоспроможного підприємства необхідними фінансовими ресурсами;
2) створення СПБ є великим економічним проектом, і передбачає детальне планування організаційних та фінансовогосподарських аспектів, а отже, залучення фінансово неспроможного підприємства до створення СПБ буде пріоритетним для
державних органів виконавчої та судової влади;
3) основною метою учасників комітету кредиторів є покриття зобов’язань підприємства перед ними, а фінансове
оздоровлення підприємства в складі СПБ є найперспективнішим шляхом покриття кредиторської заборгованості такого
підприємства;
4)ініціаторами утворення СПБ виступають економічно сильні підприємства, представники яких мають набагато більше
реальних можливостей вирішити всі спірні питання з акціонерами (засновниками, учасниками) фінансово неспроможного
підприємства щодо планових санаційних заходів, на відміну від інших можливих санаторів підприємства.
Разом з цим, санація українських підприємств шляхом утворення СПБ носить ряд вагомих переваг над “традиційними”
санаційними заходами, оскільки:
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1)правові аспекти санації фінансово неспроможного підприємства можуть бути вирішені швидше та на якісно вищому
рівні, ніж при традиційній реалізації фінансової санації на ухвалу господарського суду за участі “звичайних” санаторів, які не
володіють настільки великими організаційними та фінансовими можливостями, як і учасники СПБ;
2) існує можливість ефективного використання такого засобу санації як реструктуризація підприємства, а насамперед
таких форм реструктуризації як реструктуризація виробництва, активів та фінансової реструктуризації;
3)з’являється можливість ефективніше використовувати всі можливі внутрішні фінансові джерела санації підприємств;
4)практично відпадає потреба у санації балансу підприємства, внаслідок якої найчастіше відбувається скорочення
статутного фонду підприємства;
5)фінансування санаційних заходів не буде обмежуватися лише реалізацією внутрішніх джерел санації та санацією
балансу, а буде здійснюватись, в основному, за рахунок зовнішніх джерел санації, а отже, надійнішими та ефективнішими
методами;
6)з’являється можливість ефективніше забезпечити внутрішню торгівлю структур підприємницького бізнесу тощо.
Розвиток України, так само, як і підвищення конкурентоспроможності її економіки, визначається у загальному контексті
європейської інтеграції. Важливу роль в інтеграційному процесі відіграє впровадження світових (європейських) норм і стандартів
щодо діяльності структур підприємницького бізнесу.
Детальних досліджень вимагають питання конкурентоспроможності СПБ чи ТНК в системі глобальної конкуренції та
інноваційно-технологічні переваги входження СПБ у стратегічний потік сучасного міжнародного економічного співробітництва, в
якому домінують тенденції інноваційного виробництва і трансферу технологій.
Санація внутрішньої торгівлі в Україні шляхом утворення СПБ має ряд суттєвих переваг, реалізація яких є неможливою
без налагодження партнерських стосунків між усіма сторонами санаційного процесу, а також його суб’єктів.
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ЗАКУПІВЕЛЬНІ ГРУПИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ
З початку минулого століття закупівельні групи стали одним з найбільш популярних інструментів отримання
суттєвих знижок для малих і середніх компаній різних сфер діяльності – охорони здоров’я, промисловості, сфері освіти,
роздрібній торгівлі, підприємств державного сектору [1, 2, 3].
Закупівельні групи являють собою різновид закупівельної кооперації, тобто об’єднання декількох (або декількох
десятків) покупців з метою досягнення конкурентних переваг на ринках, де найкращі цінові пропозиції від постачальників
отримують великі компанії та об’єднання із значними обсягами закупівель. Враховуючи, що середні витрати на придбання
товарів та послуг складають до 70% сукупних витрат компаній, оптимізація закупівель є для них важливим інструментом
управління прибутковістю.
Закупівельна група зазвичай є посередником у здійсненні закупівель між покупцями (учасниками групи) та
продавцями. Після того, як учасники групи визначаються з переліком товарів (послуг), які потрібно придбати, і погоджують
між собою ключові вимоги, закупівельна група вибирає одного або декількох постачальників, які пропонують найбільші
знижки і найкращу ціну. Тобто, головною метою діяльності групи є мінімізація сукупних закупівельних витрат та
задоволення погоджених вимог учасників щодо закуплених товарів і послуг. Згідно з існуючою практикою, покриття витрат
закупівельної групи здійснюється або за рахунок регулярних членських внесків її учасників, або шляхом покриття
адміністративних видатків з боку постачальників. Сама ж закупівельна група безпосередньо не здійснює операції із
закупівель (за деякими винятками). Найчастіше її завданням є представлення інтересів учасників для досягнення найкращих
умов у переговорах з виробниками (постачальниками).
Крім того, багато закупівельних груп пропонують своїм учасникам різноманітні додаткові можливості та сервіси
[4, c. 149-151]. Серед них можна виділити:
‒ управління ризиками (зменшення ризиків для клієнтів, коли закупівельна група бере на себе певні ризики,
пов’язані із стабільністю поставок, коливанням цін чи поставками із ризикованих країн і регіонів);
‒ “зеленіˮ закупівлі (коли група гарантує, що поставки здійснюються від постачальників, які жорстко
дотримуються стандартів якості і безпеки продукції, що може бути додатковим бонусом у боротьбі за кінцевого споживача);
‒ надання інших послуг (інформаційних, консалтингових, маркетингових, рекламних тощо).
Відомо, що при здійсненні закупівель майже кожна фірма стикається з певними труднощами та ризиками. Крім
глобальних ризиків, таких як недосягнення стратегічних цілей у зв’язку з відсутністю (низькою якістю) необхідних товарів
(послуг) чи неотримання потрібної економії від закупівельної діяльності, компанії стикаються з численними операційними
ризиками, пов’язаними із строками та номенклатурою поставок, коливанням цін, порушенням регламентів здійснення
закупівель тощо.
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Закупівельні групи можуть брати на себе відповідальність за зниження цих ризиків. Більше того, вони можуть
контролювати ланцюги створення цінності, добиваючись важливих стратегічних результатів. Наприклад, французька
компанія Renault змогла на 3% зменшити витрати на придбання комплектуючих після того, як почала купляти їх спільно з
компанією Nissan. Отримана економія була достатньою, щоб маржа прибутку за деякими моделями продуктового ряду
зросла вдвічі.
Крім того, закупівельні групи вдало підтримують інтеграційні процеси на ринках товарів і послуг, особливо
стратегії вертикальної інтеграції. Ці стратегії передбачають нарощування обсягів та покращення результатів діяльності
компанії завдяки об’єднанню її зусиль з іншими компаніями у межах одного ланцюга створення цінності. Залежно від того,
з ким об’єднується компанія, виділяють стратегії прямої чи зворотної інтеграції.
Стратегія прямої інтеграції передбачає об’єднання виробника з торговельним посередником (наприклад,
нафтопереробна компанія придбає або створює мережу АЗС або кондитерська компанії інтегрується з мережею роздрібних
фірмових магазинів).
Стратегія зворотної інтеграції передбачає об’єднання виробника з постачальниками матеріально-технічних
ресурсів або послуг. Таке об’єднання має на меті, насамперед, зниження ризиків постачання, особливо тоді, коли якість
продукції, її ціна, строки поставки є критично важливими. Разом з тим, знижуючи одні ризики, компанії – прихильники
корпоративної вертикальної інтеграції наражаються на інші. Наприклад, коли компанія Kentucky Fried Chicken придбає у
власність птахоферми, вона намагається мінімізувати ризики постачання якісної продукції (курятини) у свої ресторани, але
приймає на себе всі ризики управління бізнесом з вирощування курей, який має мало спільного з основним бізнесом.
Якщо компанія починає володіти постачальником сировини, комплектуючих чи послуг, вона, по-перше, втрачає
гнучкість та свободу прийняття рішень: тепер вона змушена купляти сировину, комплектуючі чи послуги лише у свого
постачальника, хоча на ринку цілком можуть бути привабливіші пропозиції з погляду ціни, якості, умов поставки тощо.
По-друге, “свійˮ постачальник, опинившись у привілейованому становищі та будучи захищеним від конкуренції,
менше звертає увагу на постійне удосконалення, економію ресурсів та бережливе виробництво. У підсумку це може
призвести до збільшення цін на його продукцію.
По-третє, компанія – власник основного бізнесу може не розуміти специфіки діяльності придбаних нею фірмпостачальників та керувати ними не найкращим чином. Усі ці ризики часто нівелюють потенційні переваги стратегії
вертикальної інтеграції та змушують вищий менеджмент компаній шукати гідну альтернативу.
Закупівельні групи, які беруть на себе управління ризиками закупівель покупців (учасників), якраз і є такою
альтернативою. Вони приймають на себе управління бізнес-процесами вибору найкращого постачальника, укладання
договорів і проведення тендерів, контролю за доставкою товарів, складським менеджментом тощо. При цьому компанії не
повинні інвестувати значні кошти у придбання інших фірм чи забезпечення над ними відповідного юридичного та
операційного контролю.
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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ
Розвиток господарського механізму та здолання чисельних дестабілізуючих явищ в економіці країни неможливе без
ефективного функціонування логістичних систем. За роки незалежності в Україні приділялася значна увага впровадженню
окремих механізмів логістичного управління, проте розгляд взаємодії виробничих, торговельних, транспортних, інформаційних та
інших систем потребує постійного вдосконалення з урахуванням принципів логістики.
Тому дослідження сутності логістичних систем, виявлення їх видів та властивостей є актуальним і доцільним при
вирішенні проблем розміщення промислових підприємств, створення складського господарства, формування транспортних
зв᾽язків, оптимізації матеріальних запасів, модернізації матеріально-технічної бази ланцюга логістичних систем, удосконалення
організаційно-виробничих складових управління тощо.
Поняття “логістика”, яке донедавна використовувалося досить обмежено вузьким колом фахівців, нині набуває все
більшого поширення, як інтегрована функція управління матеріальними потоками; міждисциплінарна наука, що вивчає
організаційно-управлінські резерви підвищення ефективності такого управління.
Невід’ємною складовою логістики є логістична система, яка являє собою складний, організаційно завершений
економічний механізм, що об’єднує взаємопов’язані в єдиному процесі управління матеріальні та супутні потоки елементів-ланок,
сукупність яких, межі та задачі діяльності відповідають внутрішнім і зовнішнім цілям підприємства [1, с. 5].
Сьогодні задоволення сформованого маркетингом попиту споживачів неможливе без ефективного товароруху продукції
від виробника до кінцевого покупця, що визначається рівнем логістичного обслуговування, яке характеризується як “…
сукупність функціонально співвіднесених ланок, які системно реалізують цілісну оптимальну дію на матеріальний потік,
орієнтовану на задоволення потреб споживачів” [2].
Основна мета логістичної системи розподілу – це задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутковості
виробника продукції. У сфері збуту логістика є ефективним інструментом здійснення стратегії і тактики маркетингу. Водночас у
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сфері розподілу (фізичного) маркетинг є інструментом реалізації логістичної стратегії і тактики. Якщо маркетинг виявляє,
стимулює та задовольняє попит потенційного покупця, то ціль логістики – задовольнити сформований маркетингом попит з
найменшими затратами [1, с. 6].
Одним із механізмів, який дозволяє оптимізувати цей процес, є створення структурованого каналу розподілу, за
допомогою якого підприємство-постачальник зможе довести виготовлену продукцію цільовому споживачу, при цьому
забезпечуючи інтереси всіх сторін.
Ефективність каналів розподілу визначається наявністю сталого товарного асортименту, сформованого відповідно до
потреб кінцевих споживачів, оптимізацією витрат на постачання товарів, що сприяє таким чином високій якості обслуговування в
торгівлі. Одночасно продуктивно функціонуючі канали розподілу сприяють безперебійній роботі виробничих підприємств.
Логістичне сервісне обслуговування споживачів у каналах розподілу може відбуватися як силами та засобами самого
виробника, так і торгово-посередницькою ланкою, а також спеціалізованими транспортно-експедиційними підприємствами із
забезпеченням власного прибутку шляхом оптимізації всіх складових, що входять до каналу. Це визначається видом логістичної
системи, рівнем вимог споживачів і стратегією постачальника [3, с. 7]. Оптимізація товароруху та зворотного зв’язку,
інформаційного забезпечення, фінансових потоків створює цілісну, ефективну та узгоджену систему розподілу.
Формування каналу розподілу повинно відбуватися із дотриманням таких вимог як здатність створювати умови для
досягнення поточних і перспективних цілей підприємства (завоювання нових ринків, убезпечення бажаної частини ринку,
сприяння диференціації нового продукту тощо); а також забезпечення належного рівня обслуговування споживачів цільових
ринків [4, с. 148].
З погляду формування стратегічних цілей товаровиробника створення каналів розподілу відбувається з урахуванням
таких критеріїв як фінансове становище підприємства, асортиментна політика, організація та стан збутової системи, імідж та
досвід роботи на ринку, цінова політика, охоплення ринку, компетенції персоналу.
Посередники, обираючи партнерів по каналах розподілу, в першу чергу, звертають увагу на надійність і терміни
поставок, асортименту та цінову політику, якість обслуговування, прозорість інформації тощо.
Оцінка каналу розподілу кінцевим споживачем, думка якого є головною у процесі купівлі, передбачає врахування
асортименту та якості товару, його ціни, охоплення ринку та наближення до споживачів збутової мережі торговця, маркетинговий
підхід тощо [5, С. 169, 171-172].
Отже, оптимальний канал розподілу повинен враховувати вимоги та відповідати інтересам усіх учасників ринку, що
входять до його складу. Ефективність каналу розподілу буде залежати від комплексного підходу врахування інтересів всіх його
учасників, починаючи від виробника і закінчуючи кінцевим споживачем.
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РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЇ НА РИНКУ
Кількість користувачів Інтернету (особливо соціальних мереж) в Україні невпинно зростає, що призводить до постійного
розвитку інтернет-торгівлі. Інтернет-магазини дають можливість купляти продукти дешевше, ніж традиційні магазини, і пошуку
унікальних продуктів (з особливими смаковими якостями), які важко знайти в магазинах. На жаль, українська онлайн-торгівля все
ще не дотягує до західноєвропейських країн. Одним з основних бар’єрів є відсутність довіри до ланцюга “покупець-продавецьˮ.
Це цілком природно, якщо врахувати той факт, що покупець не бачить продавця в Інтернеті і не може торкатися предмета, який
він хоче придбати. Таким чином, процес покупки і продажу в Інтернеті повинен бути пов’язаний з деяким ступенем впевненості,
яку покупець повинен надати продавцеві. Сприйняття покупцем товару після придбання часто визначає рішення продовжувати
або зупиняти покупки через інтернет у майбутньому.
З метою зміцнення довіри до електронної комерції, що пов’язана з купівлею, продавець повинен врахувати кілька
основних принципів, які включають в себе своєчасну доставку, відповідно до опису продукту, легкий контакт і можливість
реклами товару. Результатом купівлі товару через Інтернет може бути: або клієнт, готовий робити повторні покупки в Інтернеті,
або не звернутися до онлайн торгівлі, що пов’язано із негативним досвідом покупки.
Дзеркальне відображення довіри є невизначеним, що є негативним почуттям майбутнього. Вона передбачає відставку
від дії або форми захисту. У свою чергу, відсутність довіри є ознакою нейтральності, що перешкоджає довірі або недовірі. Це, як
правило, початковий стан відносин, який передує збору доказів довіри до інтернет магазину.
Проте на даний час є ряд чинників, які зменшують рівень довіри до інтернет-торгівлі, серед яких:
 довіра розглядалася насамперед у контексті безпеки (наприклад, дані кредитних карток);
 ненадійність збереження конфіденційності інформації;
 наявність традиційного менталітету;
 труднощі входження в електронний світ. Багато клієнтів не довіряють електронним документам продажу, таким як
кредитні перекази, гарантії, рахунки-фактури. Це пов’язано з багаторічним рухом навколо паперових документів;
 відсутність безпосереднього контакту з продавцем та неможливість унаочнено побачити товар перед покупкою;
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 високий рівень кіберзлочинів;
 відсутність інформації про наявність товарів на даний момент та відсутність контактних даних.
Отже, можемо прийти до висновків, що Інтернет-довіра пов’язана з емоціями та досвідом і називається “довіраˮ на
основі очікувань. Це супроводжується невизначеністю, ризиком, залежністю покупця від продавця. Клієнт, який робить доступ до
особистої інформації для здійснення покупки в Інтернеті, повинен мати високий рівень довіри.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
В умовах фінансово-економічної кризи в Україні однією із основних проблемних сфер діяльності є інформаційноаналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств торгівлі. Обліково-аналітична інформація, в процесі її використання
на підприємстві, значною мірою впливає на забезпечення економічної безпеки підприємства.
Щорічні витрати в компаніях через крадіжки, зловживання чи інші шахрайські схеми персоналу можуть досягати до 7 %
виручки. Майже 80 % збитків українських компаній – це справа рук умисних дій або халатного ставлення власного персоналу. У
той же час, у ході дослідження 56 % опитаних компаній зазначили, що не мають налагодженої системи протидії шахрайству, 37
% – мають формальну схему. [1]
Особлива увага в обліковій політиці підприємства, на нашу думку, має приділятися інформаційно-аналітичному
забезпеченні економічної безпеки суб’єкта господарювання.
Головною метою інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства є надання достовірної
інформації для управління економічними процесами підприємства при виборі напрямів підтримання його безпеки та стійкого
розвитку. Основними завданнями здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення є: діагностика фінансово-господарського
стану підприємства з метою упередження його неспроможності (банкрутства); оцінка стану безпеки та фінансової надійності
потенційних партнерів підприємства; підготовка інформації для прийняття управлінських рішень відносно співпраці з
партнерами в умовах виявлених загроз та небезпек; ідентифікація ризиків i пов’язаних з ними потенційних загроз; мінімізація
ризиків пов’язаних з недостовірною обліковою інформацією. [2, с. 143]
Механізм облікового забезпечення економічної безпеки підприємства здійснюється через інформаційну безпеку, шляхом
збирання інформації, узагальнення її, надання користувачам з метою оцінки рівня та стану економічної безпеки підприємства.
Забезпечення взаємодії структурних підрозділів здійснюється за допомогою системи облікового забезпечення інформаційної
складової економічної безпеки підприємств торгівлі, яка відображає реагування суб’єкта господарювання на зміни внутрішнього
та зовнішнього середовища. Система облікового забезпечення, на нашу думку, є сукупністю взаємопов’язаних обліків
(бухгалтерського, фінансового, управлінського, податкового), що утворюють єдину цілісність.
Система обліку містять конфіденційну інформацію, яка повинна бути збережена в безпеці в будь-який час. Наслідки
несанкціонованого доступу можуть бути руйнівними при заміні або повній втраті даних внаслідок навмисних або випадкових дій
певних осіб. Змінені або видалені дані обліку створюють хаос на підприємстві, ставлячи під сумнів надійність і точність всіх даних [3].
Наведемо структурну модель інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства торгівлі. (рис. 1.).
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Рис. 1. Модель інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства торгівлі (авторська розробка)
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Отже, проведені дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства дають
можливість сформулювати узагальнені висновки: інформаційно-аналітичне забезпечення є складовою інформаційного
забезпечення економічної безпеки підприємства. В свою чергу, останнє необхідно розглядати як сукупну інформаційну
систему, що об’єднує методи, технології протидії екзогенним та ендогенним загрозам з врахуванням плинності часу;
формування інформації в системі інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства потребує
оцінювання її достовірності та захищеності; відсутність адаптованості системи підготовки фахівців у сфері управління
фінансово-економічної безпеки у вітчизняних учбових закладах до вимог ринку відповідних послуг; відсутність розуміння у
керівництва потреби забезпечення економічної безпеки підприємства; недостатньо проводиться роз’яснювальна робота на
підприємствах з питань інформаційно-аналітичного забезпечення; не завжди підписуються договори про нерозголошення
комерційної таємниці; використання облікової політики передбачає багатоваріантність відображення облікової інформації, що
сприяє прийняттю невірних стратегічних та тактичних управлінських рішень.
На нашу думку, керівництво має вживати наступних заходів з питань інформаційно-аналітичного забезпечення
економічної безпеки підприємства: підписання договору про комерційну таємницю; не потрібно здавати в ремонт електронні носії
на яких є облікова інформація або ж необхідно здійснювати ремонт в присутності матеріально відповідальних осіб; не дарувати, не
передавати у спадщину засоби, що можуть містити конфіденційну інформацію підприємства; не економити на електронному
цифровому підписі; для забезпечення цілісної системи економічної безпеки необхідна чітка налагоджена взаємодія всіх
структурних підрозділів; проводити психологічні тести на підприємстві з метою виявлення працівників схильних до зловживання
службовим становищем, крадіжок, шахрайств, фінансових махінацій, перекручення облікової інформації.
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ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сталий розвиток підприємств торгівлі в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів нерозривно пов’язаний
з необхідністю удосконалення аналітичного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в напрямі
кардинального перегляду діючого і розробки нового методичного інструментарію. Аналітичне забезпечення, як процес
постачання інформаційного продукту відповідної системи і створення для цього необхідних умов, покликане задовольняти
інформаційні потреби різних стейкхолдерів, насамперед, керівного апарату господарюючих суб’єктів для прийняття рішень
у визначений часовий період.
Розробки аналітичних інструментів та методик їх використання у практиці прийняття управлінських рішень
більше століття знаходяться в полі зору науковців. Однак, відомі на сьогодні методики аналізу діяльності торговельних
підприємств не повною мірою здатні задовольнити тактичні та стратегічні інформаційні потреби користувачів і, відповідно,
перешкоджають прийняттю управлінських рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку. Розроблені сучасними
науковцями методики аналізу діяльності торговельних підприємств в основному зорієнтовані на дослідження звітних і
прогнозних економічних показників та використання аналітичних показників, як оціночних індикаторів цільової
спрямованості моделі управління, в якості інструментів прийняття управлінських рішень з урахуванням організаційної
структури та обраної стратегії господарюючих суб’єктів. Водночас, поза увагою залишаються показники, які
характеризують соціальну та екологічну сторони діяльності торговельних підприємств. У сучасних умовах це є
недопустимим з огляду на те, що саме соціальні та екологічні аспекти діяльності торговельних підприємств здатні
забезпечити ті конкурентні переваги, які сприяють зростанню їх позитивного іміджу і підвищують рейтинги та репутацію,
створюючи необхідні умови для завойовування додаткових сегментів ринку.
Таким чином, не зважаючи на те, що предметом аналізу господарської діяльності торговельних підприємств є
економічні явища і процеси, забезпечення належних умов сталого розвитку нерозривно пов’язане з необхідністю
врахування соціальної та екологічної складових, а також чинників, які впливають на прийняття рішень. Цього потребує, з
одного боку, комплексний підхід, а з іншого – розвиток міждисциплінарних зв’язків, насамперед, у частині використання
новітніх методик, розроблених сучасними науковцями у різних галузях науки. Підтвердженням цьому є Премія Шведського
національного банку в галузі економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля за 2017 рік. Її удостоєний Річард Талер, відомий
як теоретик поведінкової економіки, що вивчає вплив соціальних, когнітивних і емоційних чинників на прийняття
економічних рішень окремими особами і установами та наслідки цього впливу на ринок. Відзначили економіста за “внесок
у побудову зв’язків між економічним та психологічним аналізами ухвалення рішень індивідуумами” [1].
На нашу думку, формування аналітичного забезпечення управління торговельними підприємствами повинне
враховувати галузеві особливості їх розвитку на сучасному етапі. До основних таких характерних особливостей можна
віднести: високий рівень конкуренції і ризиків; інтеграційний характер торгівлі; зміна пріоритетів розвитку: з одержання
прибутків у короткостроковій перспективі – на забезпечення сталого розвитку; особливості організаційної структури і
розгалуженість торговельних мереж; специфічна структура витрат і активів та ін.
Загалом, при побудові аналітичного забезпечення управління торговельне підприємство доцільно розглядати як
динамічну модель, яка поєднує внутрішні економічні ресурси і соціальні аспекти, та зовнішні можливості і загрози.
Організаційно формування аналітичного забезпечення управління діяльністю торговельних підприємств включає:
- ідентифікацію інформаційних потреб користувачів;
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- визначення інформаційних ресурсів;
- визначення та оптимізацію інформаційних потоків;
- аналіз інформації та економічну інтерпретацію одержаних результатів;
- встановлення зворотнього зв’язку між суб’єктом і об’єктом управління.
Оцінку сформованого аналітичного забезпечення здійснюють за якісним станом одержаної інформації з точки зору
її необхідності та достатності для прийняття рішень.
Таким чином, формування аналітичного забезпечення, адаптованого до динамічності внутрішнього, і
невизначеності, зростання ризиків й посилення конкуренції зовнішнього середовищ та спрямованого на задоволення
тактичних і стратегічних інформаційних потреб користувачів, слугує основою для прийняття рішень щодо сталого розвитку
торговельних підприємств.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ТА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим відносинам. Воно характеризує неспроможність
підприємства задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов’язкові платежі в бюджет
і позабюджетні фонди [1].
Криза характеризується дефіцитом грошових коштів підприємства для виконання ним своїх зобов’язань та фінансування
своєї поточної діяльності, затримкою платежів із сплати податків, економічних санкцій, появою простроченої кредиторської
заборгованості та непогашених кредитів і позичок [2].
На нашу думку, поняття “криза” на мікроекономічному рівні передбачає підхід, який ґрунтується на розумінні
кризи як фази будь-якого циклу, що має об’єктивний характер і потенціал змін, які при компетентному антикризовому
управлінні призводять до оптимізації системи, виходу її з кризового стану та переходу на якісно нову фазу розвитку.
Настання кризового стану та загрози банкрутства може виникнути в таких випадках [4].
- при переході від стадії початкового розвитку до періоду зростаючого розвитку;
- при переході від стадії розвитку до стадії стабілізації;
- при переході від стадії стабілізації до періоду глобального спаду та депресії;
- від моменту оголошення банкрутом до ліквідації бізнесу.
Так, залежно від напряму дослідження (функціонального спрямування оціночних оптимізаційних показників) методичні
підходи до проведення діагностики можуть бути орієнтовані на дослідження таких сфер діяльності підприємства [3]:
1) фінансово-майновий стан;
2) результати господарської діяльності підприємств з окремих напрямів (операційної, фінансової, інвестиційної);
3) організація управління підприємством;
4) ресурсний потенціал підприємств;
5)комбінований підхід (збалансована система діагностичних показників у розрізі різних аспектів діяльності підприємства,
наприклад ресурсна, клієнтська, фінансова, менеджерська складова).
Моделі діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства передбачають розрахунок певної
системи показників, які в подальшому використовуються для його оцінки.
Так, для оптимізації діагностики кризового стану та загрози банкрутства на початковому етапі проводять експресаналіз фінансового стану підприємства. Метою експрес-аналізу є досить швидке і доступне оцінювання фінансового стану
підприємства та динаміки його економічного розвитку.
Модель оптимізації діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства включає комплексний
розрахунок таких показників:
1. Структури капіталу, до яких входять: коефіцієнт автономії, коефіцієнт концентрації залученого капіталу,
коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів,
коефіцієнт структури залученого капіталу.
2. Стану оборотних активів, до яких входять: коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт забезпеченості
оборотних коштів, коефіцієнт забезпеченості запасів, коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів.
3. Стану основного капіталу. Сюди відносять: коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт реальної вартості
основних засобів в майновому комплексі, коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів.
4. Оцінки дебіторської заборгованості, до яких відносять: коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості,
тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, частку дебіторської заборгованості в капіталі і в оборотних активах,
відношення дебіторської до кредиторської заборгованості.
5. Оцінки кредиторської заборгованості. До неї відносять: коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості, тривалість
одного обороту кредиторської заборгованості, частку кредиторської заборгованості в капіталі і в зобов’язаннях, відношення
кредиторської заборгованості до оборотних активів.
6. Платоспроможності підприємств, до яких належать: коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний та загальний
коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт загальної платоспроможності.
Також щодо напрямків оптимізації діагностики кризового стану та загрози банкрута підприємства ми
запропонували використання методики Шеремета А. Д. щоб визначити які саме показники гальмують діяльність
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підприємства і призводять до ймовірності кризової ситуації.
За його методикою послідовність проведення оптимізаційної діагностики наступна:
1. Спочатку обирається ряд основних показників для діагностики, які формуються у вигляді матриці
по кожному



i -му

рядку



i  1, n 

записуються номера показників, а по кожному

j -му

aij

, де

стовпцю – роки

дослідження j  1, m . Таким чином, складається початкова таблиця вихідних даних.
2. По кожному обраному показнику, (по кожному рядку), знаходиться максимальне (мінімальне), тобто
оптимальне його значення і виноситься в окремий

m  1 -й

стовпцем з максимальним (мінімальним) значенням:

A j  max aij

стовпець. Тобто, матриця доповнюється ще одним
(або

A j (min) ). В свою чергу величини A j

називаються еталонами.
3. Проводиться розрахунок елементів нової матриці
обраних еталонів

xij

, яка складається з нормованих величин відносно

Aj :
xij 

a ij

(1)

Aj

4. Знаходяться величини оптимізації за кожним роком:

Rj 

 1  x 
n

2

(2)

ij

i 1

Дана формула проводить оптимізаційну діагностику для кожного періоду часу по мінімальному відхиленню від
еталонного значення, який прийнятий рівним одиниці.
5. По одержаним значенням

Rj

всі роки упорядковуються по спаданню величини оптимізації.

Треба відмітити, що для даного алгоритму ніяких обмежень стосовно кількості показників та періоду часу немає.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Ріст інтенсивності міжнародної конкуренції та невизначеності на світових ринках, швидка зміна технологічних процесів,
підвищення ризиків бізнес середовища, що в поєднанні з нестабільними тенденціями функціонування вітчизняної економіки
обумовлюють необхідність здійснення оперативних дієвих заходів, спрямованих на ефективну мобілізацію та реалізацію
потенціалу економічного розвитку країни. Одним із джерел такої мобілізації економічних ресурсів в Україні є туризм.
Слід зазначити, що туристичною діяльністю займаються не лише туроператори чи турагенства, але й інші
підприємства, для якої туризм не є основним видом діяльності. В даному випадку виїзний туризм, який здійснюється за
межі країни є частиною зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Як стверджує Ю. Г. Козак [1], під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб’єктів
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між
ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
А відтак, зовнішньоекономічна діяльність в усіх країнах спрямована на:
- сприяння вирівнювання темпів економічного розвитку;
- порівнянність витрат виробництва на національному та світовому рівнях;
- реалізацію переваг міжнародного поділу праці, що сприяє зростанню ефективності національних економік.
Загалом інфографіка щодо туристичних потоків в Україні є достатньо динамічною та показує, що в даного виду
економічної діяльності є значні перспективи. Так, згідно даних Державної служби статистики України, з 2000року і до
моменту здійснення антитерористичної операції спостерігалась стрімка тенденція до зростання як кількості іноземних
туристів, так і громадян України, що мандрували з метою туризму за кордон. Однак, видно із графіка на рис 1, значно
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знизилась як кількість іноземних туристів, так і громадян України, які виїжджали за кордон починаючи з 2014 року, на що
вплинула фінансова та воєнно-політична криза в країні, пов’язана з російською агресією.
Згідно з даними Держтуризму й ДПС, у 2014 році за кордон виїжджали 22,6 мільйона громадян України (або
громадяни України виїжджали 22,6 мільйона разів). Це на 5% менше порівняно зі статистикою 2013 року, коли кордон
перетинали 23,8 мільйона українців.
Однак, на сьогодні спостерігається тенденція щодо збільшення чисельності громадян, які виїжджають на
відпочинок за кордон. До основних причин такої зміни можна назвати як запровадження безвізового режиму, так і бажання
підприємств заохотити успіхи своїх працівників через повну або ж часткову оплату закордонного відпочинку.
Ще один вид туристичної діяльності підприємства – організація ділового туризму. Основна відмінність ділового
туризму від традиційного полягає в тім, що головна ціль подорожі – це розвиток бізнесу, участь у професійних виставках,
ярмарках,семінарах, конференціях, ведення переговорів із партнерами, організація різноманітних ділових зустрічей.
Англійський термін-аббревіатура МІСЕ достатньо точно відображає значення бізнес туризму: Мeetings / Incentives /
Conferences / Exibitions. В перекладі це означає: Ділові зустрічі / Інсенив-туризм / Конференції / Виставки. [2]

Рис 1. Тенденції зміни туристичних потоків в Україні впродовж 2000-2016 рр.
Багато компаній у період з квітня по жовтень відправляють своїх співробітників на всілякі корпоративні заходи:
тренінги з тімбілдінгу, продаж, маркетингових стратегій і т. ін. За даними Держслужби туризму і курортів, найбільше
бізнес-туристів прибуває в Україну з Росії та Білорусі. А ось зі сторони мультинаціональних корпорацій інтересу до України
як до місця проведення ділових заходів поки що не спостерігається. Серед європейських ділових гостей можна відмітити
бізнес-туристів із Польщі, Чехії, Німеччини, Франції. Основна ціль таких візитів  відвідування дочірніх підприємств та
компаній-партнерів, що знаходяться в Україні.
Згідно останніх досліджень, середня вартість пакету послуг на одного бізнес-подорожуючого з метою участі в
семінарі або конференції оцінюється в 1200-1500$, при цьому 55% прибутку забезпечується організацією екскурсійних
програм і банкетів. Це дає можливість оцінити прибутковість даного виду туризму для його організаторів.
В потенційних українських клієнтах MICE-індустрії найбільше зацікавлені Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а
також Туреччина і ОАЕ. Тобто передусім ті країни, де відбувається багато конгресів, форумів, конференцій, виставок.
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РАЗЛИЧИЯ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯМИ И ТОРГОВЫМ
ПЕРСОНАЛОМ МАГАЗИНОВ
В настоящее время проблема обеспечения высокого качества торгового обслуживания весьма актуальна для всех
торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в розничной торговле. Являясь
инструментом конкурентной борьбы, качество торгового обслуживания требует определенных затрат на формирование его
заданного уровня. Большая часть организаций и предпринимателей, не обладая в настоящее время источниками мощных
инвестиций, работая на перенасыщенном розничном рынке, вынуждена акцентировать внимание на те элементы качества
торгового обслуживания, которые не являются затратными с финансовой точки зрения и обеспечиваются более эффективной
организацией труда. Следует учитывать, что процесс объективной оценки качества торгового обслуживания также требует затрат
труда и времени торговых работников, и, зачастую, привлечения услуг сторонних организаций. Таким образом, минимизация
затрат на оценку качества торгового обслуживания также является одной из актуальных задач менеджеров торговых организаций.
Путями минимизации затрат на оценку качества торгового обслуживания могут быть:
1. применение методик, позволяющих получить только общую оценку качества торгового обслуживания;
2. использование методик, позволяющих получить общую оценку качества торгового обслуживания, а также ее
отдельных элементов без использования опросов посетителей магазинов;
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3. использование для измерения качества обслуживания оценок торговых работников и персонала магазинов.
Во всех вышеперечисленных случаях минимизация расходов на оценивание качества обслуживания происходит за
счет исключения проведения опросов потребителей, так как они требуют достаточно объемных подготовительных
операций, выезда к объектам, больших расходов времени на сбор первичных данных и их анализ.
Отказ от проведения опросов потребителей позволяет сократить время и затраты на получение оценки качества
торгового обслуживания, однако при этом получаемые результаты существенно искажаются. Это подтверждается
исследованием, проведенным в двух магазинах системы потребительской кооперации, расположенных в Гомельской
области. В данных магазинах 6 июля 2017 года был проведен опрос торгового персонала и 61 покупатель. В опросных
листах были включены вопросы по оценке отдельных элементов качества торгового обслуживания, общей оценки качества
торгового обслуживания в целом по торговому объекту (от 2-“неудовлетворительно” до 5-“отлично”) и ее изменению за
последние два года. Одновременно с получением таких оценок проводился сбор информации о значимости каждого
элемента качества торгового обслуживания (от 0-“неважно” до 3-“очень важно”). В дальнейшем ответы, полученные от
торгового персонала магазинов, сравнивались с результатами опроса покупателей.
Исследование показало, что существуют существенные различия в оценке значимости отдельных элементов
качества торгового обслуживания у торгового персонала магазинов и покупателей. По результатам опроса было выявлено,
что максимальная переоценка значимости отдельных элементов качества обслуживания персоналом достигает 16%, а
недооценка – более 250% (относительно мнений покупателей). Таким образом использовать мнение торгового персонала
для оценки значимости элементов торгового обслуживания нецелесообразно, так как получаемы результаты имеют
слишком большое отклонение от мнений покупателей.
Анализ результатов проведенного исследования показал, что использование экспертного метода (использование
мнений продавцов и работников магазинов) при оценке качества торгового обслуживания нецелесообразно, так как
выявлены существенные различия в оценке не только отдельных элементов качества торгового обслуживания, но и оценки
в целом по магазину (рис. 1).
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Рис. 1. Обобщенная оценка качества торгового обслуживания методом “Идеальной точки” в отдельных торговых объектах
по результатам опроса покупателей и торгового персонала, проведенного 06.07.2017 года
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Исследование также показало, что мнения относительно изменения качества торгового обслуживания существенно
различаются между персоналом магазина и покупателями. Торговые работники склонны предполагать более высокую
оценку изменения своей работы по обеспечению высокого качества торгового обслуживания (рис. 2).
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85,71
54,1
31,15
0

1,64

Ухудшилось

13,11

14,29

0

Осталось на прежнем
уровне

Оценка персоналом магазина

Улучшилось

Затрудняюсь ответить

Оценка покупателями

Рис. 2. Оценка изменения качества торгового обслуживания в отдельных торговых объектах по результатам опроса
продавцов и покупателей, проведенного 06.07.2017 года
В ходе исследования было выявлено, что качество обслуживания в магазинах во многом определяется именно
работой персонала: там, где сформирован хороший микроклимат в коллективе, результаты работы существенно лучше.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости проведения опросов покупателей для получения
объективной оценки качества торгового обслуживания в торговых объектах.
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РИНОК БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
Промисловість будівельних матеріалів є великою складовою економіки будь-якої країни. Ця галузь, будучи
основною матеріальною базою для будівельного комплексу, істотно впливає на темпи зростання в інших галузях економіки
і соціально-економічний стан суспільства в цілому.
Сучасна промисловість будівельних матеріалів ‒ це комплексна галузь, яка містить у собі більше двадцяти
самостійних підгалузей, багато з яких, у свою чергу, нараховують у своєму складі кілька видів виробництв, при цьому
кожна підгалузь створює свій ринок, який функціонує самостійно, утворюючи в сукупності загальний ринок будівельних
матеріалів. По ситуації в будівельному комплексі можна безпомилково судити про інноваційно-інвестиційні процеси, які
відбуваються в економіці країни.
Сучасний ринок будівельних матеріалів в Україні характеризується наступними головними трендами. За
оперативною інформацією Держстату України за перший квартал 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року
зросли обсяги виробництва:
- граніту – на 146,4% (вироблено 831,0 тис. куб. м);
- скла листового гнутого, гранованого, гравірованого, свердлень, емальованого або обробленого іншим способом,
але не встановленого в раму або оправу – на 89,2 % (вироблено 187,5 тис. кв. м);
- блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва – на 67,6% (вироблено 148,5 млн. шт. ум.
цегли);
- плиток, плит, черепиці та аналогічних виробів з цементу, бетону або штучного каменю – на 46,8 % (вироблено
16,0 тис. т);
- металоконструкцій будівельних збірних – на 35,0 % (вироблено 8,1 тис. т);
- шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват (включно суміші) в блоках, листах чи
рулонах – на 31,4% (вироблено 340,6 тис. куб. м);
- блоків з ніздрюватих бетонів – на 18,9% (вироблено 74,0 млн. шт. ум. цегли);
- цементу – на 13,6 % (вироблено 708,9 тис. т);
- сумішей будівельних та бетонів (сухих) – на 6,4 % (вироблено 125,6 тис. т);
- гіпсових сумішей – на 4,9 % (вироблено 74,9 тис. т);
- вироби санітарно-технічні керамічні – на 2,3% (вироблено 718,9 тис. шт.) [1].
Аналіз використання вітчизняних будівельних матеріалів при будівництві об’єктів відображає підвищення довіри
будівельників до українського виробника, тобто якщо у 2009 році відсоток використання будматеріалів складав 50%, то у
наступні роки він поступово підвищувався так у 2017 – 80%, а прогноз на 2018 рік складає вже понад 85%.
Не дивлячись на те, що практично усі будівельні матеріали виробляються в Україні та переважно відповідають як
національним, так і європейським стандартам, завжди будуть споживачі які надаватимуть перевагу імпортним матеріалам.
Експорт основних будматеріалів до країн Білорусії, Казахстану та Російської Федерації склав 419 млн. грн. та
майже у 2,5 разів перевищив показник експорту до країн ЄС – 170 млн. грн. Імпортовано основних будматеріалів із
Білорусії, Казахстану, Російської Федерації на 41 млн. грн., що у свою чергу майже у 6 разів менше обсягів імпортованих
матеріалів із країн ЄС – 245 млн. грн. [2].
Ринок будівельних матеріалів є інвестиційно привабливим як для вітчизняних, так і для закордонних інвесторів.
Така інвестиційна привабливість зумовлюється покращенням макроекономічної ситуації в Україні, наявністю сировинної
бази, розвитком сектору торгівлі будматеріалами та зростанням обсягів капітального будівництва. Найбільша кількість
інвестицій походить з Росії, Німеччини, Італії, Франції, США та острівних країн. Проте кількість інвесторів та розміри
інвестицій все ще є недостатніми, внаслідок недосконалості обладнання існуючих підприємств, недостатньої стабільності
політичної ситуації, високих податків, відсутності системи страхування інвестицій, недосконалості державної політики
щодо стимулювання та захисту інвестицій.
Отже, сучасний стан ринку будівельних матеріалів в Україні характеризується збільшенням обсягів виробництва,
зростанням цін на будівельну продукцію і нестабільністю економічної ситуації. Спостерігається стійка динаміка зростання
експорту над імпортом за основними будівельними матеріалами.
Виявлена структура ринку будівельних матеріалів дозволяє робити подальші висновки про його потенціал, а також
про можливі стратегічні рішення кожного його учасника. Перспективи подальших досліджень можуть бути спрямовані на
визначення конкретних кількісних і якісних показників, які характеризують стан ринку будівельних матеріалів в Україні.
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РОЛЬ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Довгостроковий успіх підприємства забезпечується ефективною маркетинговою політикою, яка визначає
орієнтири діяльності підприємства в конкурентному середовищі, яке постійно змінюється. В сучасних умовах маркетинг
став домінуючою стратегією якій покликані слідувати всі структури підприємства [ 1, с.77].
Вітчизняні підприємства торгівлі повинні покладатися на маркетинг як на комплексний засіб спостереження за
ринком і пристосування до змін, які відбуваються на ньому, та забезпечення переваг у конкурентному середовищі.
Реалізація головної мети підприємств торгівлі у значній мірі залежить від ступеня ефективності організаційної
структури управління, наявності необхідних служб, оптимального розподілу функцій між ними та їх працівниками,
кваліфікації спеціалістів підприємств.
Для того, щоб забезпечити ефективне функціонування служби маркетингу підприємства необхідно у відповідності
з вимогами ринкової економіки підвищити роль кадрових служб, які здійснюють підбір персоналу, його підготовку та
перепідготовку. Однак, слід зауважити, що діяльність служби маркетингу буде залежати від того, в якому напряму буде
розвиватися торгівля.
Маркетингова діяльність підприємств торгівлі містить весь комплекс маркетингу, передбачає систематичне
проведення різноманітних маркетингових досліджень, вивчення та прогнозування кон’юнктури товарного ринку, попиту
покупців, розробки стратегій діяльності підприємств тощо. Використання маркетингу в діяльності підприємств торгівлі на
належному рівні можливе лише за наявності потужних маркетингових служб. Однак, дослідження показали, що на багатьох
вітчизняних підприємствах і в тому числі тих, що спеціалізуються на продажу господарських товарів, служби маркетингу
взагалі відсутні. Це обумовлено, перш за все, малими розмірами підприємств, незначним обсягом товарообороту, який не
сприяє отриманню достатнього розміру прибутку, а отже і розвитку підприємства взагалі.
Дані досліджень, проведених різними авторами, свідчать про те, що 70% українських підприємств різних галузей
економіки і форм власності взагалі не мають спеціалізованого аналітичного відділу, що займаються маркетинговими
дослідженнями. У 15% аналітична служба існує і ще в 15% маркетингом займаються окремі маркетологи-аналітики. На
великих підприємствах торгівлі існує торговий відділ, який часто виконує маркетингові функції, але для ефективного
функціонування в умовах конкуренції цього недостатньо. Маркетинг поєднує в собі декілька видів діяльності, які
спрямовані на виявлення обслуговування, задоволення потреб споживачів з метою досягнення підприємством цілей [3,
с.48]. Маркетинг є важливою складовою стратегічного управління підприємства. Тільки маркетинг здатний об’єднати
роботу всіх структурних підрозділів підприємства, спрямувати їх роботу на найбільш повне задоволення вимог та потреб
споживачів. Зрозуміло, що роль маркетингу на підприємствах торгівлі, функції, задачі, які він вирішує залежить від
спеціалізації підприємства, масштабу діяльності, чисельності працівників, організаційної структури управління та у значній
мірі від фінансових можливостей. Значне місце в цьому посідає організаційна структура управління, яка дозволяє
упорядкувати діяльність в апараті управління, більш раціонально розподіляти функції, повноваження та відповідальність,
забезпечити умови для координаційних дій керівників усіх рівнів управління.
Основною інформацією для створення організаційної структури управління підприємствами торгівлі є загальна
чисельність персоналу та його структура. Дослідження організаційної структури ряду підприємств торгівлі виявило
різноманітність в їх організаційній структурі управління та засвідчило відсутність чи наявність маркетингової служби на
них. Як правило на малих підприємствах відсутня посада маркетолога, лише в середніх підприємствах вона з’являється, а
відділ маркетингу створюється на підприємствах з чисельністю більше 100 осіб (“Сільпо́ˮ ‒ торгова мережа продовольчопромислових супермаркетів в Україні, національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів “Епіцентр Кˮ,
“АТБ‒маркетˮ ‒ українська компанія, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі, “ДЦ Українаˮ оператор українського ринку
роздрібної торгівлі у форматі “дрогеріˮ (“Товари для краси і здоров’яˮ)). Кількість працюючих у відділі маркетингу
становить 12-15% від загальною кількості штату працюючих на підприємстві.
Єдиних підходів до створення організаційних структур управління, зокрема служби маркетингу, не існує.
Практика зарубіжних фірм свідчить, що можна використовувати різні типи організаційних структур підрозділів з
маркетингу: функціональну, географічну, продуктову (товарну), ринкову та різні комбінації з них. Для вітчизняних
підприємств торгівлі найбільш прийнятними є функціональна, товарна або комбінована система організації служби
маркетингу.
Функціональна організація служби маркетингу будується таким чином, що у ній відповідальність розподіляється
за такими сферами: збирання та дослідження інформації, планування асортименту, збуту, реклами, розподілу тощо. Фахівці
з маркетингу керують різними видами (функціями) маркетингової діяльності. Вони підпорядковуються одному з керівників
підприємства який координує їх роботу [2, с.45].
Товарна організація служби маркетингу є найбільш розповсюдженою. Основною перевагою товарної організації
служби маркетингу є простота в управлінні. Вона передбачає стандартизацію управлінських процесів, чітке розмежування
функціональних обов’язків. З токи зору пристосування до середовища товарна структура дозволяє реагувати на кількісні
коливання попиту, однак для вирішення більш складних проблем не вистачає координації діяльності підприємства. Тому, як
свідчить,зокрема, зарубіжний досвід, товарна організація маркетингової служби існує як додаток до функціональної.
Зазвичай, кожне підприємство обирає ту структуру служби маркетингу, яка найбільш повно відповідає власним
вимогам і завданням. Комплекс маркетингових заходів здійснюватиметься найбільш ефективно в тому випадку, якщо в
організації створено спеціальну службу управління маркетинговою діяльністю, яку очолює маркетинг-директор або
начальник відділу маркетингу з відповідними повноваженнями.
Організаційна структура управління та організаційна форма (відділи, групи, бюро) служби маркетингу залежать
від різних факторів і умов, у яких знаходиться підприємство торгівлі. Визначальними факторами є цілі підприємства та
умови зовнішнього та внутрішнього середовища.
Слід зауважити, що якщо торгівля й у подальшому буде розвиватися в основному за рахунок малих
посередницьких підприємств, при чому не спеціалізованих, стан впровадження в їх діяльність маркетингу залишиться таким
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же. Більшість таких підприємств збанкрутують і припинять свою діяльність, так як буде посилюватись конкуренція перш за
все від транснаціональних компаній які все активніше приходять на ринок України. На наш погляд одним із найважливіших
стратегічних напрямів розвитку торгівлі в Україні є створення різних видів об’єднання, де можна буде сформувати потужну
службу маркетингу, делегувати їй централізоване виконання усіх функцій маркетингу.
Отже, на багатьох вітчизняних підприємствах торгівлі служби маркетингу відсутні. Це обумовлено, перш за все,
малими розмірами підприємства, незначним обсягом товарообороту, який не сприяє отриманню достатнього розміру
прибутку, а отже і розвитку підприємства взагалі. для середніх та великих підприємств торгівлі найбільш підходить
функціонально-товарна служба маркетингу. Також чітка організація служби маркетингу на підприємствах торгівлі,
правильне розмежування функцій і створення необхідних умов для її діяльності сприятимуть підвищенню конкурентного
статусу підприємства.
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ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІМПЕРАТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Виходячи із того, що підприємство являє собою складну функціональну систему, забезпечення його
конкурентоспроможності можливе за рахунок реалізації інноваційної стратегії, яка повинна містити ідентифікаційні ознаки
у порівнянні із стратегіями інших підприємств. Такий індивідуальний підхід до розробки інноваційної стратегії забезпечує
ключовий елемент механізму управління конкурентоспроможністю підприємства на тривалу перспективу. Це перш за все
випливає із того, що вона являє собою логічний план щодо дій, які забезпечують підприємству конкурентні переваги за
рахунок інновацій. Саме тому розробка стратегії на основі інновацій потребує значного обґрунтування та доведення щодо
доцільності її провадження (рис. 1).

Способи реалізації інноваційної
стратегії підприємства
Реалізація інноваційної стратегії за
допомогою власних резервів, без залучення
допоміжних ресурсів із сторонніх організацій

Реалізація інноваційної стратегії за допомогою
інших підприємств учасників альянсу, які
претендують на певну частку прибутку

Реалізація інноваційної стратегії шляхом
передачі в аутсорсинг певних завдань з
ланцюжка формування вартості на
підприємстві

Реалізація інноваційної стратегії шляхом
поглинанням або злиттям з фірмами, які
володіють необхідними ресурсами для її
реалізації

Рис. 1 Способи реалізації інноваційної стратегії торговельного підприємства (складено за [1])
Оскільки, конкурентоспроможність є не одиничною характеристикою підприємства, а навпаки відображає його
здатність ефективно провадити свою діяльність протягом тривалого періоду в динамічних умовах навколишнього
середовища, то основним засобом її забезпечення має виступати інноваційна стратегія, яка являє собою логічну модель
систематизованого механізму дій щодо впровадження інновацій у всі декомпоновані структурні одиниці підприємства.
Відтак, імперативом забезпечення конкурентоспроможності підприємства має виступати його інноваційна
стратегія, яка втілює: системний пошук плану дій щодо закріплення за підприємством певних конкурентних переваг за
рахунок впровадження інновацій та логіку послідовних дій, що допоможе підприємству вирішити проблеми, з якими воно
стикається при спробі її реалізації. Опираючись на її прерогативи слід також додати, що інноваційна стратегія серед усіх
інших стратегій підприємства має законодавче закріплення статусу наукової та інноваційної діяльності, а також захист прав
на НДДКР та інноваційну продукцію, шляхом її патентування та ліцензування. Такі дії з боку держави виступають
стимулятором для впровадження на підприємстві інноваційної стратегії, яка окрім державної захищеності та підтримки
забезпечує йому конкурентні переваги.
Зрозуміло, що процес реалізації та розробки інноваційної стратегії підприємства – це процес ефективного
управління знаннями працівників, що безперервно інтегрується на основі планомірного оновлення знань. Його суть полягає
у забезпеченні належного конкурентного рівня підприємства, оновленні його матеріально-технічної бази, інтелектуально133

кадрового забезпечення, тим самим підвищуючи конкурентоспроможність підприємства. Відмітимо, що ефективність
інноваційної стратегії підприємства перш за все залежить від інтелектуального рівня працівників підприємства, які
генерують свої інноваційні ідеї через його інноваційну стратегію. Так, oсoбливoю ознакою ефективності реалізації
інноваційної стратегії, а виходячи із цього і забезпечення конкурентоспроможності підприємству, слід вважати здатність
його працівників адаптовуватись до інтенсивного впливу чинників макро- і мікросередовища.
Виходячи із цього стає зрозумілим, що інноваційна стратегія підприємства передбачає управлінську діяльність,
спрямовану на забезпечення розвитку та координування згідно зі змінами зовнішнього середовища і кон’юнктури ринку та
підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому [3].
Відповідно до вище сказаного можна відмітити, що інноваційна стратегія повинна обґрунтовувати шляхи і підходи
щодо досягнення такого рівня конкурентоспроможності підприємства, який б найбільш повно відповідав поставленим
потребам і завданням інноваційного розвитку, вирішення яких здійснюється за рахунок реалізації інноваційної стратегії.
Отже, правильно обрана та адекватно наповнена стратегія інновацій є запорукою тривалого успіху будь-якого
підприємства, засобом забезпечення його конкурентоспроможності як в короткостроковій так і в довгостроковій
перспективі. Цьому, в свою чергу, повинна служити чітка класифікація інноваційної стратегії за різними складовими, яка
демонструє її місце в структурі стратегічного набору підприємства та системі забезпечення його конкурентоспроможності, а
також доступна і зрозуміла методика формування її альтернатив, і звичайно, відбору серед них найбільш придатних, тобто
адекватних, альтернативних варіантів для реалізації у складі збалансованого портфеля інноваційних стратегій [2].
Таким чином, логічно-систематизований механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства повинен
базуватись на інноваційній стратегії, яка б пронизувала інноваціями усі декомпоновані підрозділи підприємства і через
призму якої б інтерпретуватись загальні цілі підприємства.
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ
Облікові аспекти договірних відносин щодо операцій оренди як господарського процесу, який відображає
сукупність економіко-правових та організаційно-технічних відносин щодо реалізації відносин власності на умовах
платності та терміновості регулюються на підставі укладеного договору оренди. Оскільки, оренда – господарський процес,
який відображає сукупність економіко-правових та організаційно-технічних відносин (контрактна договірна угода), умови,
встановлені орендарем та орендодавцем, суттєво варіюються залежно від інтересів сторін. Склад та зміст (умови, визначені
як істотні та є обов’язковими відповідно до нормативно-правової бази, та умови, визначені на розсуд сторін) договору
оренди, як підстави виникнення орендних правовідносин мають безпосередньо прямий вплив при відображенні орендних
операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Водночас, потрібно розуміти, що сам по собі договір оренди не є підставою
відображати господарські операції на рахунках обліку. Він не є первинним документом та не затверджує здійснення
господарських операцій, тобто дій чи подій, що зумовлюють зміни в структурі майнового потенціалу та фінансового стану
підприємств торгівлі.
Дослідження організаційно-методичних підходів до побудови діючої системи обліку орендних операцій на
підприємствах торгівлі варто розпочинати з документування первинної облікової інформації, тобто реєстрації фактів
здійснення господарського явища та процесу.
Документування первинної облікової інформації – це інформаційна підсистема бухгалтерського обліку, що є
основою для формування інформації щодо орендних операцій на підприємствах торгівлі, включаючи в себе процеси
накопичення, бухгалтерської обробки, перевірки та аналізу даних, для своєчасного забезпечення внутрішніх та зовнішніх
користувачів повною та неупередженою інформацією про фінансовий стан та результати діяльності суб`єктів
господарювання.
Документування обліку орендних операцій є сформованою економічною підсистемою, побудованою з
використанням методів системного підходу (рис. 1).
Для забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів більш детальною та точною обліковою інформацією щодо
орендних операцій запропоновано модифікувати форми первинної документації. Модифікація акту приймання-передачі
(внутрішнього переміщення) основних засобів забезпечить деталізований облік даних, необхідних для достовірного
відображення отримання та експлуатації орендованих активів на підприємствах торгівлі. Це стане можливим через
розширення основних складових акту ОЗ-1 такими елементами: метод нарахування амортизації, термін корисного
використання активу, мінімальний строк використання активу згідно з пп.138.3.3 Податкового кодексу України [1], термін
дії орендної угоди, вартість об’єкта оренди за незалежної професійної оцінки, орендна ставка відсотка. Розроблені нами
пропозиції щодо модифікації форм первинної документації стосуються й акту приймання-здачі відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об’єктів. Розширення змісту акту ОЗ-2 за допомогою включення елементу “вартість
віддільних та не віддільних поліпшень” дозволить чітко облікувати господарські процеси, пов’язані з підтриманням активу
в працездатному стані та поліпшенням якості орендованого майна. Удосконалення інвентарної картки обліку основних
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засобів як однієї з форм первинної документації щодо орендних операцій (мінімальний строк використання активу, термін
дії орендної угоди, вартість віддільних та не віддільних поліпшень) сприятиме чіткому відображенню обліково-аналітичної
інформації щодо отриманих орендованих активів в експлуатацію.
На основі належним чином сформованих та оброблених первинних документів у системі синтетичних та
аналітичних рахунків відображається мета, склад та зміст господарського процесу. Це дає змогу накопичити обліковоаналітичну інформацію, необхідну для визначення методики обліку та формування бухгалтерської звітності з метою
прийняття ефективних управлінських рішень.

Система бухгалтерського обліку
Господарська діяльність
Система бухгалтерського документообігу
Факти-явища

Факти-процеси

Операції щодо отриманням майна на умовах фінансової та операційної оренди; операції, пов’язані з
експлуатацією майна, отриманого у фінансову та операційну оренду; розрахункові операції між
основними сторонами орендної угоди; операції щодо повернення орендованого майна (отримання права
власності на зазначене майно при фінансовій оренді)
Форма організації обліку,
ступінь децентралізації,
облікова політика

Документальне та
візуальне спостереження

Нормативні вимоги (кодекси,
закони, положення,
підзаконні акти)

Реєстрація фактів господарської діяльності – створення первинного
документа по орендних операціях
Збір, бухгалтерська обробка, групування та передача в архів первинних
документів по орендних операціях
Складання звітності (узагальнення обробленої інформації з первинних документів)

Своєчасне забезпечення користувачів повною та неупередженою інформацією щодо майна, отриманого на
умовах договору оренди
Рис. 1. Документообіг орендних операцій як елемент системи обліку (розроблено особисто авторами)
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМПІРИЧНОГО ВИМІРУ ЛОГІСТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РУХУ
ДОДАТКОВОГО ПРОДУКТУ В СПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ
Інновації у виробничому процесі являються джерелом руху додаткового продукту, який по завершенню
виробничого процесу накопичується в формі “потенційного капіталу” [1, С. 564]. Основною проблемою логістики
інновацій, являється те, що рух додаткового продукту в робочому дні приймає латентний, прихований характер, так як
“заробітна плата стирає всякі сліди розподілу робочого дня на необхідний і додатковий, на оплачену і неоплачену працю.
Вся праця виступає як оплачена праця”. При цьому “вартість нового продукту містить в собі еквівалент вартості робочої
сили і додаткову вартість. І це якраз тому, що робоча сила продана на певний термін – день, тиждень і т. д., – володіє
меншою вартістю, чим та вартість, яку створює її використання в періоді цього терміну” [1, С. 550-598], тому в робочому
дні рух додаткового продукту приймає латентний характер.
Важливість даного дослідження зумовлюється тим, що “виробництво додаткової вартості є як визначальна ціль
капіталістичного виробництва, так і ступінь добробуту, що вимірюється не абсолютним розміром продукту, а відносним
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розміром додаткового продукту” [1, С. 240]. Тобто зростання особистого добробуту безпосередньо пов’язано з рухом
додаткового продукту.
Логістика інноваційного руху додаткового продукту в робочому дні визначає не тільки участь персоналу в
формуванні “сукупного капіталу”, а вказує також на цінність інновацій для руху особистого добробуту, що і обумовлює
актуальність даного дослідження.
В роботі, при впровадженні емпіричного підходу до виміру логістики інноваційного руху додаткового продукту в
спільному виробничому процесі, пропонується виходити з наступних принципів.
По-перше, період виробничого процесу розглядається як період одного сукупного робочого дня, що дає
можливість співвідносити рух необхідного і додаткового продукту в робочому дні. При цьому витрати праці в даному
періоді можна розглядати з однієї сторони, як витрати людської робочої сили у фізіологічному сенсі, в якості однакової, або
абстрактної людської праці що утворює вартість, і з іншої сторони, як витрати людської робочої сили в якості конкретної
корисної праці коли вона створює споживні вартості. [1, С. 240].
Непереривність відтворення робочої сили в робочому дні розглядається як постійний обіг додаткового продукту
одного суб’єкта з продуктом необхідного споживання іншого суб’єкта. Тобто, в процесі спільної діяльності інноваційний
рух додаткового продукту одного суб’єкта стає енергетичним джерелом існування іншого суб’єкта, що потребує постійного
його оновлення у виробничому процесі. Носієм даного енергетичного потоку являється додатковий продукт, фізичний
розмір якого пропонується фіксувати масою умовних, потенційних коштів.
Емпіричний вимір щоденного обігу умовних, потенційних коштів з працею, важливий тому, що “…прямий обіг грошей,
тобто, упредметненої праці, на живу працю, знищив би або закон вартості, який вільно розвивається як раз на основі
капіталістичного виробництва, або ж само капіталістичне виробництво, яке ґрунтується на найманій праці” [1, С. 546].
По-друге, враховуючи, що “вартість товару виражається в цінах раніше, ніж вони вступають в обіг, тому, вона є
передумовою обігу, а не результат його” [1, С. 168]. В роботі пропонується розмір потенційного сукупного капіталу, який
передбачений в ціні товару, розглядати в якості фізичної величини руху додаткового продукту в робочому дні, тобто
об’єкта відносно якого проводиться емпіричне спостереження.
Даний підхід дає можливість визнати наявність подвійної емпіричної залежності діяльності людини. Тобто
діяльність може визначатися емпірично як наявними речами, так і знаками, які існують як емпірично наявна реальність.
Однак, на відміну від речей, знаки у формалізованому їх визначенні уможливлюють відтворювати однакові,
тотожні, алгоритмічно послідовні дії. Це дозволяє людині бути здатною до тотожного прояву своєї суб’єктивної активності,
з наступним усвідомленням (розумінням) відповідності емпірично здійснюваним діям.
Актуалізована за допомогою активності суб’єкта алгоритмічна послідовність дій дозволяє формувати
передбачуване однозначне уявлення про необхідний результат інноваційної діяльності.
Емпіричний підхід передбачає визначення фізичної величини, яка в своєму визначенні – “це властивість,
загальна в якісному відношенні у багатьох матеріальних об'єктах та індивідуальна в кількісному відношенні у кожному з
них” [2, С. 23]. Тому, пропонується рух умовних коштів в робочому дні розглядати як фізичну величину руху додаткового
продукту, фіксований розмір якого приймається в якості еталону особистого грошового добутку.
Проблема вимірювання полягає в установленні ізоморфізму структури грошового добутку в індивідуальному
робочому дні зі структурою потенційного сукупного капіталу в спільному сукупному робочому дні.
В умовах різної інноваційної спроможності в діяльності персоналу розмір фактичного грошового добутку в
робочих днях буде різним, що зумовлює відхилення від еталонного його значення, мінімізація якого стає критерієм
логістики інноваційного руху додаткового продукту в спільній виробничій діяльності.
Автором даної роботи пропонується непереривність періоду обігу додаткового продукту з необхідною працею в
робочому дні, розглядати в якості економічного часу.
Поняття “робочий час” і “економічний час” мають свої відмінності. Якщо робочий час в своєму визначенні,
пов’язують з фізичним рухом необхідного продукту конкретної праці в робочому дні, то економічний час – з економічним
рухом додаткового продукту абстрактної праці в робочому дні.
Науковцями визначається, що “економічний час є нематеріальною реальністю і способом існування економічної
матерії. Остання існує лише в економічному русі, але оскільки економічний рух здатний здійснюватися лише в
економічному часі та просторі, то економічна матерія існує в економічному часі та економічному просторі” [3, С. 144].
Тобто інноваційний рух додаткового продукту розглядається як прояв руху економічної матерії. Тому, поряд з
фізичним виміром робочого дня повинен здійснюватися економічний його вимір.
В роботі обґрунтовується, що об’єктивність інформації про рух додаткового продукту в робочому дні
безпосередньо залежить від розміру еталона руху грошового добутку, прийнятого за одиницю економічного часу в
робочому дні. Розмір даного еталону пропонується визначати виходячи з принципу еквівалентності розміру руху коштів на
оплату праці та розміру руху потенційно додаткових коштів. Фактичне відхилення руху даних коштів від еталонного його
значення визначає цільову направленість логістики інноваційного руху в діяльності персоналу.
Запропонований розмір еталону руху грошового добутку в робочому дні дає можливість відстежувати відносний
рух додаткового продукту в спільному виробничому процесі, здійснювати збір емпіричної інформації, для прийняття
логістичних рішень, а також:
− виділити рух додаткового продукту в окремий економічний потік, логістами якого стають суб’єкти виробничої
діяльності;
− особисто контролювати рух додаткового продукту відповідно до потреб руху спільного потенційного капіталу;
− аналізувати відповідність руху особистого додаткового продукту руху коштів на оплату праці;
− визначитися в інформаційній базі логістики інноваційного менеджменту.
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РЕІНЖИНІРИНГ ЯК МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Динамічність сучасного бізнес-середовища, яка проявляється в істотних змінах у технологіях, ринках збуту і потребах
споживачів, зумовлює значний інтерес теоретиків і практиків менеджменту до інструментів та методів управління, які сприяють
вдосконаленню діяльності організації, підвищенню результативності та ефективності управління.
Одним із основних напрямів створення ефективної системи управління бізнесом вважається використання процесного
підходу, в межах якого набула популярності концепція реінжинірингу бізнес-процесів [2]. Засновники теорії реінжинірингу М.
Хаммер і Дж. Чампі, визначали реінжиніринг як принципове переосмислення та радикальне перепроектування підприємства і його
найважливіших процесів з метою кардинального поліпшення найважливіших кількісно вимірюваних показників сучасної
ефективності: вартості, якості, сервісу та оперативності [2]. В загальному вигляді бізнес-процес науковці визначають, як
сукупність етапів робіт, які починаються з одного або декількох початкових кроків (входів) і завершуються створенням продукції
або послуги (виходів), потрібної клієнтам, як внутрішнім, так і зовнішнім [2; 3].
Реінжиніринг бізнес-процесів є напрямом, що виник на стику двох різних сфер діяльності – управління
(менеджменту) та інформатизації. Саме тому реінжиніринг вимагає нових специфічних засобів представлення й оброблення
інформації, зрозумілих як менеджерам, так і розробникам інформаційних систем. Подібні засоби потребують інтеграції
ключових досягнень інформаційних технологій і створення відповідних інструментальних засобів підтримки
реінжинірингу[1].
Отже, реінжиніринг бізнес-процесів спрямований на виділення і суттєве вдосконалення тих ключових ланок бізнесу, які можуть
забезпечити організації конкурентні переваги. Тобто, реінжиніринг спочатку визначає, що підприємство повинно робити, і тільки потім яким
чином. Радикальне перепроектування діяльності – зміна існуючої системи процесів в організації, спрямована на радикальне
перепроектування та пропонує абсолютно нові способи виконання роботи. Таким чином реінжиніринг доцільний в тих випадках, коли
потрібно досягти різкого, стрибкоподібного результату в діяльності підприємства шляхом заміни старих методів управління новими.
Виникнення такої управлінської інновації, як реінжиніринг бізнес-процесів, було викликано впровадженням у
практику управління інформаційних технологій (ІТ), які дають змогу революціонізувати багато традиційних видів
підприємницької діяльності.
В основу реінжинірингу бізнес-процесів покладені такі базові принципи: декілька робочих процедур об’єднуються в одну;
виконавці приймають самостійні рішення; процеси мають різні варіанти виконання; робота виконується в тому місці, підрозділі,
відділі, де це доцільно; зменшується кількість перевірок та управлінських впливів; мінімізується кількість узгоджень шляхом
скорочення зовнішніх точок контакту; єдина точка контакту забезпечується уповноваженим менеджером.
Проведення реінжинірингу бізнес-процесів завжди супроводжується внесенням змін як в структуру підприємства,
так і в процеси діяльності. Основним критерієм змін є їх доцільність з точки зору процесу загалом. Основною передумовою
успішного введення змін є конструктивність позиції і розуміння причини відповідними керівними особами.
Однак не будь-які зміни на підприємстві можна вважати реінжинірингом. Так реінжиніринг не можна безпосередньо
ототожнювати з автоматизацією бізнес-процесів. Автоматизація бізнес-процесів, використовуючи інформаційні технології, автоматизує
існуючий процес з усіма його недоліками і не ставить перед собою основного завдання реінжинірингу – проектування нового процесу для
кардинального підвищення його ефективності. Варто також відрізняти реінжиніринг бізнесу від реінжинірингу програмного
забезпечення, завдання якого полягає в переписуванні застарілих інформаційних систем без зміни самих автоматизованих процесів.
Реінжиніринг не є реорганізацією, оскільки має на меті покращити систему управління процесами на підприємстві. А також варто
розуміти, що реінжиніринг – це не поліпшення якості і не глобальне управління якістю. Хоча і реінжиніринг, і управління якістю
відводять центральну роль бізнес-процесів, існує принципова відмінність: управління якістю приймає наявні процеси і намагається їх
поліпшити, вдосконалити, в той час як реінжиніринг замінює існуючі процеси на нові.
Отже, реінжиніринг бізнес-процесів полягає насамперед у докорінній перебудові способу здійснення бізнесу. Він спрямований
на формування наскрізних цілісних бізнес-процесів, відповідальність за які від початку й до кінця беруть на себе їх менеджери.
Реінжиніринг передбачає новий спосіб мислення – погляд на побудову компанії і здійснюваних у ній процесів як на інженерну діяльності.
Виділення бізнес-процесів, їх аналіз та подальше покращення і вдосконалення – колосальний резерв для підвищення
конкурентоспроможності компанії та ефективності діяльності
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОМЕРЦІЙНІ РИЗИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасна українська економіка переживає не кращі часи, що, на жаль, викликано не тільки світовою економічною
кризою. Сировинна спрямованість вітчизняної економіки, пов’язана в першу чергу з експортом мінеральної сировини –
нафти і газу, призвела до того, що на ринку предметів споживання значна частина вітчизняної продукції виявилася
витісненою імпортними виробниками. У зазначених умовах відносного скорочення обсягів вітчизняного виробництва
промислової та сільськогосподарської продукції зросла роль торгівлі.
Основним результатом комерційної діяльності торговельних підприємств є прибуток, тому найбільш загальну
характеристику ступеня поширення ризикових ситуацій в торгівлі можна отримати за допомогою дослідження їх
фінансових результатів і кількості збиткових підприємств в Україні.
Як показало дослідження від 30% до 40% торговельних підприємств в Україні протягом останніх п’яти років були
збитковими. Причому заслуговує на увагу той факт, що отримані збитки за перші три роки визначили спрямованість
фінансових результатів торговельних підприємств майже за всіма напрямами роздрібної торгівлі, крім торгівлі
фармацевтичними, медичними, парфумерними та косметичними товарами.
Удосконалення розвитку інноваційної діяльності підприємств торгівлі неможливо без сучасних досягнень науки і техніки,
втілених у нові технології, продукти, засоби комунікацій, нові методи технічного та організаційного управління, нові види послуг.
Процес розробки нових технологій і нових продуктів логічно структурований і є лінійним, який містить етапи в
повної послідовності. Ці етапи діляться на три умовні категорії:
 ініціація продукту;
 розвиток продукту;
 комерціалізація.
Розробка інноваційного продукту завжди пов’язана з підвищеними ризиками, насамперед з комерційними. За відомими
оцінками, усього 20% новинок досягають ринкового успіху [3]. Як правило, найбільш успішними є товари, що виникли в
результаті незадоволеної потреби ринку. Варто відзначити важливість і актуальність проблеми інноваційного розвитку в період
кризи, оскільки сировинний характер української економіки зумовив гостру реакцію на його першу прояву, що відобразилася в
істотному погіршенні більшості макроекономічних показників.
Таким чином, найбільш ефективним засобом для вдосконалення розвитку інноваційної діяльності підприємств і
переходу на якісно інший рівень розвитку української економіки в майбутньому може стати інноваційна активність самих
підприємств, цілеспрямована зміна українського законодавства на підтримку малого та середнього бізнесу в області
стимулювання нововведень у вигляді інвестицій з коштів бюджету та надання пільг у сфері оподаткування, успішне дослідження і
використання творчих ідей, нововведення, перетворення в економічній, технічній, соціальних та інших областях, пов’язане з
новими ідеями, винаходами, відкриттями.
В ринкових умовах не завжди можна точно спрогнозувати, яку кількість товару буде продано і за якими цінами. Кожен
вид підприємницької діяльності і кожен продукт має ризики. Отже, займаючись інноваційною діяльністю, неможливо повністю
уникнути ризиків.
Ефективне управління ризиками – це не просто реагування на несприятливі події після того, як вони вже сталися.
Ефективне управління, полягає в передбаченні та прогнозуванні можливих труднощів і плануванні заходів, що зменшують
несприятливі наслідки. Одним із найважливіших компонентів плану управління ризиками інноваційної діяльності є оцінка
ризиків, що характеризує не тільки можливість несприятливого розвитку подій, а й складність усунення наслідків
ризикових ситуацій. При цьому необхідно враховувати оцінки ризиків у всіх планах і програмах підприємства.
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GAP-АНАЛІЗ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОРУ УСПІШНОЇ ВИРОБНИЧОЇ
ТА ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Обираючи методи оцінки ефективності комерціалізації як фактору успішної виробничої та торговельної діяльності
слід обрати саме потрібний перелік критеріїв та оцінювати їх за шкалою важливості та ступенем впливу на можливість
комерціалізації. При розробці критеріїв в обов’язковому порядку необхідно враховувати особливості ідеї, креативного
потенціалу організації, особливості галузі в якій функціонує підприємство [1, с. 15].
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GAP-аналіз проектів комерціалізації полягає здійсненні порівняльної характеристики між фактичними
тенденціями розвитку інноваційної компанії або проектів комерціалізації та потенційними можливостями розвитку.
GAP-аналіз передбачає побудову графіка, змінними в якому є час і грошові вкладення. Зміст побудови графіка
полягає у можливості спроектувати тенденції розвитку інноваційної системи, та вибрати оптимальний варіант формування
стратегії комерціалізації [2, с. 110; 3, с. 18].
Основними змінними даної графічної моделі зазначимо період комерціалізації (Т) та очікуваний комерційний
ефект (S) (рис. 1).
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Рис. 1. Графічна модель “GАР” аналізу.
Показник Т0 характеризує, сучасний стан розвитку підприємства, а лінія а, тенденцію стратегічного розвитку
системи, що складена на основі екстраполяції попередніх результатів. Лінія а знаходиться в межах точок S0 (стратегічний
ефект) та Т1 (стратегічний період). Її спрямування закінчується в точці, в якій комерціалізація повинна бути завершена.
Підприємства, які функціонують в закритих умовах інвестиційної та інноваційної активності можуть
розраховувати на стабільне положення на ринку. Лідерства та додаткових конкурентних переваг можна досягнути лише
активізуючи систему інноваційного розвитку, включаючи ефективні процеси комерціалізації. Ці способи активізації
позначено на графіку буквами c, d, e, f, що поєднують фактичний рівень розвитку з потенційним [4, с.113; 5, с. 93].
Пряма b відображає тенденцію комерціалізації при вкладенні в процес інвестиційних ресурсів. При цьому
виділяють 4 стратегічні напрямки, які дозволяють здійснювати таку тенденцію:
 тривалість часового лагу від формування ідеї до отримання економічного ефекту від комерціалізації;
 величина необхідних капітальних та поточних вкладень у процес комерціалізації;
 міра та ступінь ризику, що визначають ймовірність досягнення стратегічних цілей інноваційної системи
організації. (SGI – Strategic Goal of Investment);
 оптимальний рівень очікуваної економічної ефективності.
Лінія с на графіку відображає інвестиційну стратегію оптимізації. Її зміст полягає у формуванні балансу між
основними та додатковими інвестиційними ресурсами на формування об’єктів інтелектуальної власності, створення нових
чи удосконалення існуючих технологій, продукції чи послуг.
Пряма d на графіку відображає інвестиційну інноваційну стратегію. Її зміст полягає у формуванні інноваційного
потенціалу підприємства при виготовленні нової продукції, прийняття інноваційних рішень організаційного, комерційного
та іншого характеру, що призведуть до виникнення нових та посилення існуючих конкурентних переваг.
Інвестиційна стратегія сегментування ринку, що має умовне позначення е, базується на припущеннях, що
інноваційна діяльність підприємства та зокрема процес комерціалізації, має здійснюватись підприємством з метою
розширення існуючого сегмента ринку та виходу на нові ринки збуту продукції.
Із стратегією сегментування тісно пов’язана стратегія диверсифікації товарного портфеля. На рисунку вона
позначена буквою f і відображає процес вкладення коштів у розширення проектів комерціалізації нових об’єктів та
інновацій з огляду на сформовані споживчі потреби.
Отже, GAP-аналіз розкриває сутність зв’язку фундаментальних та прикладних досліджень і комерційної
ефективності затрачених матеріальних, інтелектуальних та фінансових ресурсів в ході комерціалізації їх результатів. Такий
зв’язок є основою стратегії оцінки ефективності комерціалізації будь якого інноваційного інвестиційного проекту.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Існують різні визначення поняття якості, але сучасне визначення цього терміну охоплює тільки ті властивості товару
(результату роботи, послуги), що роблять його корисним, здатним задовольняти ті потреби, заради яких його придбали. Тому в
економічному розумінні якість ‒ це сукупність споживчих властивостей товару (роботи, послуги), що дозволяють використовувати
його за призначенням.
Японські спеціалісти розрізняють чотири рівні якості:
Перший рівень. 50-60-ті рр. Відповідність стандарту (контроль якості без врахування вимог ринку);
Другий рівень. 70-80-ті рр. Відповідність використанню (продавець задовольняє експлуатаційні вимоги споживача – аналіз
ринку та між функціональне управління);
Третій рівень. 80-90-ті рр. Відповідність фактичним вимогам ринку (висока якість при низькій ціні, “бездефектне
виробництво” – контроль якості всім колективом);
Четвертий рівень. 90-2000-ті рр. Відповідність прихованим потребам споживача (дизайн, сервіс) [1, C.32].
Перший рівень ‒ “відповідність стандартуˮ ‒ передбачає необхідність проведення обов’язкового контролю якості, тобто
відповідності або невідповідності встановленим вимогам. Очевидним недоліком тут є відсутність врахування вимог споживача
(ринку).
Для регулювання процесу перевірки якості в ряді країн ( США, Канада, Великобританія) були створені національні
стандарти та міжнародні організації з якості. Так була створена Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), яка виникла в Лондоні
1946 р. Другий рівень ‒ “відповідність використаннюˮ ‒ продавець задовольняє експлуатаційні вимоги споживача. Цей рівень
передбачає застосування методів аналізу ринку та між функціонального управління. Продукція лише тоді може користуватися
попитом на ринку, коли не тільки відповідає стандартам, але й задовольняє експлуатаційні вимоги споживача. При цьому слід
враховувати той факт, що більш висока якість призводить до більш високих затрат, тобто до підвищення ціни на продукцію.
Третій рівень ‒ “відповідність фактичним вимогам ринкуˮ ‒ вимагає зміни всієї системи виробництва, кінцевим результатом
якого в ідеалі є висока якість при низькій ціні. Єдиним шляхом досягнення цього є бездефектне виробництво, яке передбачає
підвищення свідомості всіх працівників, їх постійних зусиль щодо забезпечення високої якості. Мова йде про “контроль виробничого
процесуˮ.
Четвертий рівень ‒ “відповідність прихованим потребамˮ. У розвинених країнах, скажімо таких, як США, Великобританія,
Японія, Швеція та ін., ринок перенаповнений продукцією, яка мало чим відрізняється за рівнем якості та задовольняє всі явні,
очевидні вимоги споживачів. Серед складових конкурентоспроможності товарів та послуг ціна вже не домінує.
Велике значення на сучасному етапі відіграють самі споживчі властивості продукції (функціональність, дизайн, рівень
сервісу). Тому, перевагу під час покупки отримує продукція, яка враховує приховані можливості. Наприклад, споживач навіть не
підозрює що йому потрібно. І лише тоді, коли йому буде запропоновано оригінальний, несподіваний товар, він розуміє, що йому
потрібно і приймає рішення про покупку даного товару. Отже, на різних етапах поняття “якості” удосконалювалося та змінювалося.
На даний час проблема якості стоїть особливо гостро. Як показує досвід розвинених країн, саме висока якість здатна
забезпечити успіх у роботі компанії. Досягнути високої якості при низький собівартості можна лише з досконалою системою
управління, добре налагодженою організацією виробництва й сучасною технологією. Саме вони складають основу сучасних систем
управління якістю. До основних принципів системи управління якості можна віднести такі:
‒ мета роботи ‒ без дефектність;
‒ правило роботи ‒ запобігання дефектам, а не їх усунення;
‒ розвинена система самоконтролю;
‒ всі виробничі відносини між персоналом будуються як відносиниміж споживачами та постачальниками;
‒ постійне навчання персоналу [2,C.2].
Ще є концепція безпечності товарів та послуг, яка передбачає розроблення національних програм у галузі безпечності
харчових продуктів. Цими питаннями займається Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Безпечність харчових продуктів
починається з постачальників ресурсів сільськогосподарського виробництва фермерам і всім тим, хто бере участь у виробництві
продовольчої продукції, оскільки такі матеріали, як пестициди, добрива та ветеринарні препарати, представляють собою різний
ступінь загрози і тому вимагають до себе особливої уваги.
Якщо в США та Японії протягом десятиріч проводилася активна політика з питань якості, реалізувалися спеціальні
програми з питань якості, застосовувалося довгострокове планування якості та ін., то в Європі управління якістю залишалося, по суті,
контролем якості. Не розроблялися спец програми по управлінню за якістю. Лише у 1980-х рр. передові держави Західної Європи
стали проводити єдину цілеспрямовану політику, метою якої стало досягнення переваги європейських товарів на світовому
ринку[3,C.6].
Отже, основними напрямками загальної державно-громадської політики щодо підвищення якості товарів і послуг стали:
- Забезпечення політичної та соціально-економічної стабільності країни;
- Створення відповідного законодавства (у тому числі консюмерського) і правових державних структур (наприклад,
експертної комісії при ООН, яка безпосередньо займається розробкою міжнародного харчового законодавства);
- Оформлення відповідних державних і громадських консюмерських установ ( Консюмерський Інтернаціонал до якого
приєдналися Французька Федеральна спілка споживачів, Австралійська організація споживчої інформації, Європейське бюро
споживачів та інші організації).
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АУТСОРСИНГ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ
РИНКОВИХ УМОВАХ
З кожним днем компанії на ринку стикаються з пропозиціями послуг з аутсорсингу. Все частіше вітчизняні
підприємства для економії ресурсів залучають зовнішні фірми для управління окремими аспектами своєї діяльності або
передачі їм частини своїх завдань і функцій. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження окремих аспектів діяльності
українських організацій в частині аутсорсингу та його впливу на загальну конкурентоздатність підприємства. Підрядники,
які пропонують взяти на себе виконання частини функцій підприємства, готові вирішити питання практично в будь-якій
сфері: бухгалтерії, виробництва, інформаційного забезпечення, створення корпоративної культури. Не став винятком і
маркетинг.
Серед останніх робіт науковців, які займалися дослідженням аутсорсингової діяльності, можна виділити роботи
Гусєва О. Ю., Покровської Л. Л., Заінчковської І. А., Хейвуда Дж., Вронського А. В. тощо, які вказують на те, що
використання аутсорсингу при веденні бізнесу дозволяє скоротити витрати підприємства та підвищити якість за допомогою
передачі частини завдань зовнішнім фірмам.
Кількість компаній, що пропонують маркетинговий аутсорсинг, зростає з кожним днем. Спеціалізація дедалі
більше поглиблюється. На ринку наявні як універсальні компанії-гіганти, так і компанії, що спеціалізуються на окремих
послугах брендингу, дослідженнях ринку, проведенні опитування, просування. Але в той же час нарівні з пропозиціями
аутсорсингу існує ряд компаній, що мають у розпорядженні власний маркетинговий відділ, який вирішує усі питання
всередині підприємства і не вимагають зовнішнього втручання інших організацій. Уже тривалий час точаться дебати
стосовно доцільності аутсорсингу – чого більше, переваг чи недоліків у маркетинговому аутсорсингу. У перекладі з
англійської мови означає “передача функцій третій стороні”, “використання зовнішніх ресурсів для вирішення власних
завдань”.
Аутсорсинг являє собою передання певних бізнес-проектів компанії на виконання третій особі. В одному з
американських журналів було сказано таке: “Компанії з більш агресивною політикою аутсорсингу прагнуть створити
радикальні бізнес-моделі, які можуть дати їм конкурентні переваги і змінити гру в своїх галузях”. [4].
Звичайно, це твердження стосується значною мірою і виробничого аутсортингу, однак підкреслює основну ідею
його використання, створення конкурентних переваг для бізнесу. Очевидно, що аутсорсинг має низку сильних сторін перед
альтернативою створення власного відділу маркетингу [1, 2, 3]. Перш за все це економія коштів, адже утримання штату
маркетологів тягне за собою створення робочих місць і щомісячну виплату зарплат.
Крім того, для виконання маркетингових функцій доволі часто є необхідним залучення значної кількості
персоналу. Так, наприклад, у ході проведення маркетингових досліджень потрібною стає організація опитувань із значною
кількістю інтерв`юерів і з залученням супутніх технічних засобів, що спричинює низку додаткових статей витрат. У той час
як компанії, що професійно займаються маркетинговими дослідженнями, можуть у короткі терміни і за домовлену суму
провести всі необхідні дії з меншими витратами як грошових коштів, так і часу.
Ще однією сильною стороною аутсорсингу є можливість отримання кваліфікованої підтримки бізнесу.
Справедлива істина, що вузька спеціалізація дозволяє детальніше вивчити певну проблематику, розглянути всі нюанси і
різні сценарії перебігу подій. До того ж на ринку маркетингових послуг наявна низка компаній, які мірою своєї спеціалізації
та досвіду роботи стикались або постійно працюють з ринком потенційного замовника, і, таким чином, вже володіють
необхідною інформацією. Саме тому рівень їхнього професіоналізму в певних галузях дуже високий. Так, наприклад,
компанія “Українська Торгова Гільдія” спеціалізується на консалтингу в сфері нерухомості.
Слід наголосити, що аутсорсинг нероздільно пов’язаний з передаванням певних матеріальних і нематеріальних
ресурсів компанії-підряднику або внутрішньому підрозділу. Що ж стосується маркетингового аутсорсингу, то ризик
передачі матеріальних активів частіше відсутній і основний ризик пов’язаний з передаванням внутрішньої інформації
компанії. Загроза ненадійності і неетичності підрядника створює загрозу розвитку бізнесу. Саме тому природне бажання
підприємства знизити ризик сприяє зверненню до перевірених підрядників за рахунок чого і формується довгостроковий
аутсорсинг функцій підприємства.
Можна зробити висновок, що сучасний ринок маркетингових послуг перебуває на стадії розвитку і компанії мають
прагнути до більшої прозорості бізнесу. Одним з елементів цього є зрозумілість і прозорість вартості послуг і вимірність
результатів підряду. І попри особливості ринку і складності ціноутворення на ньому деякі вітчизняні компанії роблять
перші кроки на шляху створення зрозумілої споживачам політики ціноутворення і гарантованості певних результатів.
Позитивні тенденції на світовому аутсортингу так само свідчать про його користь.
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ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК ПРОГРЕСИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ
В актуальних економічних дослідженнях проблем розвитку туризму все більша увага приділяється так званому
“кластерному підходуˮ. Потреба у формуванні кластерів відзначається у багатьох програмах регіонального стратегічного
розвитку, у зв’язку з чим питання визначення туристичних кластерів, оцінювання їх впливу на економіку регіону,
формування концепції розвитку кластерів є актуальними та своєчасними.
Вже класичним вважається визначення поняття “кластерˮ Майкла Портера, згідно з яким кластер – це географічно
сконцентрована група взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, підприємств у
суміжних галузях, а також пов’язані з їх діяльністю організації (університети, агентства зі стандартизації, торговельні
об’єднання, які конкурують і при цьому здійснюють сумісну діяльністьˮ [5].
Впровадження кластерного підходу дозволяє забезпечити ефективну взаємодію між спорідненими організаціями,
їх партнерами та органами державної влади. При цьому завдання влади – виявити основні кластери, в яких зацікавлений
регіон, через формування інституціонального механізму в законодавчому плані, знайти шляхи об’єднання наявного
інтелектуального та науково-освітнього потенціалу, матеріально-технічних й інших ресурсів, визначити стратегічні основи
розвитку [4 с.342].
Туристичний кластер, на думку Л. Г. Гонтаржевської, – це система інтенсивної виробничо-технологічної та
інформаційної взаємодії туристичних підприємств, постачальників базових та додаткових послуг із приводу створення
спільного туристичного продукту [1, с.114]. До туристичних кластерів відносяться групи підприємств, сконцентрованих
географічно в межах регіону, які спільно використовують туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну інфраструктуру,
локальні ринки праці, здійснюють спільну маркетингову та, зокрема, рекламно-інформаційну діяльність.
До складу регіонального туристичного кластеру включаються підприємства сфери туризму пов’язаних видів
діяльності, органи державної влади, вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців туристичного профілю,
наукові інститути, котрі займаються дослідженнями проблем туризму, громадські організації тощо.
Функціональна структура регіонального туристського кластеру включає середовище виробництва турпродукту,
інноваційне та інституційне середовище. Функціонування регіонального туристичного кластеру відбувається в активній взаємодії
з соціально-культурним та екологічним середовищем [3, с.69].
Що стосується України, то процес впровадження кластерної моделі розвитку регіонального туризму перебуває
поки що на стадії зародження. Вперше кластерні технології почали застосовувати на Хмельниччині, як приклад можна
навести туристичний та харчовий кластер у Кам'янці-Подільському.
Туристичний кластер Львова сформувався навколо архітектурної та культурної спадщини міста з метою залучення
туристів. Туристичні агенції, готелі, ресторани, виробництво та продаж сувенірів – усі ці бізнеси були зацікавлені у
розвитку туристичної інфраструктури та домоглися співпраці з місцевими державними органами у цьому напрямі.
Зовнішніми атрибутами такої співпраці є функціонування туристичного інформаційного центру й інформаційних табло.
Фестивалі та інші масові заходи у місті залучають клієнтів для всіх цих бізнесів одночасно. Окрім Львова, за таким самим
принципом зараз формуються кластери Прикарпатсько-Сколівсько-Бескидський, Розтоцький, Надбузький, ВерхньоНаддністровський [2].
Разом з тим, на даний час кількість реально функціонуючих туристичних кластерів в Україні залишається
незначною. Це можна пояснити такими обставинами:
- відсутність чітко сформованого законодавства з питань створення та регулювання діяльності кластерів;
- нестача практичного досвіду формування та функціонування туристичних кластерів, координації їх діяльності;
- низьке сприйняття підприємцями інновацій;
- невисока зацікавленість окремих підприємців об’єднуватись у кластерні структури;
- відсутність державної фінансової підтримки кластерних формувань.
З метою створення сприятливих умов розвитку туристичних кластерів вважаємо за необхідне реалізацію
комплексу заходів на рівні національної економіки:
- розробка й удосконалення законодавства з питань створення та регулювання діяльності кластерів в Україні;
- інформування потенційних учасників про переваги туристичних кластерів;
- державна підтримка розвитку туристичних кластерів, зниження адміністративних бар’єрів;
- підвищення ефективності системи навчання і підготовки спеціалістів у сфері туризму та готельно-ресторанної
справи.
Таким чином, кластерна модель регіонального розвитку активізує підприємницьку діяльність у сфері туризму,
сприяє створенню нових робочих місць, зростанню доходів місцевого населення та наповненню бюджетів, покращенню
якості туристичних продуктів тощо. Функціонування туристичних кластерів сприяє ширшому використанню інноваційних
та інформаційно-комунікаційних технологій, підвищенню рівня кваліфікації й інтелектуального потенціалу кадрів, зайнятих
у туристичній галузі.
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
В умовах постійно зростаючої конкуренції між підприємствами процес підвищення конкурентоспроможності
персоналу є головним фактором їх успішної та результативної діяльності, що обумовлює актуальність дослідження даного
наукового напряму. Керівники будь-якого підприємства добре розуміють, що продуктивність праці, мотивація і творчий
потенціал персоналу є їх визначальними конкурентними перевагами, тому повинні свої зусилля в першу чергу скеровувати
на розвиток потенціалу працівників, що формують та визначають успіх стратегії підприємства.
Аналізуючи численні наукові дослідження у цьому напрямі, доцільно відзначити, що питання підвищення
конкурентоспроможності персоналу є предметом уваги багатьох науковців, серед яких найбільш відомими є праці Д. Богині,
Т. Бучинської, Н. Глевацької, І. Должанського, О. Грішнової, А. Колота, В. Савченко, О.Смірнова, С. Сотнікової, В. Лукашевича та
ін. Зазначеними науковцями зроблено вагомий внесок у розробку термінології та методики дослідження конкурентоспроможності
персоналу, описано її складові, чинники формування, роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства тощо. Водночас,
пошук практичних шляхів підвищення конкурентоспроможності персоналу потребує більш ретельного вивчення цієї проблеми в
контексті сучасної інноваційної парадигми сталого розвитку.
Метою публікації є обґрунтування ряду чинників, що впливають на підвищення конкурентоспроможності персоналу
підприємств торгівлі та забезпечують успішну діяльність підприємства в цілому
Дослідження даної проблематики показало, що безпосередньо термін “конкурентоспроможність персоналуˮ з’явився
у економічній літературі наприкінці ХХ століття, поряд із його поширенням на товари, продукцію, послуги підприємства.
На сучасному етапі розвитку суспільства конкурентні позиції підприємств торгівлі в першу чергу визначають працівники,
орієнтовані на постійне підвищення освітньо-професійного рівня, отримання нових перспективних результатів праці, які
володіють здатністю до інтелектуально-професійного розвитку, беруть участь у розробленні та впровадженні інновацій на
рівні світових стандартів, задіяні у створенні конкурентоспроможної продукції тощо.
Узагальнюючи численні дослідження, під “конкурентоспроможністю персоналуˮ пропонуємо розуміти реальну та
потенційну індивідуальну сукупність особистісних, освітньо-професійних, ділових якостей працівників, реалізація яких
може забезпечувати ринкову потребу в якісних товарах та послугах та підвищити в цілому ефективність діяльності
підприємства [1, 2, 3].
Розвиток персоналу та підвищення рівня його конкурентоспроможності є необхідною умовою ефективної діяльності
будь-якого підприємства. В умовах перманентних організаційних змін розвиток персоналу повинен бути безперервним
процесом, починаючи із професійного навчання та підвищення професійної компетентності. Дія механізму підвищення
конкурентоспроможності персоналу повинна базуватися на збереженні й розвитку людського потенціалу, а саме:
забезпеченні ефективної зайнятості населення; невпинному зростанні обсягів оплати праці та доходів; підвищенні рівня
соціальної безпеки і соціальної захищеності працівників; залученні інвестицій у безперервне професійне навчання
персоналу на виробництві; заохочуванні його високого рівня мотивації до творчої креативної праці, творчої реалізації
працівників тощо [1].
Рівень конкурентоспроможності персоналу на підприємствах торгівлі у вирішальній мірі залежить від ступеня
оволодіння працівниками у відповідності до своїх здібностей та інтересів тією професією, що користується попитом на
регіональному ринку праці, є необхідною організаціям для реалізації їх цілей, отримання прибутку, збереження своїх
конкурентних позицій тощо.
В умовах посилення конкуренції на ринку торгівлі важливого значення набувають такі складові
конкурентоспроможності персоналу підприємства як освітній інтелект, професійні знання, уміння та практичні навички;
відповідність психофізіологічних і соціально-психологічних особливостей людини вимогам професії тощо. Одним із
завдань управління розвитком персоналу є забезпечення організації тими працівниками, які здатні реалізувати стратегію
управління організації, володіючи для цього необхідним рівнем компетентності.
Якісне та кількісне визначення потреби торговельних підприємств у компетентних працівниках передбачає
впровадження в її підрозділах систем профорієнтації та професійного навчання у професійно-кваліфікаційному напрямі,
щоб встановити їх потребу у персоналі на довгостроковий періоди, виходячи із наявного кадрового потенціалу.
Виходячи із зазначеного, до основних складових конкурентоспроможності персоналу слід віднести наступні [2, 3]:
 професійна придатність – сукупність знань, умінь і навичок, особистісних якостей, необхідних людині для
успішного виконання професійних обов’язків;
 якість робочої сили – сукупність особистісних характеристик, що проявляються в процесі праці та поєднують
кваліфікацію та особистісні якості працівника;
 рівень кваліфікації – це ступінь удосконалення компетентнсоті персоналу;
 компетентність – відповідність реальних та необхідних якостей особистості фахівця, ступінь оволодіння ним
фаховими компетенціями, необхідними для ефективної професійної діяльності, в т.ч. психологічну спроможність до
виконання певного виду роботи та відповідні повноваження.
Ступінь прояву конкурентних переваг персоналу визначається зовнішніми та внутрішніми чинниками (табл. 1).
Отже, доцільно відзначити, що на сучасному етапі розвитку діяльності всіх галузей та підприємств торгівлі зокрема
головним чинником забезпечення ефективності їх діяльності є конкурентоспроможний персонал, здатний реалізовувати
сукупність різноманітних якостей працівника для підвищення ефективності діяльність підприємства в цілому. На
формування та підвищення конкурентоспроможності персоналу впливають ряд факторів макро- та мікро- рівня з
врахуванням особистісних факторів, які перебувають у тісному взаємозв’язку та доповнюють один одного.
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Таблиця 1
Чинники формування та підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємств торгівлі
Зовнішні чинники
Внутрішні чинники
1. Інноваційний розвиток науки та техніки в суспільстві
1. Оцінка професійно-кваліфікаційних якостей
2. Демографічна ситуація в країні, регіоні та області
персоналу
3. Соціально-економічні умови розвитку виробництва
2. Рівень оплати праці персоналу
4. Освітньо-культурний рівень населення
3. Мотивація та стимулювання персоналу
5. Нормативно-правове забезпечення трудових відносин
4. Оцінка результатів діяльності праці та їх впливу на
6. Соціальна політика держави
підвищення ефективності діяльності підприємства
7. Попит та пропозиція робочої сили за професіями,
5. Організація робочого дня та дотримання правил
кваліфікаційними рівнями та спеціальностями
безпеки на робочому місці
6. Безперервне внутрішньоорганізаційне навчання
персоналу
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Важливість здійснення моніторингу за використанням коштів при здійсненні публічних закупівель не викликає
сумнівів, адже одним з методів державного регулювання економіки є система публічних закупівель.
Державна аудиторська служба України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування і
реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю через здійснення:
 державного фінансового аудиту;
 перевірки державних закупівель;
 інспектування (ревізії);
 моніторингу закупівель [1].
Перевірка закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами
законодавства про закупівлі та проводиться органом державного фінансового контролю на всіх стадіях закупівель.
Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку проведення перевірки закупівель, так і
під час державного фінансового аудиту та інспектування. [2].
Проект наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу закупівель
органами державного фінансового контролю” передбачає, що моніторинг закупівель може здійснюватись на всіх стадіях
процедури закупівлі незалежно від строків проведення процедур закупівель, укладення та виконання договору, який
передбачає придбання товарів, робіт чи послуг, та щодо будь-якого періоду, починаючи з планування і закінчуючи
виконанням зобов’язань за договором, укладеним за результатами відповідної процедури закупівлі
Інформація, отримана під час проведення моніторингу закупівель допомагає виявляти не тільки порушення та
випадки шахрайства, а що не менш важливіше, знаходити реальні причини виникнення цих явищ. Найбільш поширеними
порушеннями в закупівельному секторі, з якими зустрічаються контролюючі органи є: порушення вимог бюджетного
кодексу в частині нецільового використання бюджетних коштів; взяття до сплати зобов’язань понад затвердженні
асигнування; зайве витрачання бюджетних коштів внаслідок оплати завищених обсягів та вартості виконаних робіт і
наданих послуг. При організації процедур закупівель зустрічаються такі порушення як: неправильне визначення предмету
закупівлі; недотримання термінів проведення закупівель; порушення при складанні кваліфікаційних вимог; порушення
пов’язанні з уникненням процедур, пов’язаних з проведенням торгів та при підготовці тендерної документації; укладення
договору не у відповідності тендерної документації; відображення недостовірних даних у звітах про результати здійснених
торгів.
Інформаційне забезпечення моніторингу публічних закупівель – це взаємопов’язана, упорядкована,
систематизована інформація стосовно закупівель, яка створена, зібрана на законних підставах замовником (тендерним
комітетом) на всіх стадіях закупівельного процесу. Вона дає змогу розв’язувати задачі управління, забезпечуючи
керівництво повною та достовірною інформацією про господарські процеси та зв’язки із зовнішнім середовищем. Під
системою інформаційного забезпечення аналізу закупівель слід розуміти накопичення відомостей про них, їх осмислення і
розкладання на частини процедури з метою вирішення певних задач. Така параметризація інформаційної бази є достатньою
для здійснення аналізу державних закупівель.
Інформаційне забезпечення моніторингу публічних закупівель має ґрунтуватись на нормативно-правових,
статистичних даних, планових показниках та сприяти визначенню суті і периметра контрольно-аналітичного супроводу
закупівель, яке дозволить забезпечити безперебійну закупівельну діяльність установам та організаціям.
Застосування комплексного підходу до моніторингу закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти дозволить
уникнути втрат інформативності, забезпечити якісну оцінку використання державних коштів, передбачених для закупівлі, з
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урахуванням галузевих особливостей, визначення умов досягнення відповідності конкурсної документації замовника торгів, які
можуть бути порівняні з такими, що визначені у відповідних конкурсних позиціях.
Удосконалення системи інформаційного забезпечення моніторингу закупівель як найважливішого інструменту
управління інститутом публічних закупівель передбачає впровадження нових фінансових механізмів у цій сфері та підходів до
регулювання закупівель. Забезпечення превентивності контролю публічних закупівель сприятиме розвитку добросовісної
конкуренції та ефективному використанню державних коштів.
Якісний процес контролю закупівель за державні кошти характеризується значними обсягами інформації, великою
кількістю зв’язків між компонентами системи. Тому контролюючі органи повинні бути зацікавлені у створенні електронного
інформаційного зв’язку та діловому співробітництві між собою, оскільки це дозволить отримувати оперативну інформацію про хід
торгів, здійснювати моніторинг та аналіз закупівель.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЛОВОЇ СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розвиток суспільного виробництва і зовнішньоекономічних зв’язків ускладнює глобальне економічне середовище,
обумовлює потребу в формуванні ефективних виробничо-торговельних систем під впливом таких чинників, як: економічне
зростання, розвиток глобальних ринків, регіоналізація, глобальна конкуренція, експансія технологій, дерегулювання
транспорту, розвиток логістичної інфраструктури.
Тенденція глобалізації відображає світові інтеграційні процеси, які проявляються в створенні і розвитку
глобальних регіональних, державних і міжнародних торговельних, транспортних, дистрибутивних, телекомунікаційних
систем на фоні ліквідації торговельних та митних бар’єрів для руху економічних ресурсів. Прагнення багатьох компаній до
економічного зростання в умовах загострення конкуренції на внутрішніх ринках обумовлюють їх орієнтацію на зовнішні
ринки збуту, стимулюють пошук більш вигідних джерел сировинних ресурсів, використання кадрового потенціалу з-поза
меж власної країни. Суттєве значення для реалізації ідей інтеграції економіки України мають процедури дерегулювання, які
проводяться багатьма країнами для зняття торговельних, митних, транспортних і фінансових бар’єрів на шляху розвитку
міжнародних торгових, економічних, соціально-політичних взаємовідносин. Ці процедури полегшують рух капіталу,
товарів, інформації та трудових ресурсів через національні кордони.
Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, скорочення тарифних і нетарифних обмежень,
спрощення митних, експортно-імпортних процедур приводять до зниження економічних бар’єрів, появи нових напрямків
розвитку економічної свободи та ініціативи господарюючих суб’єктів. Поява значної кількості комерційно-торговельних,
транспортних, експедиторських, складських, інформаційних та інших посередників ускладнила ринкові взаємовідносини
між виробниками, посередниками і споживачами товарів і послуг на внутрішніх і зовнішніх ринках. Це актуалізує
формування чіткого бачення власниками та керівниками підприємств-учасників ЗЕД мети діяльності підприємств на
відповідних сегментах зовнішнього ринку, цілей, завдань і можливих шляхів їх реалізації на основі розробки відповідної
стратегії зовнішньоекономічної діяльності.
Цілісна ділова стратегія підприємства забезпечуватиме баланс між завданнями підприємства-учасника
зовнішньоекономічної діяльності, його потенціалом і можливостями у зовнішньому середовищі. Ділову стратегію
підприємства слід розглядати як узагальнену модель дій, необхідних для досягнення поставленої мети через координацію та
розподіл ресурсів підприємницької діяльності підприємства. Мета ділової стратегії полягає в тому, щоб досягти
довгострокових конкурентних переваг, які б забезпечили компанії високу рентабельність. Виходячи з цього, виділимо такі
основні елементи стратегії, сукупність яких дозволяє сформувати чітку картину того, як підприємство використовує та
концентрує свої ресурси:
– корпоративна місія (концепція корпоративної місії відображає існуючу на ринку можливість забезпечення
конкретного виду потреб, здійснюючи поставку певних видів товарів для певної категорії споживачів в умовах
конкурентної боротьби визначеною групою постачальників-суперників);
– конкурентні переваги (мета стратегії полягає в досягненні такого рівня забезпечення потреб, який переважає той,
що може досягти конкурент, і в створенні завдяки цьому такого становища для підприємства, яке забезпечить йому норму
прибутку, вищу за середньогалузевий рівень);
– організація бізнесу (організація бізнесу здійснюється згідно диференціації видів товарів, які поставляються,
покупців або ринків збуту);
– вибір ринків збуту (межі ринку визначаються не тільки географією, але й особливостями використання товарів;
під час розробки стратегії підприємства слід сконцентрувати увагу на тих покупцях, в яких воно зацікавлене найбільше);
– інвестиції та поточні витрати (інвестиції, як правило, використовуються для фінансової підтримки стратегії, тому
за напрямками їх вкладення можна визначити орієнтири компанії; орієнтація всього комплексу витрат є вирішальним
елементом стратегії);

145

– програми розвитку (розвиток діяльності, розширення ринків збуту, підвищення ділової активності і т. п., як
правило, є частиною загальної інвестиційної програми підприємства, наслідком стратегічної політики, диктуються
розвитком технологій чи потребами ринку);
– культура і компетентність управління (культура підприємства охоплює ставлення до підприємницького ризику;
сприйняття підприємницького духу, ведення справи на високому рівні, орієнтацію на незалежність; ставлення до проблем
якості товарів і забезпечення потреб покупців; ставлення до контрагентів, покупців і працівників; ставлення до виконання
трудової функції, успіхів, невдач).
Під час розробки стратегії підприємства-учасника ЗЕД потрібно враховувати такі аспекти, як: створення відносно
відкритих економічних, в т. ч. логістичних, систем; економічне прогнозування з використанням знань про еволюційні
закони; удосконалення методів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності; скорочення тарифних і
нетарифних обмежень; оптимізація рівня податкових платежів; спрощення митних, експортно-імпортних процедур з
одночасною їх комп’ютеризацією; створення “прозорого”, чіткого законодавства щодо ЗЕД підприємств.
В умовах глобалізації економіки значно зростає активність господарюючих суб’єктів різних країн, які формують
нові, більш ефективні системи постачання і збуту товарів, що є предметом логістики у сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Специфіка розробки стратегії ЗЕД підприємства передбачає необхідність оптимізації процесів руху товарних,
фінансових, інформаційних потоків, що пов’язане з формуванням окремої функціональної стратегії логістичної діяльності
підприємства-учасника ЗЕД.
Важливе значення для розвитку економіки України має досвід формування глобальних торговельних, транспортних і
телекомунікаційних мереж, метою більшості з яких є підвищення якості сервісу під час управління товаропросуванням,
покращення екології, зниження логістичних витрат за рахунок зняття митних, тарифних, податкових та інших бар’єрів,
раціоналізації вантажопотоків, створення мережі розподільчих логістичних центрів, формування торговельної, транспортної та
телекомунікаційної інфраструктури. Це, своєю чергою, вимагає пошуку нових форм менеджменту, маркетингу, відносин
координації та інтеграції партнерів по бізнесу. Актуальними завданнями в зв’язку з цим є встановлення раціональних зв’язків між
посередниками, розробка методів оцінки ефективності таких зв’язків, мінімізація кількості трансакційних операцій і відповідних
логістичних витрат, що може бути успішно реалізовано в глобальних логістичних системах різного рівня. Отже, впровадження
сучасних концепцій та систем глобальної логістики є одним із стратегічних шляхів підвищення конкурентоздатності вітчизняних
суб’єктів бізнесу-учасників зовнішньоекономічної діяльності.
Міщук І. П.
д.е.н., професор,
Алмаші Ю. Ю.
аспірант
Львівський торговельно-економічний університет,
Лозинський В. Т.
к.е.н., викладач
Львівський технічний коледж НУ “Львівська політехнікаˮ
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ЯК УЧАСНИКИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДИСТРИБУЦІЇ
Прагнення виробників до встановлення й забезпечення постійного контролю за доведенням власної продукції до
споживачів на всіх етапах товаропросування знайшло в сучасних умовах відображення в процесах активної розбудови
дистрибуційних мереж та формування відповідних систем дистрибуціїї. Дистрибуція передбачає не просто залучення
посередників до збуту продукції товаровиробника, а здійснення дистрибуторами та дилерами функцій з реалізації
виготовлених даним виробником товарів і їх просування до кінцевого споживача на основі єдиної маркетингової й
технологічної політики, виробленої постачальником.
Аналіз організаційної структури сучасних систем дистрибуції засвідчує важливу роль у їх побудові різноманітних
торговельних підприємств, які разом з товаровиробником формують відповідні канали розподілу і беруть участь у процесі
продажу, а також у доставці товарів і послуг кінцевому споживачу, які здійснюють як оптовий (дистрибутори), так і
роздрібний16 (дилери) продаж товарів. В цьому контексті варто звернути увагу на досить поширену у вітчизняних виданнях
точку зору, за якою система дистрибуції обмежується виключно оптовою посередницькою діяльністю. Але аналіз
закордонної та вітчизняної практики організації систем дистрибуції (особливо в торгівлі транспортними засобами, засобами
мобільного зв’язку тощо) засвідчує, що саме дилери, які виступають агентами виробника продукції чи дистрибутора і є
заключною ланкою посередницького товаропровідного ланцюжка, перебувають в безпосередніх відносинах з покупцями
шляхом здійснення роздрібного продажу або реалізації товарів дрібними партіями.
Основою організаційної структури системи дистрибуції є будь-які економічні агенти, які приймають на себе
функції посередників на шляху руху товарної маси зі сфери виробництва у сферу споживання; при цьому їх діяльність
концентрується на фізичному переміщенні товарної маси та передачі права власності на неї. – Виконання цих функцій
традиційно є прерогативою таких торговельних посередників, як дистрибутори та дилери, які відрізняються, насамперед, за
місцем в збутовому ланцюгу та виконуваними функціями; при цьому визначальну роль у забезпеченні ефективного
функціонування системи дистрибуції відіграє укладання договору дистрибуції, що дозволяє належним чином регулювати
складні за змістом і характером відносини між товаровиробником і торговельними підприємствами, які беруть на себе
виконання функцій дистрибуторів у відповідних сегментах ринку, а також дилерського договору, який регламентує подібні
організаційно-правові аспекти взаємовідносин між оптовими (дистрибутори) і роздрібними (дилери) торговцями.
Варто зазначити, що теорії торгівлі єдиного визначення понять “дистрибуторˮ та “дилерˮ не існує: в багатьох
літературних джерелах дистрибутори, як правило, визначаються як відносно великі торговельні фірми, які мають прямі
поставки від виробника (офіційний дистрибутор, генеральний дистрибутор тощо), власні склади, займаються продажем
товарів від свого імені і за свій рахунок, самі несуть всі ризики, пов’язані з псуванням або втратою товарів, а також
16

або роздрібний і дрібнооптовий

146

неплатоспроможністю покупців, і які, в свою чергу, формують власну дилерську мережу. Проведений аналіз показує, що в
сучасній системі дистрибуції дистрибутор виступає як торговельний посередник, який на засадах договору дистрибуції
здійснює закупівлі товарів від товаровиробника та забезпечує подальший збут товарів від імені виробника, але за свій
рахунок, на умовах дилерських угод через дилерів. Ключовим чинником наявності дистрибуторських відносин є те, що саме
на умовах укладеного договору товаровиробник надає конкретному оптовому торговцю-дистрибутору право торгувати
своєю продукцією на певній території та протягом визначеного терміну; при цьому продукція не переходить у власність
дистрибутора, який лише отримує право продавати її в каналі розподілу від імені виробника (але за свої кошти) дилерам (в
одного виробника, як правило, є кілька дистрибуторів, кожний з яких, у свою чергу, обслуговує кількох дилерів). Конкретні
форми такої взаємодії та конфігурація дистрибуційної мережі залежать від типології дистрибуторів, яка, в свою чергу,
визначається особливостями взаємовідносин з виробником, згідно яких виділяються групи власних, офіційних,
ексклюзивних і незалежних дистрибуторів.
Деякі автори стверджують, що дистрибутори як торговельні посередники мають місце лише в системах експорту
(імпорту) товарів, виступаючи представниками фірми-експортера (фірми-імпортера) на території країни чи регіону; що
дилер – це той же дистриб’ютор, але з меншими повноваженнями і правами та з меншою територією охоплення, тобто ‒ що
поняття дилера та дистрибутора є тотожними. На нашу думку, в такому твердженні не враховується принципова умова
визначення для торговельного посередника статусу дилера, а саме – його комерційна взаємодія безпосередньо зі
споживачем: основна відмінність дилера від дистрибутора – це робота безпосередньо з кінцевим споживачем, на яку
вказується у більшості визначень дилера як суб’єкта системи дистрибуції.
Варто зауважити, що в переважній більшості визначень мова йде про дилера як продавця товарів індивідуальним
споживачам у порядку роздрібної торгівлі або про реалізацію товарів малими партіями (т. зв. “дрібний гуртˮ)
підприємствам, що використовують дану продукцію для виробничих потреб; аналогічним є придбання продукції
виробничо-технічного призначення у разі її оптових поставок суб’єктам господарювання. Традиційно дилер закуповує
оптові партії товарів відповідно до укладеної угоди про надання права на продажі продукції (дилерський договір), в межах
якої також оформлюється договір купівлі-продажу конкретної партії товарів, після оплати якої дилер стає повним її
власником (а відносини з виробником за цією угодою припиняються); подальший збут придбаного товару дилер здійснює
самостійно, але, на відміну від традиційної практики реалізації незалежним торговцем придбаних за договором купівліпродажу товарів, у даному випадку продажі мають здійснюватися з дотриманням умов щодо провадження активної збутової
політики, дотримання авторських прав компанії-виробника, цін реалізації, мінімальних обсягів продажів за визначений
період часу, організації реклами, передпродажного сервісу, технічного обслуговування, інформування про продажі та інших
зобов’язань дилера, визначених в угоді про надання права на продажі, зокрема – дотримання інтересів товаровиробника
щодо забезпечення умов продажу для його товарів не гірших, ніж по товарах інших виробників. Свій економічний інтерес
дилер забезпечує, заробляючи гроші на відсотках від обсягів реалізації товару підприємства-виробника; при цьому,
відповідно до укладеної дилерської угоди, дилер має можливості користуватися послугами служби технічної підтримки
товаровиробника, гарантіями постачання ‒ виробником якісної продукції з всіма необхідними дозволами для її реалізації,
отримувати детальну документацію щодо реалізовуваної продукції, інформування; також товаровиробник зобов’язується
надавати дилерові компенсацію частини витрат на виготовлення рекламної продукції (за умови закупівель більшого, ніж
обумовлено в угоді, обсягу), а також інформувати дилера про нові товари. – Наведений перелік додаткових зобов’язань
дилерів характерний для товарів масового попиту, які відзначаються складністю технічних характеристик і потребами в
забезпеченні гарантійним і післягарантійним сервісом, а тому саме за участі підприємств-дилерів організовується торгівля
автомобілями, засобами мобільного зв’язку тощо.
Видове різноманіття дилерів, на відміну від дистрибуторів, не відзначається особливою складністю: виділяють
групи універсальних, комбінованих, спеціалізованих та вузькоспеціалізованих дилерів; за належністю до дилерської мережі
розрізняють поодиноких дилерів та дилерів, що входять у дилерську мережу, за рівнем повноважень на представництво
товаровиробника розрізняють ексклюзивних та авторизованих дилерів. Також на практиці зустрічається поняття
“субдилерˮ, під яким розуміють суб’єктів господарювання (як правило, приватних підприємців), які на умовах
франчайзингу виконують операції з реалізації продукції споживачам від імені дилера і за його рахунок, надаючи гарантійні
зобов’язання від імені основного продавця завдяки доступу до його сервісної бази та укладеним домовленостям з
конкретними сервісними центрами.
Отже, основна відмінність між торговельними підприємствами-суб’єктами системи дистрибуції та традиційними
оптовими і роздрібними торговцями полягає в наявності у перших статусу, прав і повноважень на здійснення представницької і посередницької діяльності від імені товаровиробників, що закріплюється відповідними юридичними
документами та зобов’язаннями, у той час, як традиційні торговці діють як незалежні торговельні посередники, що не
обмежені жодними зобов’язаннями з питань реалізації продукції конкретних товаровиробників.
Міщук І. П.
д.е.н., професор,
Квасниця В. С.
аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ СУБ’ЄКТАМИ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Стрімкий розвиток малого сектора економіки обумовлює потребу в осмисленні сучасних тенденцій та особливостей розвитку суб’єктів підприємництва, специфіка якого полягає в тому, що його суб’єкт-підприємець – здатний особливим способом об’єднувати та комбінувати фактори виробництва на інноваційній та ризикованій основі, що дає йому змогу
отримувати не прибуток взагалі, а т. зв. підприємницький дохід. Для підприємництва головною умовою є самостійність,
незалежність суб’єктів господарювання та їх економічна зацікавленість і відповідальність за прийняття й реалізацію рішень,
які пов’язані з провадженням підприємництва і, відповідно, з пошуком і реалізацією нових комбінацій, компонентів
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виробництва для задоволення реального й потенційного попиту. Особливого значення в умовах конкуренції набувають
питання ефективної організації торговельно-господарської діяльності суб’єктів малого (насамперед – мікро-)
підприємництва в роздрібній торгівлі, зокрема – щодо змісту і рівня їх комерційної роботи, спрямованої на забезпечення
економічних інтересів (доходів та прибутку) на основі задоволення потреб населення як споживачів найрізноманітніших
товарів в процесі торговельного обслуговування.
В сучасних умовах ефективність процесів продажу товарів та обслуговування покупців визначається загальним
рівнем організації діяльності суб’єкта торговельної діяльності, якістю організації комерційної роботи, рівнем професійної
майстерності торгового персоналу і комплексом торговельних послуг, які одночасно із здійсненням продажу товару надаються споживачам роздрібним торговцем і під якими слід розуміти будь-яку дію, вигоду або задоволення, скеровані на
задоволення потреби окремого або сукупності соціальних індивідів в отриманні блага матеріального чи нематеріального
характеру.
Торговельні послуги – це різноманітні види корисних дій, які додатково надаються торговельними підприємствами
покупцям в процесі здійснення покупки або споживання товарів. В практиці діяльності торговельних підприємств
застосовуються різноманітні торговельні послуги виробництву, іншим галузям народного господарства та безпосередньо
покупцям, які диференціюються за характером участі галузей народного господарства в процесі надання послуг, рівнем
зв’язку з процесом продажу товарів, соціально-економічним значенням, матеріальним змістом, характером затрат праці,
місцем надання, часом надання, термінами надання, частотою надання, за видами та ін. Виходячи з цього, кожне
підприємство торгівлі повинно створити власну систему торговельних послуг, яка б забезпечувала споживачам можливості
отримання адаптованих до їх запитів і потреб торговельних послуг.
Дослідження стану і проблем формування такої системи послуг на прикладі одного з торговельних підприємств,
що є суб’єктом малого підприємництва і здійснює торговельну діяльність через магазин “Промтовариˮ з переважанням
торгівлі спецодягом і текстильними товарами, які постачаються з дистрибуторського підприємства, заснованого одним з
іноземних виробників швейних виробів, засвідчило існування тісного зв’язку не лише між параметрами набору торгових
послуг магазину і статусом та масштабами діяльності суб’єкта господарювання, але й пов’язаність номенклатури таких
послуг з тими функціями, які зазначений торговець, як своєрідний фірмовий магазин, виконує в системі товаропросування.
Специфіка діяльності магазину “Промтовариˮ полягає в тому, що поряд з реалізацією товарів населенню, значна частина
обсягів товарообороту забезпечується шляхом продажу санаторіям, пансіонатам, дитячим дошкільним установам, а також
готелям, ресторанам і барам в порядку дрібного опту спецодягу, текстильних виробів та інших товарів.
Реалізація обраної комерційної стратегії, що проявилася у виборі магазинної форми роздрібного продажу товарів
спеціалізованого асортименту в магазині “Промтовариˮ через прилавок обслуговування, а також прийнята у зв’язку з цим
технологічна схема організації процесів торговельного обслуговування і технологічне планування торгового залу,
визначальним чином вплинули на перелік торгових послуг і можливості їх надання відповідно до потреб організації
торгового процесу. У досліджуваному магазині надаються послуги, які за їх призначенням розподіляються на групи послуг
виробництву (послуги основному пріоритетному партнеру (іноземному виробнику швейних виробів) та іншим постачальникам товарів зі збирання та передавання інформації про попит на товари відповідних товарних груп, послуги з
реалізації вироблених/поставлених товарів, послуги виробникам та оптовим торговцям із транспортування придбаних від
них товарів до місця їх реалізації/споживання та їх зберігання у закладі роздрібної торгівлі), послуг іншим галузям
народного господарства (діяльність з продажу в порядку дрібного опту спецодягу для поточних господарських потреб
суб’єктів господарювання, які функціонують в інших виробничих галузях та соціальній сфері; при цьому прийнятий
роздрібним торговцем порядок надання цієї послуги є незручним для клієнтів, які вимушені для її отримання відвідувати
одразу два об’єкти (магазин і склад, розташовані за різними адресами)) та послуг безпосередньо покупцям. Аналіз
засвідчив, що основну (за обсягами доходу) частину послуг, які надаються даним магазином, складають послуги, які
надаються індивідуальним споживачам. Комплекс основних послуг магазину “Промтовариˮ включає: - наявність самого
роздрібного торговельного підприємства; - наявність конкретного торговельного об’єкта; - режим роботи магазину; сформований в магазині асортимент товарів, які пропонуються потенційним споживачам; - послуги з упаковування товарів
та ін.; поряд з основними послугами, магазин надає покупцям також додаткові послуги. Зазначені послуги мають переважно
матеріальний та оплатний характер і при цьому в переважній більшості виконуються силами власного торгового персоналу.
Для забезпечення якісного та різностороннього обслуговування відвідувачам магазину надають: послуги, пов’язані з
купівлею товарів; послуги, пов’язані з наданням допомоги покупцям щодо використання придбаних товарів; послуги,
пов'язані зі створенням сприятливої обстановки для відвідування магазину.
Проведений аналіз стану організації основних послуг дозволяє стверджувати, що в магазині “Промтовариˮ є
проблеми, які пов’язані, з: недостатнім рівнем торговельних технологій, відсутністю свободи покупців щодо можливостей
самостійного ознайомлення з наявним асортиментом і властивостями пропонованих товарів, недостатньою зручністю
торговельного приміщення, неоптимальністю режиму роботи магазину “Промтовариˮ; наданням на умовах додаткової
оплати послуги з завезення придбаних товарів лише дрібнооптовим покупцям і відмовою в наданні аналогічного сервісу
щодо індивідуальних покупців. Крім того, в магазині відсутні такі послуги, як організація камер схову, стоянок для
автомобілів із зручним паркуванням, ремонтних майстерень та ін.
Поряд з формуванням або розширенням переліку торговельних послуг, важливе значення для створення належного
рівня торговельного обслуговування у магазині має забезпечення високої якості їх виконання, тобто – забезпечення якості
послуг, які надаються. – Проведене експрес-опитування клієнтів магазину “Промтовариˮ засвідчило, що як перелік, так і
якість надання торговельних послуг у даному магазині ще не досягли свого максимуму, шо значною мірою обумовлюється
специфікою реалізовуваного асортименту товарів, їх споживними властивостями і технічними характеристиками.
Для вирішення зазначених проблем даному торговцеві (а на його прикладі – і іншим суб’єктам малого
підприємництва) доцільно: - періодично уточнювати комерційну стратегію щодо формування системи торговельних послуг
як складової частини загальної стратегії, яка має описуватися вибором цільового ринку і забезпеченням конкурентних
переваг на ньому; - орієнтуватися на досягнення конкурентної переваги в системі послуг через стандартизацію основних
послуг або через індивідуалізацію основних послуг – залежно від вимог і запитів центральної фігури системи торговельних
послуг – клієнта, споживача; - формувати конкретний перелік торговельних послуг для магазину на основі визначення
запитів відвідувачів – потенційних клієнтів шляхом опитування, анкетування чи іншого маркетингового дослідницького
інструмента, який би дозволяв отримати відповіді на такі ключові питання, як 1/ рівень задоволення споживачів
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сформованою системою надання послуг щодо їх переліку; 2/ рівень задоволення споживачів якістю надання послуг на час
опитування; 3/ побажання потенційних клієнтів магазину щодо доповнення існуючого переліку торговельних послуг
новими; - використовувати опитувальні таблиці для визначення конкретного набору торговельних послуг відповідно до
запитів окремих груп клієнтів магазину – виробників, постачальників товарів, суб’єктів інших галузей економіки, індивідуальних споживачів; - забезпечувати належну якість торговельних послуг за рахунок правильної організації робіт з їх надання, раціоналізації трудових операцій та ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів, що забезпечується
інструментами їх оптимізації – за умови врахування специфіки діяльності конкретного роздрібного торговця.
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ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ЯК СКЛАДОВА
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Торгівля зі своєю багаточисельною множиною суб’єктів господарсько-торговельної діяльності, інфраструктурою,
ієрархічною будовою, відповідаючи за шлях товару від виробника до споживача, є суб’єктом товарного ринку, який
відрізняється від інших власним комплексом завдань та виконуваних функцій. В діяльності підприємства торгівлі провідну
роль відіграє комерційна робота, яка охоплює комерційні операції з постачальниками (комплекс робіт з оптових закупівель
товарів) і з покупцями (продаж товарів і надання послуг в процесі реалізації товарів). Підпорядковану та обслуговуючу роль
для процесів комерційної діяльності відіграє комплекс торгово-технологічних процесів, раціональна організація яких
набуває особливої важливості в зв’язку з необхідністю мінімізації часу та витрат на здійснення торговельної діяльності
відповідно до концепції логістики.
В сучасній літературі та на практиці склалися різні підходи до тлумачення логістики, в т.ч – як “…частини процесу
в ланцюгах поставок, в ході якого планується, реалізовується і контролюється ефективний і продуктивний потік товарів, їх
запаси, сервіс і відповідна інформація від точки їх зародження до точки поглинання (споживання) з метою задоволення
вимог споживачів” [1; с. 17], як “…процесу планування, реалізування і контролювання економічно ефективного
переміщення і складування сировини, запасів не завершеного виробництва, готових виробів та пов’язаних з цим послуг та
відповідної інформації з місця походження до місця споживання з метою забезпечення відповідності вимогам клієнта [2], як
безпосередньо “…поставки конкретному споживачеві потрібного продукту відповідної якості в потрібній у вказане місце, в
точно визначений час за прийнятною ціною” [3].
Основним способом забезпечення цільової функції логістики є створення т.зв. логістичних систем. Під
логістичною системою розуміють поєднання логістичного ланцюга (як сукупності суб’єктів господарювання, котрі
виконують логістичні операції над елементами матеріального потоку з метою його доведення від джерела зародження до
споживача) з логістичною інфраструктурою (виробничі, торговельні, транспортні об’єкти чи навіть окремі робочі місця
разом з наявним у них технологічним обладнанням) завдяки виконанню певного комплексу логістичної діяльності
(сукупність операцій і процесів над елементами матеріального потоку, що виконуються у певній послідовності) з
дотриманням визначених алгоритмів логістичної діяльності і відповідно до певних принципів (методології) їх здійснення.
На думку провідних на теренах СНД фахівців з логістики (проф. В. В. Дибська, проф. В. І. Сергеєв), в межах
сукупності суб’єктів логістичної системи залежно від виконуваних функцій об’єктивно виділяються групи: а/ основних
учасників логістичної системи, які генерують матеріальні потоки у певному логістичному ланцюгу (виробничі
підприємства) або в яких завершується рух таких потоків з подальшою реалізацією кінцевим споживачам (підприємства
роздрібної торгівлі та сфери послуг), б/ посередників, які забезпечують просування матеріального потоку та його
інформаційний супровід (оптові торговельні підприємства, які виконують комплекс торговельно-посередницьких операцій в
процесі руху матеріального потоку у відповідному логістичному ланцюгу; логістичні посередники – транспортні та
транспортно-експедиційні підприємства, склади загального користування, термінали, підприємства зв’язку та ін.), а також –
в/ посередників, які забезпечують функціонування логістичної системи через інформаційні та фінансові потоки (банки,
біржі, страхові компанії та ін.) [4, с. 43]. Як видно, підприємства торгівлі виконують важливий і складний комплекс
операцій та процесів логістичної діяльності, зміст якої становлять: забезпечення процесів просторового переміщування
товарної маси в системі товаропросування, розвиток інфраструктури оптової та/або роздрібної торгівлі, здійснення
комплексу внутрішньомагазинних та/або складських торгово-технологічних операцій та їх інформаційний супровід
(документальне оформлення операцій надходження або відпуску товарів), виконання операцій зберігання товарів, їх
підготовки до продажу, кількісних та якісних перетворень товарних партій, розвиток власного транспортного господарства
торговельних підприємств та/або організація перевезень торговельних вантажів залученим транспортом, організація
логістичного обслуговування споживачів шляхом надання відповідних послуг тощо.
Зважаючи на те, що логістична діяльність в системі функціонування торговельного підприємства
підпорядковується досягненню цілей основної функції будь-якого торговця – реалізації власних економічних інтересів
(отриманню цільового розміру прибутку) шляхом систематичного здійснення купівлі-продажу товарів оптовими або
роздрібними покупцями для задоволення їх найрізноманітніших індивідуальних чи виробничих потреб, а також надання
супутніх послуг, даний комплекс в сучасній літературі пропонується визначати як “логістичне забезпечення” торговельної
діяльності. Разом з тим, проведений нами аналіз тлумачення різними авторами зазначеного поняття свідчить про наявність
різних підходів до трактування змісту логістичного забезпечення (“сукупність видів діяльності, обслуговуючих процеси
функціонування логістичного формування та управління ним шляхом створення відповідних умов”, “сукупність ресурсів
(засобів), які використовуються для здійснення логістичних процесів як складової комплексу діяльності підприємства”,
“юридичне, iнформацiйне, фінансове, кадрове забезпечення, забезпечення умов працi логiстичного персоналу, інженерно149

технічне (технічне), технологічне, складське, транспортне, експедиторське забезпечення та ін.”, “практична діяльність з
реалізації комплексу логістичних процедур органiзацiї й управлiння виробничо-комерцiйною дiяльнiстю суб’єкта
господарювання”, “управління діяльністю логістичних підрозділів”, “використання засобів постачання, технічного
забезпечення, транспортного забезпечення, складових логiстичної iнфраструктури пiдприємства та юридичного,
інформаційного, фінансового, інженерно-технічного та науково-методичного забезпечення (методи, способи, методики
організування та регламентування логiстичних процесiв, операцiй, робiт чи окремих їх стадiй)”).
Зважаючи на це, вважаємо, що під логістичним забезпеченням діяльності підприємства торгівлі потрібно розуміти
комплекс засобів забезпечення логістичного потенціалу логістичної системи (логістична інфраструктура, в т. ч. складське
господарство, обладнання, засоби збирання, обробки і передавання інформації, транспортні засоби) в поєднанні з засобами
забезпечення менеджменту логістики (інформаційне, правове, фінансове, економічне, маркетингове, технічне,
експедиторське, транспортне, науково-методичне забезпечення, забезпечення умов працi логiстичного персоналу тощо та їх
практичного здійснення) як необхідної умови реалізації логістичних процесів підприємства торгівлі.
В умовах підвищеної конкуренції на споживчому ринку успіх кожного підприємства торгівлі істотно залежить від
рівня використання його логістичного потенціалу, який визначається наявнiстю та особливостями організацiйнопросторової структури логiстичної мережi, її інфраструктури та способами організації процесів просторово-часової
трансформації елементiв логiстичних потокiв у межах логістичних бізнес-процесів в даній логістичній системі. Це
обумовлює потребу в застосуванні інноваційних підходів до організації логістичного забезпечення торговельної діяльності
кожного торговця в питаннях формування логістичної системи підприємства торгівлі, вибору організаційної форми служби
управління логістикою, визначення її місця і повноважень в структурі управління підприємством, регламентації прав та
обов’язків персоналу цієї служби, планування й контролю організації процесів оптових закупівель і доставки закуплених
товарних ресурсів до мережі торговельних об’єктів, управління рухом товарного потоку в межах торгової будівлі з
врахуванням зонування внутрішнього, насамперед, торгового/складського простору, розробки системи управління
запасами, організації логістичної інформаційної системи, яка б забезпечувала якісну організацію роботи з управління
замовленнями, управління процесами оптової та/або роздрібної реалізації товарів, а також діяльності з управління,
контролю й оптимізації логістичних витрат.
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СТАН РИНКУ ІНСТРУМЕНТІВ ТА СУПУТНІХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
Сучасні тенденції розвитку внутрішнього ринку України сфери торгівлі характеризуються поступовою зміною
його структури, зокрема в сегменті непродовольчих товарів.
Існує три види інструментів: професійні, напівпрофесійні і побутові. Також ще існує поділ на електро-, бензо- та
пневмоінструмент, ручний інструмент, вимірювальний інструмент [1]. За деякими оцінками, виробникам електроінструменту
належить до 55% українського ринку інструментів.
Більшу частину ринку займають наступні групи електроінструментів (рис. 1). Український ринок інструменту
оцінюється різними джерелами в $ 15-20 млн. Частка виробників вітчизняного інструменту становить лише 12%, все інше
належить імпортним виробникам здебільшого китайським, в тому числі і європейським брендам, які зібрані в Китаї на
європейському обладнанні, для скорочення витрат (рис. 2) [2].

Рис. 1. Групи-лідери електроінструментів у 2017 р.
Найвідомішими гравцями на ринку виступають такі кампанії як Bosch AEG, Atlas Copco, Cedima, Metabo, Solo
(Німеччина), Makita (Японія), Black&Decker, DeWalt, Elu (США), Eltos, Sparky, Skill, (Болгарія), Hilti (Ліхтенштейн), Kinzо
(Голландія), DWT (Туреччина, Китай) та багато інших [1].
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Рис. 2. Структура європейського ринку електроінструментів у 2017 р. [3].
На лідерство того чи іншого бренду впливає якість, ціна і сервіс. Причому, чим вище запити споживача, тим
менше значення має ціна і тим більше  сервіс.
В цілому, організація сервісного обслуговування на Україні диктується брендами. Чим дорожче бренд, тим
дорожче сервісне обслуговування і вже мережа майстерень, що пов'язано зі складністю виробів в ремонті. Відносно
дешевого інструменту “китайського” виробництва, то запасні частини до нього, як правило, не поставляються і його ремонт
не проводиться.
За оцінками фахівців, через спеціалізовані фірми ввозиться понад 90% товару, що продається в Україні. Дані
компанії найчастіше працюють безпосередньо з закордонними виробниками і мають офіційний статус їхніх представників.
Такі фірми продають товар безпосередньо у своїх спеціалізованих торгових точках. Перевага таких салонів в тому, що тут
працюють грамотні продавці-консультанти, здатні підібрати клієнтові найбільш оптимальний варіант вироби, а
найголовніше  визначити, який саме інструмент потрібен покупцю. Адже найчастіше в результаті неправильно підібраного
інструмента настає його передчасному зносу або навіть поломка. У спеціалізованих точках надається гарантійне і
післягарантійне обслуговування, є можливість закупівлі товару оптом. Тому, тільки спеціалізовані магазини можуть
запропонувати споживачеві найширший асортиментний ряд: до 500 найменувань (включаючи витратні матеріали) 7-8
торгових марок [3].
Отже, на сьогоднішній день ринок інструментів знаходиться в режимі очікування. Основний удар приходиться
саме на професійний інструмент імпортного виробництва, отже ремонтні та торговельні підприємства та організації,
намагаючись економити, воліють не купувати нового, а ремонтувати старе.
Список використаних джерел
1. Виды строительного инструмента.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://6402095.ru/vidy-stroitelnogo-instrumenta
2. Коломієць М. І. Особливості розвитку ринку будівельних матеріалів України [Електронний ресурс] // Економічний форум . 
2017.  № 4.  С. 19-23.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2017_3_4.pdf
3. Мировая статистика объемов продаж электроинструментов.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: http://www.santaflat.ru/mirovaya_statistika.php

Осінська О. Б.
к.е.н., доцент,
Гаврилюк А. А.
аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток підприємств роздрібної торгівлі є динамічним процесом, який відбувається в умовах конкуренції,
постійних інституційних змін, пошуку фінансового забезпечення та залучення і обслуговування інвестиційних ресурсів,
обмеженого платоспроможного попиту. Відповідно, суб’єкти господарювання змушені виявляти і вживати заходи,
спрямовані на підвищення ефективності організації та управління економічним потенціалом, покращення товароруху,
логістики та складування товарів, посилення співробітництва з суб’єктами зовнішнього середовища, покращення
взаємовідносин з покупцями. Ці завдання можна більш успішно вирішувати шляхом впровадження роздрібним
торговельним підприємством інноваційних підходів до розвитку та формування конкурентних. Таким чином, зростання
інноваційності є об’єктивною необхідністю підвищення рівня здатності господарюючого суб’єкта витримувати
конкуренцію у цільовому сегменті споживчого ринку, важливою передумовою функціонування та однією з основних
характеристик стану сформованості та збалансованості його економічного потенціалу.
Під інноваціями в загальному розуміють втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або
новому виді товару або принципово нові, створені на основі сучасних досягнень науки і застосовані елементи продуктивних
сил, форми і методи організації товарно-грошових відносин між суб’єктами, що безпосередньо та опосередковано причетні
до їх розробки та використання. При дослідженні інновацій у діяльності підприємств роздрібної торгівлі досить великий
інтерес становлять дослідження підходів до їх інноваційного розвитку.
В багатьох наукових працях поняття “інноваційний підхід” закономірно пов’язується з поняттями “інноваційний
потенціал” та “інноваційний менеджмент”. “Інноваційний потенціал” в аспекті розвитку суб’єкта господарювання, як
правило, розглядається як система факторів та умов, необхідних для інноваційного процесу; цілеспрямована комбінація
інвестиційних ресурсів які уможливлюють використання цих ресурсів для досягнення мети інноваційної діяльності,
підвищення рівня конкурентоспроможності і стратегічного успіху; невикористані, приховані можливості накопичених
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інвестиційно-інноваційних ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення стратегічних цілей; сукупність різних видів
ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності; складова інноваційного простору, яка включає ділові якості
керівників, матеріально-технічне і фінансове забезпечення та визначається набором нововведень.
Для збереження власної конкурентної позиції та зменшення ризику фінансових втрат керівництву підприємства
роздрібної торгівлі доцільно обрати оборонний тип інноваційної політики. Водночас, ефективне використання
інвестиційного потенціалу, конкурентного досвіду та динамічне зростання цільового сегмента ринку передбачає
наступальна інноваційна політика, а для об’єднання окремих стратегічних пріоритетів чи напрямів з врахуванням товарної
кон’юнктури ринку варто використовувати комбінований інноваційний підхід.
Впровадження підприємствами роздрібної торгівлі інноваційних підходів на окремих етапах розвитку чи залежно від
поточних цілей, спеціалізації, розмірів, формату торговельних об’єктів тощо об’єктивно змінює акценти функціонування.
Кожен інноваційний підхід має характеристики, різноманітність та багатогранність яких комплексно охоплюють
бізнес-процеси, а доцільність їх запровадження визначає механізми, засоби та інструменти активізації інноваційного
розвитку суб’єкта господарювання
Підприємства роздрібної торгівлі можуть обирати різні інноваційні підходи до власного розвитку, при цьому, їх
впровадження повинно опиратись на конкурентні позиції на ринку інновацій, цільові орієнтири фінансування інноваційних
бізнес-процесів, види інноваційних змін, напрями зорієнтованості інноваційної діяльності, рівень маркетингової підтримки
інноваційних процесів, способи, функціональні сфери та типи впровадження інновацій.
Таким чином, досягнення мети інноваційного розвитку потребує реалізації диференційованих підходів, які
одночасно охоплюватимуть усі пріоритетні напрями діяльності суб’єкта господарювання.
Інноваційні процеси у кожній сфері, у т. ч. роздрібної торгівлі, супроводжуються потребами інвестиційного
забезпечення, що пов’язані з складністю доступу до зовнішніх джерел інвестицій та обмеженістю власних фінансовоінвестиційних коштів суб’єктів господарювання. Попри те, інновації залишаються безальтернативним шляхом перетворення
суб’єктів господарювання на конкурентоспроможні комплекси динамічного розвитку. Відтак, для підприємств роздрібної торгівлі
важливо все ж відшукати перспективні шляхи інноваційного розвитку, виявити передумови та сформувати інвестиційний
механізм, упровадження якого дозволить сформувати необхідні обсяги та раціоналізувати структуру фінансового капіталу на
інноваційні цілі, дотримуватися принципів активізації інноваційного розвитку та інтелектуалізації бізнесу.
Крім того, доцільність впровадження на підприємствах роздрібної торгівлі інвестиційного механізму
інноваційного розвитку обумовлена необхідністю впорядкування та організації такої роботи як запоруки збалансованої та
комплексної реалізації інноваційних проектів, більш ефективного розподілу фінансово-інвестиційних ресурсів, поступового
розширення сфери інноваційної діяльності та інвестиційно-інноваційного співробітництва.
Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств неможливий без постійної системної модернізації
матеріально-технічної та технологічної бази, інтелектуально-кадрового забезпечення. Використання такого інструменту для
інвестиційно-інноваційного саморозвитку, забезпечує розширене відтворення підприємства роздрібної торгівлі.
Проте важливо, щоб усі бізнес-процеси інвестиційного механізму інноваційного розвитку підприємства роздрібної
торгівлі були урегульовані, а особливо логістичні схеми постачання товарів, комерційні відносини з постачальниками та
іншими контрагентами. Висока здатність до впровадження інноваційних методів придбання і продажу товарів залежить від
здатності суб’єкта господарювання залучати інвестиції та впроваджувати інновації в управління збутовою діяльністю
відповідно до зміни умов функціонування та забезпечення розвитку.
Відомо, що інноваційні проекти є ризикованими. Тому перед вибором конкретних напрямів та об’єктів
інвестування необхідно визначити перелік інвестиційних ризиків, оцінити їх рівень та обґрунтувати форми і засоби їх
мінімізації. Про важливість дотримання такого принципу свідчать сучасні тенденції у інвестиційній діяльності вітчизняних
роздрібних торговельних підприємств, які не володіють достатнім інвестиційним капіталом для інноваційного розвитку, не
мають можливості належного доступу до зовнішніх джерел інвестицій.
Необхідно врахувати й те, що інноваційний розвиток має конкретний цільовий характер, а особливо у сфері
роздрібної торгівлі. Створення ефективної динамічної системи заходів підвищення рівня інноваційності зумовлює
необхідність врахування принципу цілеспрямованості у формуванні та використанні інвестиційного механізму. А це
означає, що збільшення обсягів та підвищення ефективності витрат на інвестиційно-інноваційну діяльність, формування
якісного інтелектуально-кадрового потенціалу, підвищення рівня інноваційності торгово-технологічного процесу, виражено
головною ціллю підприємства роздрібної торгівлі – задоволення поточних та формування перспективних потреб
споживачів, та узгодження усіх напрямів розвитку бізнес-процесів з їх інтересами. Інноваційний підхід є специфічним
типом прийняття стратегічних управлінських рішень в сфері функціонування та розвитку підприємства роздрібної торгівлі,
що дозволяє скерувати усі бізнес-процеси на засадах нових та більш ефективних способів.
Поліщук О. А.
к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РИНКАХ ТОРГІВЛІ ВЕНЧУРНИМИ ІНВЕСТИЦІЙМИ
Венчурний ринок України характеризується обмеженою кількістю професійних гравців та дефіцитом венчурного
капіталу. Сьогодні класичні венчурні інвестори в Україні – це поодинокі венчурні фонди та інвестиційні компанії, бізнесінкубатори та акселератори, бізнес-ангели та підприємці.
Серед найбільш активних венчурних фондів, які розглядають можливості інвестування в Україні, можна назвати
такі: TA Venture, Imperious Group, AVentures Capital, Detonate Ventures, Decarta Capital, Vostok Ventures, Global Technology
Foundation, Венчурний фонд Буковина. У сфері венчурного інвестування зафіксований найвищий глобальний
рівень активності за останні два десятиліття. Згідно глобального звіту про венчурних інвестиціях компанії EY, в минулому
році було вкладено 148 млрд. дол. США, що на 54% більше в порівнянні з 2014-му. Для світового ринку Private Equity 2015
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рік також був успішним: інвестиційні мультиплікатори піднялися до нових максимумів завдяки сильній конкуренції [1].
Міжнародні інвестори хочуть брати участь в меншій кількості угод, але з великими обсягами, вкладаючи в готові
бізнеси на більш пізніх раундах, коли успішність бізнес-ідеї очевидна. Тому компаніям, що бажають отримати венчурне
фінансування, важливо довести свою життєздатність. Якщо мова йде про невеликі обсяги інвестицій (від краудфандінга до
ангельського фінансування), то для стартапів, які шукають кошти навіть на ранніх стадіях, можливостей біль чим достатньо.
За даними СВ Insight, минулий рік був одним з найбільш врожайних для стартапів. Венчурні інвестори вклали
128,5 млрд дол. США у 8 тис. інноваційних проектів по всьому світу. За останні п’ять років обсяг інвестицій виріс в рази,
що свідчить про високий рівень попиту на нові ідеї, рішення і продукти.
Найактивніші венчурні капіталісти  в Китаї. У 2015 році вони акумулювали рекордну для країни суму  2,2 трлн.
юанів. Азія  лідер по інвестицій в стартапи. На другому місці США, на третьому – Європа [2].
Україна на венчурній карті майже не помітна. Об’єм інвестицій в українські проекти (якщо порахувати публічні угоди)
становить близько 10 млн. дол. США. В основному їх фінансували зарубіжні компанії. Незважаючи на величезний
інтелектуальний і креативний потенціал країни, в Україні просто немає гравців, готових вкладати гроші в інноваційні проекти.
За даними компанії Bain & Company, в 2016 році обсяг залучених коштів в Private Equity склав 527 млрд. дол.
США, що на 28 млрд. дол. США менше, ніж в 2015 р. [3].
Сприятливі умови для досягнення високих показників в останні роки забезпечувалися в тому числі високим рівнем
активності виходу фондів прямих інвестицій з капіталу компаній.
Згідно з рейтингом за 2016 рік (складеним бізнес-школою IESE, Іспанія), з 120 країн списку найбільш
привабливими для Private Equity і Venture Capital є США, Великобританія і Канада. Вони стабільно знаходяться на
найвищих позиціях рейтингу разом з Сінгапуром (4-е місце), Японією (5-е місце), Гонконгом (6-е місце), Німеччиною (7-е
місце) і іншими розвинутими країнами Західної Європи та Азії.
У свою чергу, Україна знаходиться на 78-м місці рейтингу по сусідству з Ганою і Ботсваною, хоча в попередній
його версії за 2016 рік наша країна була на 74-й позиції, а в 2015-му  на 73-й [2].
Проте Україна знаходиться вище багатьох держав СНД і Центральної Європи (Сербії, Вірменії, Чорногорії,
Білорусі, Молдови та ін.).
Негативні соціально-економічні і політичні тенденції вплинули на сьогоднішній стан сфери прямих інвестицій в Україні,
активність в якій дещо зменшилася. Прибуткових секторів економіки в країні зараз небагато, і це одна з головних проблем для
прямих інвестицій. Інвестори шукають об’єкти для вкладень за відносно низькими цінами, бажано в секторах, де у нашої країни є
глобальні конкурентні переваги. Поки таких галузей небагато: сільське господарство, IT-сектор та ін. Однак Україна має великий
потенціал для розвитку сфери прямих інвестицій, і з ростом економіки активність в даній сфері буде посилюватися.
В Україні відносно невелика кількість активних гравців ринку Private Equity  близько 5-10 компаній. Їх активи
знаходяться в сільському господарстві, телекомунікації, кондитерської промисловості, ритейлі, машинобудуванні, харчовій
промисловості, IT-секторі, сфері охоронних послуг і ін. Венчурні фонди інвестують головним чином в IT-компанії.
Аналіз галузевої структури публічних угод (інформація про які розкривалася на ринку) за участю фондів Private
Equity в 2011-2015 роках відображена на графіку. Як видно з наведених даних, фондам Private Equity особливо цікаві сектор
IT і телекомунікації, фінанси, сільське господарство, а також фармацевтика і ритейл.
Серед найбільш активних в Україні в 2011-2015 роках гравців Private Equity можна виділити фонди українських
компаній Horizon Capital, Dragon Capital, Icon Private Equity, польської Abris Capital Partners, російської Russia Partners,
американських Warburg Pincus і Soros Fund Management, британських JadenFinch, FPP Asset Management і EMF Capital
Partners, шведської East Capital, сербської Salford Capital Partners, нідерландської PPF Group.
Згідно зі звітом компанії EY “Back to reality. EY global venture capital trends”, 2015 рік був надзвичайно успішним
для сфери венчурного інвестування: зафіксований найвищий глобальний рівень активності за останні два десятиліття.
Завдяки укладенню 8381 угоди було проінвестовано 148 млрд. дол. США. У порівнянні з 2014 роком вкладення зросли
на 54%, а кількість угод збільшилася на 10%. Ця тенденція відображала бажання інвесторів брати участь в меншій кількості угод,
але з великими обсягами, вкладаючи в готові бізнеси, які знаходяться на пізніх раундах залучення фінансування і потенційно
близькі до успіху бізнес-ідеї. При цьому наголошується зростаюча кількість можливостей для стартапів, які шукають невеликі
обсяги інвестицій (від краудфандінга до ангельського фінансування) на ранніх стадіях розвитку.
У 2015 році активність виходів в сфері венчурного інвестування була слабкою в порівнянні з 2014-м. Сумарний
показник вартості угод M & A впав на 10%, а сума залученого фінансування за допомогою IPO впала на 20%. Однак
активність виходів в 2015 році все одно виглядає досить оптимістично на тлі показників декількох останніх років.
Приватні прямі інвестиції в українські компанії виросли по відношенню до ВВП України з 0,10% в 2011 році до
0,16% в 2015 році.
Даний показник можна порівняти з найкращими значеннями країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), за
винятком Польщі, де відповідний показник склав 0,19%. Показник України в 2015 році порівняно з 2011 роком значно зріс,
що свідчить про позитивну тенденцію розвитку в Україні ринків Інвестиції Private Equity & Venture Capital.
Отже, ринок венчурних інвестицій в Україні розвивається: кількість проектів зростає, угоди закриваються частіше,
зацікавлених інвесторів стає більше. Але навіть з ростом кількості гравців поки не спостерігається посилення конкуренції
між українськими інвесторами, навпаки, відчувається конкуренція з іноземними венчурами. Це позитивний тренд, говорить
про підвищення якості українських проектів. Підвищується культура створення стартапів, підприємці стають більш
досвідченими в бізнесі і сильніше інтегруються в глобальні ринки.
Джерелами фінансування венчурних фондів в Україні на сьогодні стають вільні кошти українських фінансовопромислових груп, або кошти закордонних інвесторів (приватні або інституційні). В українському законодавстві існує
заборона для пенсійних фондів і страхових компаній на інвестування до венчурних фондів. Це істотно скорочує потенційну
інвестиційну базу для венчурних інвестицій.
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ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМУВАННЯ
Моделювання бізнес-процесів пов’язано з необхідністю графічного представлення бізнес-процесів для їх
оптимізації та архівування. Тому необхідно знати структуру організації, цілі даного процесу, його ресурси та прийняття
конкретних рішень, в яких бізнес-процес змодельований.
Модель бізнес-процесу є спрощеним уявленням про заходи і події, які відбуваються в бізнес-процесі. А сам процес
упорядкованих послідовних дій здійснюється за допомогою певних одиниць (підрозділів компанії або одного фахівця), дії
яких полягають в досягненні мети.
Інструменти, за допомогою яких проводиться моделювання бізнес процесів, можна розділити на:
- інструменти для створення діаграм, що використовуються в основному для візуалізації і відображення процесів,
які включають в себе: Microsoft Visio, Flowchart (Micrografix);
- інструменти CASE ‒ для моделювання процесів, особливо, якщо вони повинні бути інтегровані в ІТ-рішення,
наприклад, Designer/2000 (Oracle), Select Enterprise (Select Software);
- інструменти проектування та удосконалення процесів, що дозволяє провести розширений аналіз і моделювання,
такі як ARIS Toolset, Igrafix, Adonis та інструменти моделювання процесів за допомогою системи ERP [1].
Є принаймні кілька “мовˮ, які використовуються для моделювання процесу. Кожна з них має свою власну
специфіку, яка визначає, що саме графічний символ означає, на що вказує з'єднання символів, та інше.
Найчастіше для бізнес моделювання використовують наступні моделі:
- BPMN (Business Process Modeling Notation)
- EPC (Event-Driven Process Chain)
- ERM (Entity–relationship model)
- CMMN (Model Management Case і Notation)
- UML (Unified Modeling Language)
- DFD (Data Flow Diagram Notation)
Перші три використовуються як бізнес-відділом так і інформаційним; останні три, зазвичай використовуються в
процесі програмування чи ІТ-системах.
З урахуванням моделювання бізнес-процесу і його подальші зміни, необхідно використовувати відповідні
позначення, в якому представлено бізнес-процес. Використання UML (Unified Modeling Language) як додатків моделювання
об’єктно-орієнтованих з точки зору бізнес-користувачів є проблематичним, оскільки він вимагає знання з програмування,
що стосується особливостей об’єктно-орієнтованого підходу.
З цієї причини, для того, щоб представити бізнес-процеси пропонуються формалізми, серед яких важливу роль
відіграють BPEL і BPMN.
BPEL (Business Process Execution Language) являє собою стандартне позначення для опису потоку робіт відповідно
до концепцій SOA (Service Oriented Architecture). BPEL
Нотація BPMN має кінцевий і чітко визначений набір символів для підтримки моделювання бізнес-процесів [2].
Графічні елементи BPMN можна розділити на чотири основні групи:
- об’єкти, які визначають перебіг процесу, який включає в себе подію, захід і об’єкти для прийняття рішень.
- елементи, що дозволяютть на комбінування елементів моделі в формі управління потоком повідомлень.
- угруповання об’єктів інших елементів процесу у вигляді резервів і доріжок.
- об’єкти розширення.
Моделювання бізнес-процесів використовується в різних випадках:
- з подальшою реструктуризацією та організаційними змінами в компанії;
- проведення контролю, необхідного для поточної діяльності компанії;
- впровадження нових інформаційних систем, які змінюють існуючі процеси;
- реалізація нових продуктів або послуг;
- вимагають ці зміни завдання, які виконуються на операційному рівні.
Моделювання процесу не є кінцевою метою процесу. Серед найбільш поширених причин, моделювання діаграми
процесу є:
- бажання краще зрозуміти всі процеси, які відбуваються на підприємстві і зв’язки між ними;
- бажання поліпшити комунікацію між співробітниками у разі виникнення проблеми;
- здатність швидко виявляти неефективні ділянки в процесі;
- підвищення ефективності роботи компанії.
Список використаних джерел
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PEST-АНАЛІЗ – ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТОРГІВЛІ
Торгівля – особлива галузь національної економіки, в якій щоб досягти успіху слід прикласти значних зусиль під
час створення власної конкурентної стратегії розвитку. Ера споживання диктує свої вимоги для кожного учасника ринку.
Сьогодні успішними та прибутковими є ті торговельні підприємства, які володіють найбільшим числом конкурентних
переваг і максимально адаптовані до зовнішнього середовища. Останнє досягається в значній мірі за рахунок використання
науково обґрунтованих методів та прийомів оцінки макрооточення та стратегічних можливостей, які можуть бути
реалізовані в ньому.
Питання методологічного забезпечення стратегічного аналізу в торговельній сфері є неоднозначним та по-різному
розкривається науковцями. Однак найґрунтовніше висвітлення цього питання здійснює К. І. Редченко, зазначаючи, що
методологічною основою стратегічно спрямованого аналізу є:
‒ прийоми оцінювання поточного становища підприємства на ринку, наявних ресурсів, можливостей і потреб;
‒ прийоми прогнозування і планування різноманітних показників діяльності підприємства, а також прогнозного
оцінювання зовнішнього середовища;
‒ прийоми альтернативного (варіантного) аналізу для підготовки прийняття стратегічних рішень в умовах
невизначеності [3, с.39].
Серед усіх існуючих прийомів таким критеріям в значній мірі відповідає PEST або STEP-aнaлiз. Такий
аналітичний напрямок дозволяє оцінити вплив зовнішнього оточення на підприємство торгівлі через призму існуючих
факторів: політичних (P), економічних (Е), соціальних (S), технологічних (Т). В окремих літературних джерелах
пропонується доповнити цей перелік чинників ще однією групою – фактори ринкового оточення (конкурентні) (М).
Цей метод, на думку О. Мних, є деталізацією SWOT-аналізу, який може виступати “зв’язуючоюˮ ланкою між бізнесмоделлю та сформованою стратегією підприємства [2, с. 106]. З таким твердженням можна не погодитися, оскільки PEST-аналіз
робить акцент виключно на зовнішні фактори з негативним забарвленням, в той час як SWOT-аналіз оцінює й можливості та
переваги досліджуваного торговельного підприємства. Проте зв’язок між даними методичними прийомами безумовно присутній і
комплексне їх використання забезпечить максимальний ефект під час розробки клієнтоорієнтованих стратегій.
В. Д. Нємцов стверджує, що результати PEST-аналізу є відправним пунктом для визначення списку загроз і
можливостей при складанні SWOT-аналізу компанії [1, с.125]. Зі слів В. О. Рибінцева PEST-аналіз є інструментом
довгострокового стратегічного планування і складається на три-п’ять років вперед [4].
Вивчення загальних умов, в яких функціонують вітчизняні підприємства торгівлі, дозволило згрупувати загальні
фактори, які “гальмуютьˮ їх розвиток, в чотири групи (табл.1).
Таблиця 1
Результати PEST-аналізу торговельних підприємств України за 2016 рік
Економічні фактори
Соціальні фактори
‒ Висока інфляція
‒ Значний розрив між рівнем заробітної плати і рівнем
‒ Низький платоспроможний попит
потреб працівника
‒ Нестача обігових коштів у підприємств
‒ “Омолодженняˮ трудового персоналу, зайнятого в
‒ Висока облікова ставка НБУ, високі ставки кредитування
торгівлі
комерційних банків
‒ Велика кількість незайнятого працездатного населення
‒ Нестабільність податкового законодавства (високі ставки
Низька платоспроможність населення
податків)
Політичні фактори
Технологічні фактори
‒ Нестабільна політична ситуація
‒ Зношення активної частини основних засобів
‒ Погіршення стосунків із Росією, одним із торговельних
‒ Застаріле приладдя в торговельних залах
партнерів
‒ Значний термін впровадження нових технологій та
‒ Недовіра суспільства до влади та її органів
передового досвіду в продажній індустрії
‒ Відміна ввізного мита та інших обмежень в країни ЄС
Проте варто розуміти, що кожна група факторів має свою вагомість та значимість. Як показує досвід розвинутих
країн відсотковий розподіл між даними факторами є наступним: економічні 35%, політичні – 15%, соціологічні (культурні)
– 20%, технологічні – 30%. Така вагомість дає право робити загальну оцінку та формувати альтернативні варіанти
стратегічних рішень та цілей компанії.
Завдяки розумінню того, як змінюється зовнішнє оточення і як правильно реагувати на подібні зміни, торговельне
підприємство може не просто виживати в кризових умовах, але й досягати позитивних фінансових результатів. В основі
клієнтоорієнтованих стратегій успішних вітчизняних компаній були вжиті дієві заходи, серед яких:
‒ пропозиція товарів за невисокими цінами для окремих соціальних груп населення з низькою купівельною
спроможністю;
‒ забезпечення комфортних умов під час здійснення покупок: консультування, приємна атмосфера, планування
магазину;
‒ зручне розташування (біля дому, офісу) споживчого кола;
‒ демократична цінова політика;
‒ широка асортиментна лінійка товарів, наявність власних торгових марок (Private-label);
‒ післяпродажній сервіс, безкоштовна доставка, інтернет-сайти, додаткові послуги.
Створити цілісну модель ефективного управління з орієнтацією на клієнта можна лише при адекватному розумінні
місця аналітичних процедур стратегічного спрямування, що дозволять відстежити виплив оточення на діяльність
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підприємства, його потенціал та можливості. Запропонована структурно-логічна модель на рис. 1. демонструє не тільки
процес розробки стратегії торговельного підприємства, але й обґрунтовує визначну роль PEST-аналізу в даній процедурі.
Клієнтська база, оцінка
кількісних та якісних
параметрів пропозиції, канали
продажу
Аналіз зовнішнього оточення за
допомогою PEST-аналізу

Виявлення сильних та
слабких сторін
торговельного
підприємства

Виокремлення цілей
клієнтоорієнтованої
стратегії

Стратегія розвитку
підприємства та показники
бізнес-плану

Аналіз та обрання
стратегічних альтернатив
управління взаємовідносин з
клієнтами

Персонал
Інфраструктура

Затверджена стратегія торговельного
підприємства

Рис.1. Структурно-логічна модель розробки стратегії торговельного підприємства з орієнтацією а клієнтів
Володіння повноцінним баченням того, які фактори здійснюють вплив на господарські процеси і їх результативність,
дозволяє вітчизняним підприємствам торгівлі швидко адаптуватися до реалій сьогодення, вживати своєчасних заходів та
впроваджувати оновлені техніки продажу. В такому ланцюгу системи управління PEST-аналіз є значимим джерелом
актуальної інформації. Саме тому використання даного підходу стратегічного аналізу дозволяє не тільки виявити потенційні
можливості, але й максимально реалізувати всі конкурентні переваги в ході досягнення бажаних результатів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Трансформаційні процеси, які відбуваються в українській економіці, докорінно змінили економічне середовище
функціонування торговельних підприємств, що, в свою чергу, вплинуло на їх фінансово-господарську діяльність.
Особливостями роздрібної торгівлі, які відрізняють її від інших видів діяльності, є: незначний середній розмір
однієї купівлі (трансакції); велика кількість незапланованих, тобто імпульсивних, купівель, які здійснюють кінцеві
споживачі; прагнення торговців підвищити популярність своїх магазинів, а отже, залучити якомога більше покупців.
Роздрібні торговельні підприємства за цих умов повинні всебічно враховувати такі чинники, як розташування
магазину, наявність транспорту, години роботи, дії конкурентів, асортимент товарів, умови паркування, реклами та ін. Крім
того, вони відіграють суттєву роль у реалізації соціальної політики, ринкової орієнтації національної економіки, формуванні
конкурентного середовища.
За останні п’ять років (2012-2016 рр.) спостерігається тенденція зростання роздрібного товарообороту підприємств
торгівлі як загалом в Україні, так і в усіх областях західного регіону. Найбільшого зростання роздрібного товарообороту,
досягнуто у Львівській області, де товарооборот збільшився на 15075,4 млн. грн. (табл. 1).
Найменше збільшення роздрібного товарообороту за досліджуваний період простежується в Тернопільській (на
3162,0 млн. грн.) та Чернівецькій (на 3204,3 млн. грн.) областях. Що ж до темпів зростання, то найвищих їх значень (понад
1,7 рази) за досліджуваний період досягнуто у Львівській, Закарпатській та у Волинській областях. Значних темпів
зростання роздрібного товарообороту підприємств торгівлі (понад 1,6 рази) досягнуто і в інших областях західного регіону,
що на 0,2 рази більше ніж темп зростання роздрібного товарообороту загалом в Україні, який становив 1,42 рази.
Важливою характеристикою розвитку торгівлі є зростання товарообороту на одну особу. Впродовж 2012-2016 рр.
відбувалося збільшення роздрібного товарообороту на одну особу як загалом в Україні, так і в областях західного регіону.
Найбільшого зростання роздрібного товарообороту на одну особу досягнуто у Львівській області (на 5968 грн.), а
найменшого, серед областей західного регіону України: у Чернівецькій (на 3508 грн.), Івано-Франківській (на 3385 грн.), та
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Тернопільській (на 3046 грн.) областях.
Таблиця 1
Динаміка роздрібного товарообороту підприємств торгівлі в Україні та в областях західного регіону
за 2012-2016 рр., млн. грн.
2012

2013

2014

2015

2016

Відхилення
2016/2012
(+,-)

Темп змін
2016/2012,
рази

Україна – усього:

392555,3

420145,4

427460,9

487558,1

555975,4

163420,1

1,42

у т. ч. в областях
західного регіону:
Волинська

6955,7

7962,6

9091,7

11624,3

11986,1

5030,4

1,72

Закарпатська

7606,9

7983,8

9663,1

12239,4

13365,6

5758,7

1,76

Івано-Франківська

6989,8

7415,7

8981,3

10570,5

11664,7

4674,9

1,67

Львівська

19042,6

19092,1

22976,8

29163,4

34118,0

15075,4

1,79

Тернопільська

4890,2

4964,3

6070,6

7354,1

8052,2

3162,0

1,65

4984,7
5180,5
Джерело: складено на основі [1]

6427,7

7659,2

8189,0

3204,3

1,64

Показники

Чернівецька

Протилежною була динаміка. щодо кількості підприємств роздрібної торгівлі. Впродовж 2012-2015 років їх
кількість в Україні стала меншою на 12,6 тисяч (у Волинській області – на 0,2 тисяч, а у Закарпатській, Львівській та
Чернівецьких областях – на 0,1 тисяч). За даний період не змінилася кількість підприємств роздрібної торгівлі у
Тернопільській області, яка складала 1,1 тисяч.
При цьому найбільше підприємств роздрібної торгівлі у західному регіоні України було зосереджено у Львівській
області (3,8 тисячі на кінець 2015 року). Загалом в Україні на кожні 10 тис. населення на кінець 2015 року припадало 12 тис.
об’єктів роздрібної торгівлі, що на 2 тисячі підприємств менше, ніж на кінець 2012 р. [1].
До пріоритетних напрямів розвитку роздрібної мережі можна віднести: створення великих, переважно
вітчизняних, універсальних магазинів – універмагів, універсамів, супермаркетів, гіпермаркетів. Ця мережа повинна
переважати в обороті (60-70%), а за кількістю підприємств становити 30-35%; розвиток спеціалізованих підприємств,
дисконтних магазинів, посилкової торгівлі; інтенсивний розвиток віртуальних магазинів на базі Інтернет-комунікацій.
Великі торговельні об’єкти мають низку переваг економічного, технологічного і організаційного характеру, що
зумовлює їх прискорений розвиток. Вони набувають організаційної форми мереж широкоформатних підприємств роздрібної
торгівлі. Мережі таких підприємств носять корпоративний характер і належать великим торгово-промисловим групам:
Визначальними характеристиками сфери товарного обігу є: модернізація торгівлі на інноваційних засадах і
змішаних інвестиціях; створення сумісних та іноземних підприємств; зростання масштабів експорту та імпорту товарів;
експансія іноземного торгового капіталу; розвиток нових мотиваційних механізмів, економічних регуляторів, стандартів,
нормативів [2, с. 9].
Розвиток підприємств роздрібної торгівлі останніми роками забезпечується не тільки інвестиціями та
інформатизацією бізнес-процесів, але й інноваціями: з’являються новітні послуги, застосовуються інші методи
ціноутворення і продаж, формуються нові канали збуту, нові правові взаємовідносини з посередниками, впроваджуються
нові методи управління персоналом тощо.
Дослідження розвитку підприємств торгівлі дає можливість визначити інноваційні пріоритети для України, а саме:
активний розвиток електронної торгівлі; впровадження в практику роботи гнучкого електронного ціноутворення,
електронних засобів супроводу і штрихового кодування товарів, засобів радіочастотної технології моніторингу рухів
відвідувачів; використання інноваційних рішень для переходу до персоніфікованого обліку покупців за рахунок
упровадження клубних, дисконтних і карток самообслуговування; комплексна автоматизація усіх бізнес-процесів сучасної
роздрібної торгівлі; розробка форматних та товарних новацій, які спрямовані на скорочення часу покупців і надання їм
екологічних і раціональних для споживання товарів та послуг [3].
Останніми роками відбувається експансія внутрішнього ринку провідними транснаціональними корпораціями.
Так, нині на українському ринку роздрібної торгівлі непогано себе почувають такі іноземні торговельні структури, як
“Metro Cash&Carry”, “Auchan”, “Billa”, “Spar”, “Zara”, “Bershka”, “Stradivarius” та ін. Входження на ринок іноземних
корпоративних мереж призвело до прискорення розвитку вітчизняних корпоративних мереж, таких як: “АТБ”, “Фуршет”,
“Велика кишеня”, “Fozzy Group” тощо. Відповідно, це призвело до значного посилення конкуренції у внутрішній торгівлі,
насичення ринку високоякісними товарами (оскільки вони орієнтовані на реалізацію імпортної продукції відомих світових
торгових марок) [4, с. 32].
Зниження реальних грошових доходів населення, ріст цін на товари, викликаний інфляційними процесами,
знецінення національної валюти і, як наслідок, падіння попиту населення на товари призводять до того, що значна частина
крупноформатних підприємств відчуває значні труднощі зі збутом товарів і значними затримками з оплатою товарів
постачальникам.
Отже, кожне підприємство торгівлі, в сучасних умовах господарювання, повинно забезпечувати собі
конкурентоспроможність, рентабельність, ліквідність, впроваджувати маркетингові дослідження, застосовувати сучасний
фінансовий менеджмент і на базі цього – забезпечувати ефективне функціонування.
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FEATURES OF E-COMMERCE IN TOURISM
The world economy gains electronic character today. The Internet as the brightest manifestation of new information
technologies became a symbol of the new world, new political and economic decisions, and a symbol of the modern person.
One of the most important components of electronic business is electronic commerce (e-commerce). As electronic
commerce, we understand any forms of transactions at which interaction of the parties happens not by means of physical contact or
exchange, but electronically. Electronic commerce covers the following functions of electronic business: marketing, sales, acquisition
of production and services through the Internet. According to forecasts of the National Statistical Office of the USA in 2018 18% of
all sales will take place online in the world, and in 2040 this indicator will reach 95%.
Compared with other types of business, real advantages of use of electronic commerce tourist business takes. Electronic
commerce considerably increases overall performance of the tourism companies and can increase considerably the number of
potential and real clients.
Tourism is one of the most effective markets for electronic commerce and online business. In this sphere more than 60% of
all transactions are made on the Internet and only a small part, less than 40%, it is the share of traditional transactions. Now almost
each tourism enterprise (travel agency or the travel operator), has the web-representation. In the tourism business, the Internet is
applied to two main directions – to promote tourism services and to use of electronic booking systems. The tourism enterprises use
the Internet to find of new clients, advertising, informing tourists on special offers, expeditious interaction, etc.
In the most general case all tourism business resources can be divided into several main categories:
‒ general purpose portals with tourist sections;
‒ specialized tourism websites;
‒ global booking systems;
‒ websites of tour operators;
‒ websites of travel agencies;
‒ websites of hotels;
‒ personal pages of travelers.
The main advantages of electronic trading for tourism enterprises:
‒ the tourism enterprises have regular access to a large number of potential consumers of a tourism product for providing of
concrete information about potential tours and the organization of their sales;
‒ electronic advertising campaign on the website and on social networks is low-cost;
‒ interaction between partners in the tourism business becomes simpler;
‒ there is an operational feedback between the seller of tourism services and the client;
‒ rent of big rooms and additional personnel it isn’t necessary for electronic business.
Advantages of electronic trading for tourists:
‒ easy access to necessary information on activity of the tourism enterprise;
‒ the tourism service can be ordered in any combination of producers and intermediaries;
‒ potential tourism services can be assessed on the basis of independent reviews and estimates of other travelers located on
tourism portals;
‒ non-cash payments are safe;
‒ there is an opportunity to prepare all documents for the tourist before his arrival to the office;
‒ competition among travel companies is increasing.
Disadvantages of electronic trading in tourism:
‒ there is no opportunity to hide expenses when using credit cards;
‒ some clients don’t trust non-cash payment;
‒ there is a large number of cases of electronic theft and Internet deception;
‒ delivery of the paid goods to the buyer may be problematic;
‒ sales managers have no sufficient qualification or experience (for example, attention is paid directly to design of the
website, but not trade);
‒ the regulatory and legislative base is absent (the attention from the state to electronic commerce is insufficient).
Thus, development of electronic sales in tourism on the territory of Ukraine and on the world market allows to draw a
conclusion about the great prospects of this type of commerce in the sphere of tourism. The globalization of markets in the tourism
industry created intense competition and caused the companies seek better strategies of promoting their products.
Improving of mechanisms of Internet interaction of the seller with the potential buyer on the basis of elimination existing
problems will allow to turn the Internet market into one of effective and modern tools for the implementation of tourism services in
the future.
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО МАРКЕТИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ
АВТОМОБІЛЬНОГО ПАЛЬНОГО
В умовах загострення кризових тенденцій у світовій та вітчизняній економіці, необхідності трансформації
економіки України до європейських стандартів, пріоритетним напрямом розвитку вітчизняного ринку автомобільного
пального є реалізація моделі соціально-орієнтованого бізнесу. Досвід країн Західної та Північної Європи (зокрема,
Норвегії), переконливо доводить можливість реалізації соціально-відповідальної моделі ведення бізнесу на ринку
автомобільного пального, при якій відбувається перехід від ведення бізнесу, орієнтованого на прибуток, до соціальноорієнтованого бізнесу. При цьому інтереси споживачів мають бути збалансованими з інтересами держави та представників
бізнесу у сфері видобутку, переробки, збуту і реалізації нафтопродуктів.
У відповідності з пріоритетами, цілями і завданнями Енергетичної стратегії України до 2030 р. [1], необхідно
запровадити справедливу конкуренцію на ринку і на цих засадах збалансувати інтереси держави, енергетичних компаній та
споживачів енергоресурсів, забезпечити соціальну стабільність та високий рівень екологічної безпеки. На нашу думку, при
формуванні соціально-орієнтованої моделі бізнесу вітчизняним операторам ринку автомобільного пального необхідно
реалізовувати соціально-відповідальні бізнес-моделі не лише по відношенню до власного персоналу та акціонерів, але й
розширювати практику задоволення соціальних інтересів споживачів, регіону діяльності чи місцевої громади, поширювати
практику використання інструментів соціально-орієнтованого маркетингу.
Для формування моделі соціально-орієнтованого бізнесу на вітчизняному ринку автомобільного пального
доцільним є розширення практики соціального маркетингу, під яким розуміється маркетингова діяльність на ринку не лише
з врахуванням інтересів окремого підприємства, але й споживачів і інших контактних аудиторій. При цьому робиться
наголос на формуванні довготермінових економічних та комунікаційних зв’язків між підприємством і споживачем. Вже
сьогодні провідні вітчизняні оператори ринку автомобільного пального усвідомлюють, що використання інструментів
соціального маркетингу, побудованого на принципах соціальної відповідальності та партнерства, позитивно впливає на
власний імідж, репутацію та лояльність клієнтів. Соціальні принципи починають ставати частиною бізнес-стратегій
підприємств, про що свідчать нефінансові звіти окремих вітчизняних корпорацій. Серед мереж вітчизняних АЗС
поширюється практика тіснішої співпраці з місцевими громадами для вирішення локальних проблем, створення нових
робочих місць для місцевого населення, молоді, жінок, людей з особливими потребами, проводяться благодійні та
волонтерські заходи (благодійні аукціони, збір коштів, речей, дитячих книг тощо), екологічні акції (висадка дерев,
прибирання територій, запровадження практики “зелений офісˮ тощо), поширюється практика меценатства та спонсорства.
Таким чином, головними пріоритетами та принципами поширення соціально-орієнтованого маркетингу на ринку
автомобільного пального повинні бути наступні:
1) підприємство повинно реалізовувати програми соціально-економічного розвитку по відношенню до територій
розміщення АЗС (нафтобази, НПЗ), а не лише стосовно власного колективу чи акціонерів;
2) споживачі повинні орієнтуватися на придбання пального, виробництво якого є максимально екологічним і не
обтяжливим для навколишнього середовища;
3) споживачі підтримують ті підприємства, які максимально орієнтовані на задоволення потреб покупців і якісне
обслуговування;
4) підприємства повинні постійно працювати над підвищенням якості пального;
5) основна мета діяльності підприємства повинна узгоджуватися з завданнями розвитку регіону, країни та
суспільними цінностями.
Таким чином, існуючий зарубіжний досвід показує, що саме крупні видобувні та нафтопереробні ТНК, великі
мережі АЗС виступають головними суб’єктами розвитку соціально-орієнтованого бізнесу, активно використовують
інструменти соціального маркетингу, реалізовують широкі соціальні програми та проекти, займаються спонсорською,
благодійною та волонтерською діяльністю, підтримують програми регіонального розвитку, здійснюють культурні та освітні
проекти. Таку практику доцільно поширити в Україні, стимулюючі провідних операторів ринку до впровадження соціальноорієнтованої моделі бізнесу. Формування соціально-орієнтованої моделі бізнесу на ринку автомобільного пального України
в значній мірі залежатиме від належного рівня державної підтримки та стимулювання, оскільки такі ринкові нововведення
потребують посилення прозорості ринку, ліквідації проявів корупції та недобросовісної конкуренції.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ
До найважливіших факторів конкурентоспроможності у сучасній економічній науці, відносять технікотехнологічний рівень і якість продукції, її здатність задовольнити потреби споживачів, а до її головних елементів – рівень
цін, якість продукції, умови сервісу, термін гарантії вибору.
Сьогодні конкурентоспроможність експортної продукції України забезпечують природні ресурси, дешева робоча
сила, низька плата за землю, недооцінені основні фонди і низький курс гривні. Відповідно, на світовому ринку за Україною
закріпився статус постачальника ресурсів, що є стратегічно невигідним.
Для досягнення підвищення конкурентоспроможності країни на світовому ринку, в першу чергу розглядаються її
конкурентні переваги. До основних конкурентних порівняльних переваг економіки України можна віднести: природносировинну базу (запаси корисних копалин, сприятливі кліматичні умови, родючі землі); значні потужності видобувної та
обробної промисловості; розвинуту транспортну інфраструктуру; досить високий рівень кваліфікації робочої сили при
невисокому рівні її оплати; вигідне економічно-географічне положення країни та інші. Розглянуті порівняльні конкурентні
переваги дають змогу стверджувати, що відповідно до концепції М. Портера про “стадії конкурентного розвитку” Україна
щодо більшості своє продукції знаходиться на тій стадії конкурентного розвитку що зумовлена природними факторами.
Тому, для підвищення конкурентоздатності вітчизняної економіки потрібно якомога швидше перейти до наступних стадій
конкурентного розвитку, які зумовлюються капіталовкладеннями та інноваціями.
Таким чином, є достатні підстави для висновку про те, що Україна має шанси для поліпшення своїх позицій на
світовому ринку. Досягнення цього можливе лише за умови проведення відповідної експорторозширюючої політики, коли
поруч з розвитком традиційного експорту розвиватимуться й потенційні експортні галузі відповідно до тенденцій на
світовому ринку. Цього можна досягти при сприянні у структурній політиці виробництву товарів високого ступеня
переробки шляхом використання провідних технологій, які дозволять ефективніше використовувати наявні ресурси.
В останні роки в Україні відбулася активізація конкурентної політики, однак частка монопольного сектора економіки
у ВВП сягає більше ніж 40% (нормальним вважається рівень 10-12%). Основними факторами, що стримують дані процеси є
утрудненість доступу до капіталу; низькі стимули до інвестицій; нерівні умови конкуренції; низький рівень якості управління
на підприємствах; недостатній рівень інтеграції у світову економічну систему; неефективна гнучкість ринку праці.
Отже, виділимо основні взаємопов'язані між собою складові стратегії, реалізація якої, забезпечить створення
необхідних умов для розвитку конкурентоспроможного виробництва та виходу українських товарів на європейські та
світові ринки:
а) створення економічних, правових та соціальних умов для інтеграції України з іншими країнами, а особливо з
ЄС. Розширення міжнародної співпраці в економічній, науково-технічній та інформаційній галузях;
б) формування сприятливого інвестиційного клімату в країні. Реалізація заходів, спрямованих на захист
національної власності. Зміцнення валютної, фінансової та кредитної системи;
в) створення сильної промислової політики орієнтованої на стимулювання інновацій та завоювання позицій на
європейському та світовому ринках наукоємної продукції.
Другою складовою стратегії, реалізація якої забезпечить створення необхідних умов для розвитку
конкурентоспроможного виробництва на Україні є проведення заходів, спрямованих на захист національної власності та
створення сприятливого інвестиційного клімату в державі.
Вагомим завданням для захисту національних інтересів України є реформування фінансової, валютної та
податкової систем. Сучасна фінансова система в Україні відірвана від реального сектору економіки, що є причиною
знецінення гривні, низького рівня виробництва та низької конкурентоспроможності продукції. Для цього необхідно
створити ефективну правову систему регулювання діяльності фінансових структур, що заборонила б вивіз капіталу та
стимулювала інвестиційну активність у країні.
Подальший розвиток банківського законодавства для захисту вкладів підвищило б довіру потенційних інвесторів у
середині країни та за її межами, що суттєво поліпшило б інвестиційний клімат у країні, який сприяв би проведенню сильної
промислової політики.
Серед основних причин інвестиційної кризи в країні можна назвати такі: низька ефективність державної підтримки
національної економіки; недостатність джерел внутрішніх інвестицій; недостатня інвестиційна привабливість України для
іноземних інвесторів, через її фінансову та політичну нестабільності; відсутність позитивних змін у реструктуризації
промисловості та зростання частки капіталоємних та енергоємних галузей у структурі капітальних вкладень;
невідповідність реального інституційного середовища, тобто недостатність банківської системи, недієвість фондових і
товарних бірж, кредитних спілок, інвестиційних компаній; нерозвиненість фізичної інфраструктури; недостатність
інвестиційних ресурсів у “людський капітал”, у науку; недостатня розвиненість малого і середнього підприємництва; низька
етичність поведінки компаній на зовнішніх ринках; непрозорість ухвалення урядових рішень; недієвість аудиторських та
бухгалтерських стандартів; неефективність використання Державного бюджету; неефективність корпоративного
управління; високий рівень організованої економічної злочинності; відплив капіталу за кордон та хронічний дефіцит
торговельного балансу.
Для створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, в першу чергу варто розробити дієвий механізм залучення і
концентрації внутрішніх інвестицій в пріоритетні галузі та виробництва. До цих галузей народного господарства належать:
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1) галузі, що характеризуються швидким поверненням витрат (харчова промисловість, переробні галузі в сфері
сільського господарства, легка промисловість);
2) галузі “вихідної ланки”, розвиток яких дасть сильний поштовх для економічного зростання інших виробництв
(літакобудування, суднобудування, виробництво ракетно-космічної техніки та ін.);
3) виробництва та галузі з великим експортним потенціалом і конкурентоспроможністю, розвиток яких значною
мірою скоротить дефіцит у зовнішній торгівлі.
Важливим аспектом інвестиційної політики є розвиток системи захисту і механізмів повернення інвестиційних
коштів, їх страхування, дотримання задекларованих умов повернення залучених коштів. Це потребує вдосконалення
нормативно-правової бази забезпечення прав інвестора як юридичної особи.
На наш погляд, держава повинна досягти такого рівня міжнародної конкурентоспроможності товарів чи послуг
який забезпечує економіці країни та її підприємствам, по-перше, підтримку зростаючих стандартів, а по-друге досягнення
(збереження) таких позицій у світовій економіці, коли національні товари і послуги успішно реалізуються на міжнародних
ринках. Як свідчить практика, сталої конкурентоспроможності досягають лише ті країни, які можуть оптимально
реалізувати свої національні переваги, орієнтуючись на постійне підвищення продуктивності праці.
Якщо враховувати існуючу сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів, можна стверджувати, що актуальною
проблемою для України є забезпечення, передусім факторної конкурентоспроможності. Такий підхід означає моніторинг
змін позиції країни на міжнародних ринках залежно від рівня розвитку національної економіки, що характеризується
реальним використанням факторів економічного зростання.
Підсумовуючи вищезазначене, зробимо висновок, що основними умовами досягнення конкурентоспроможності
українських товарів є високий рівень всієї економічної системи управління на рівні окремого підприємства, галузі, регіону,
всього національного господарства через створення відповідних умов до співпраці та інтеграції і сприятливого
інвестиційно-інноваційного клімату в країні.
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НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У МОДЕЛІ КРУГОПОТОКУ ДОХОДІВ
ТА ВИТРАТ
Державно-приватне партнерство (ДПП) вже досить давно стало потужним інструментом розвитку економіки на
всіх рівнях. Якщо розглядати напрямки підтримки розвитку ДПП на рівні національної економіки, то слід здійснювати
дослідження на основі моделі кругопотоку доходів та витрат за участю держави.
Модель відображає взаємопов’язаний і безперервний рух ресурсів, вироблених продуктів і доходів, між економічними
суб’єктами, які стають стимулами для їх діяльності. У кожній національній економіці, є три основні економічні суб’єкти –
домогосподарства, фірми та держава.
Новаченко Т.В. зазначає, що “… в країнах, де визнається приватна власність, і існує чи формується ринкова
економіка, розділяє всю множину юридичних осіб на три сектори: перший сектор поєднує органи державної влади, тобто
організації, майно яких перебуває в державній чи комунальній власності; другий сектор – приватні комерційні організації,
тобто організації, що переслідують одержання прибутку як основну мету своєї діяльності, і майно яких не перебуває в
державній чи комунальній власності; третій сектор – приватні некомерційні організаціїˮ [1, с.18].
У частині моделі ці сектори взаємодіють, на нашу думку, за відсутності спільних інтересів (рис. 1).
Цільові субсидії, податкові
пільги, цільові кредити, інші
види допомоги
Підприємницький сектор

Державний сектор
Податки, % по кредиту

Рис. 1. Частина моделі кругопотоку з урахуванням державного сектору*
*Побудовано автором самостійно на основі [2, с.225].
З рис. 1 помітно, що кругопотік доходів та витрат між державою та підприємницьким сектором знаходяться у
взаємозв’язку, де успіх діяльності бізнесу напряму залежить від державної підтримки. Також слід відмітити, що за рахунок
створення справедливих умов для функціонування підприємства збільшується його “дохідˮ, що стає надходженням до
держави. Таким чином це створює можливість збільшення субсидій, надання пільг з боку держави і т.п. Та створює
накопичення для надання допомоги третьому сектору (некомерційному).
Згідно Закону України “Про підприємництвоˮ, органи державного управління будують свої відносини з
підприємцями, використовуючи:
 податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і процентів по державних
кредитах;
 податкових пільг;
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 цін і правил ціноутворення;
 цільових дотацій;
 валютного курсу;
 розмірів економічних санкцій;
 державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, екологічні та інші норми і нормативи;
 науково-технічні, економічні та соціальні республіканські й регіональні програми;
 договори на виконання робіт і поставок для державних потреб [3].
За цих умов підприємницький сектор сплачує податки, відсотки по кредиту, що стають надходженнями до
державного бюджету. Це нівелює спільність інтересів, що є присутнім у ДПП. В той час, як державно-приватне партнерство
представляє собою “…договірну угоду між урядом та приватною компанією, спрямованої на фінансування, проектування,
впровадження та експлуатацію інфраструктурних об’єктів та послуг, які традиційно надавалися державним секторомˮ [4].
Це відносно нова форма взаємодії бізнесу та влади, що базується на основі спільної реалізації проектів, що мають важливе
значення для обох сторін: підприємницького та державного.
У ДПП підприємницький сектор, який володіє ідеями, здібностями, ресурсами може використовувати об’єкти, що
знаходяться у власності держави на довгостроковій основі, не привласнюючи його. Це розширює можливості збільшення
власного прибутку бізнесу та виводить на новий рівень відносин з державою. А державний сектор отримує оновлений
об’єкт, який до цього не використовувався та не приносив користі як економіці, так і суспільству. Тому, враховуючи модель
на рис. 1 та дослідження, слід виділити напрямки підтримки ДПП шляхом: зниження ставок по кредитах, надання
податкових пільг, надання права встановлення “розумноїˮ ціни на товар або послугу, послаблення економічних санкцій,
підтримка стабільного курсу валют, розширення та підтримка проектів ДПП і т.п.
Отже, цю частину моделі можна розглядати як державно-приватне партнерство, де враховуються:
- спільні ризики та ресурси;
- здійснюється контроль та співвідношення ціни та якості;
- права та обов’язки, оформлюються у формі договору між учасниками, що несуть солідарну відповідальність;
- орієнтація на результат обох учасників.
Отже, ДПП можна назвати новою, вищою формою відносин у частинній моделі кругопотоку за участю держави.
Де держава виходить на інший рівень – партнерських відносин з приватним сектором. За цих умов стає можливим
збільшення та розширення можливостей підтримки бізнесу (надання пільг, допомоги, зниження податків і т.п.) та збільшити
доходи держави за рахунок сплати податків. Зважаючи на цю модель, можна виділити наступні напрямки розвитку ДПП:
зниження ставок по кредитах; надання податкових пільг; надання права встановлення “розумноїˮ ціни; послаблення
економічних санкцій; підтримка стабільного курсу валют; розширення та підтримка проектів ДПП. Це сприятиме (див.
рис. 1) зворотному ефекту – збільшення надходження до державного бюджету у вигляді податків, відсотків по кредиту та
оновлений об’єкт державної власності.
Подальших досліджень потребує питання підтримки ДПП із врахуванням інтересів третього сектору
(некомерційного) та визначення соціального ефекту від взаємодії усіх секторів.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Як показує практика, підходи до оцінювання ефективності управління, які виникають на основі поєднання кількох
простих підходів, у більшості випадків визначаються складністю такої оцінки для системи реалізації книжкової продукції,
яка включає не одного, а кількох суб’єктів господарювання.
Оцінка ефективності управління вже досить давно знаходиться в центрі уваги науковців та спеціалістів, і тому в
цій галузі накопичені певні результати. Всі вони, безперечно, цікаві тоді, коли ставиться мета більш детального та
глибокого вивчення проблем управління підприємством, оцінки його ефективності з позиції положень загальної теорії
управління, встановлення необхідних елементів системи управління, їх логічного взаємозв’язку та взаємодії. Проте у сфері
торгівлі немає окремого підходу до оцінки ефективності процесу реалізації видавничо-поліграфічної продукції тому
застосовують підходи, які використовуються на класичних підприємствах.
Аналіз підходів до оцінювання ефективності управління підприємством показує, що в теорії і практиці
зустрічається як їх часткове використання, так і поєднання різних підходів.
У ході аналізу теоретичного матеріалу було розглянуто чотирнадцять підходів до оцінювання ефективності
управління підприємством, виділено їх позитивні та негативні сторони. Така велика розбіжність підходів не сприяє якості
оцінювання, а навпаки, ще більш загострює питання про те, за яким підходом все ж таки має обути оцінена ефективність
управління підприємством.
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Усі підходи до оцінювання ефективності управління підприємством доцільно поєднати в три загальні підходи:
селективний підхід до оцінювання ефективності управління підприємством, за яким пропонується оцінювати ефективність
управління підприємством з точки зору одного елемента системи управління; комплексний підхід до оцінювання
ефективності управління підприємством, коли оцінка проводиться за комплексом окремих елементів системи управління;
фрагментарний підхід до оцінювання ефективності управління підприємством, де оцінка проводиться за різними аспектами
або компонентами управління, які не є елементами системи управління [4, c. 264].
Селективний підхід в своєму складі поєднує підходи до оцінювання ефективності управління підприємством, які
ґрунтуються на оцінці ефективності діяльності підприємства, економічної ефективності, ефективності витрат на управління
та ефективності управлінської праці [2, c. 154].
До складу комплексного підходу до оцінювання ефективності управління підприємством увійшли підходи, що
ґрунтуються на оцінці за кінцевими результатами роботи та ефективним використанням трудових ресурсів, оцінці за
ефективністю системних ресурсів, за загальними показниками результативності діяльності конкретної системи управління
та на основі збалансування інтересів груп зовнішнього та внутрішнього середовища [1, c. 151].
Фрагментарний підхід у своєму складі об’єднав підходи, які базуються на ефективності управлінських рішень,
ефективності вдосконалення управління та на основі виміру вартості бізнесу [5, c. 51]. Слід також зауважити, що оскільки
ефективність управління підприємством розглядається в роботі саме як відносна характеристика результативності
управління, а результативність у свою чергу – це рівень досягнення цілей підприємства, то виділені два перші підходи до
оцінювання ефективності управління підприємством безпосередньо будуть ґрунтуватися саме на такій оцінці [3, c. 21]. У
зв’язку із цим підхід до оцінки ефективності управління підприємством на основі лише оцінки ступеня досягнення цілей
буде входити до складу як першого, так і другого підходів до оцінювання ефективності управління.
Отже, аналіз існуючих підходів до оцінювання ефективності управління системою реалізації книжкової продукції
показав, що єдиного підходу, який би не мав недоліків, не існує. Головними недоліками більшості підходів до оцінювання
ефективності є їх вузькість з позиції об’єкта оцінки, тобто управління. Більш детально та комплексно управління
представлено в системному підході, де воно розглядається як система певних елементів, які пов’язані між собою. Але й він
має значний недолік – відсутність єдиного погляду на склад елементів системи управління. Підходи до оцінювання
ефективності управління, які виникають шляхом поєднання кількох простих підходів, у більшості випадків визначаються
складністю такої оцінки.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
В сучасних умовах ринкової економіки електронні технології суттєво розширили сфери використання електронних
засобів і поклали початок розвитку такого виду, як інтернет-торгівля.
Питанням особливостей обліку та оподаткування в інтернет-торгівлі присвячені праці таких науковців як Ю. Г. Лисенко, А. В.
Мартовий, В. Л. Пілюшенко, Ф. Ф. Бутинця, В. Л. Плекач, Л. В. Нападовська, О. В. Фоміна, А. Москаленко, О. Золотухіна. Разом з тим
залишається відкритим коло питань зокрема, укладання електронних договорів та електронних правочинів, формування первинних
електронних документів.
Використання Інтернету в комерційній діяльності дозволило підприємствам торгівлі перевести у електронний формат
значну частину циклу товароруху. Так, покупці можуть обрати, замовити, сплатити, а у разі продажу нематеріальних
товарів і отримати товари на сайті інтернет-магазину. При цьому в інформаційній системі підприємства формується
інформація про угоду з моменту першого відвідання сайту і до моменту припинення користування післяпродажними
послугами.
Питання розмежування сфери застосування електронних та паперових документів є дискусійним. Законодавче
визначення електронного документа наведено у ст. 5 Закону України “Про електронний документ та електронний
документообіг”  це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові
реквізити документа [1]. Як правило, антонімом до поняття “електронний документ” є поняття “паперовий документ”.
Електронний документ, як елемент бази даних інформаційної системи відповідає за фізичну реєстрацію даних на
носіях інформації та за форму подання інформаційних ресурсів. У бухгалтерському обліку електронний документ  це
підтверджений електронним цифровим підписом інформаційний масив певного набору обов’язкових реквізитів, який
обов’язково носить ознаки розпорядження на активізацію діяльності або виправдання такої діяльності.
Нині, автоматизація роботи бухгалтерів-аналітиків не повинна обмежуватися комп’ютерними шаблонами первинних
облікових документів, взаємозв’язком даних і арифметикою підсумків облікових регістрів. Особливо, це стосується
підприємств, що здійснюють інтернет-торгівлю, де суттєва частка вхідних інформаційних потоків формуються в
електронному форматі. Значення бухгалтерських первинних документів у фінансово-господарській діяльності підприємства
визначається не лише тим, що вони є основою і підтвердженням правильності облікових даних. Будь який рух матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів на торговельному підприємстві повинен бути своєчасно і правильно оформлений
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первинними обліковими документами, які надають юридичної сили господарській операції. У практиці бухгалтерського
обліку первинне документування традиційно представлено як початковий етап облікового процесу, який включає
документування фактів господарської діяльності, представлення, обробку і рух первинних документів.
Протягом останніх років електронний документообіг посів значне місце у різних сферах діяльності. Концепція
використання електронних файлів для збереження та обміну даними, електронної звітності, електронної комерції широко
використовуються для взаємодії між фізичними та юридичними особами.
Розглядаючи торгівлю загалом, а й зокрема електронну можна зазначити що для здійснення операцій продажу товарів
між покупцем і підприємством має укластися договір купівлі-продажу. Коли ця операція відбувається традиційно, договір
підписують власноруч та скріплюють печатками представники підприємств.
В інтернет-торгівлі основу правового регулювання операцій продажу покладено на електронний договір. В свою чергу
електронний договір перетинається з поняттям електронний правочин. Судячи з формулювань Закону про електронну комерцію,
електронний правочин має на увазі дію (а не намір) однієї сторони, внаслідок якої набуваються, змінюються чи припиняються
цивільні права й обов’язки [2]. А електронний договір передбачає домовленість двох чи кількох сторін, спрямовану на набуття,
зміну або припинення прав та обов’язків.
Отже, може здатися, що електронний правочин укладається в момент передачі товару покупцеві або оплати
покупцем замовлення, і це відрізняє його від електронного договору. Проте Закон про електронну комерцію уточнює, що
електронний правочин передбачає використання інформаційно-телекомунікаційних систем [2]. У цьому випадку можна
припустити, що електронний правочин, як поняття, дещо ширший за електронний договір. Він починається з моменту
пропозиції (оферти), триває у вигляді укладання електронного договору та закінчується виконанням сторонами своїх
зобов’язань. У свою чергу оферта – це пропозиція укласти електронний договір [5]. Ця пропозиція повинна містити всі
істотні умови, властиві договору. Щоб оферта закінчилася укладанням електронного договору, потрібен його акцепт другою
стороною шляхом підписання. Однак технологію підписання такого електронного договору сторонами в Законі прописано
вкрай нечітко. Для цього продавцю достатньо накладення на договір свого електронного цифрового підпису. Та, якщо
покупцем вистає фізична особа – кінцевий споживач, то законодавець не в змозі примусити оформити сертифікати ключів
для електронного цифрового підпису. Закон про електронну комерцію пропонує варіанти акцепту оферти:
‒ надсилання електронного повідомлення автору оферти, підписаного відповідним чином;
‒ заповнення форми заяви про прийняття оферти, підписаної відповідним чином;
‒ вчинення дій, аналогічних прийняттю оферти (примір оплата товару) [5].
Що ж стосується фізичних осіб, то, має пройти ще не один рік, щоб електронний документообіг набув
розповсюдження серед пересічних громадян.
Отже, в електронній торгівлі не дивлячись, на те що все в електронній формі повинно бути присутнє
документальне паперове оформлення операцій підприємства торгівлі. В першу чергу, це відноситься до організації
розрахунків за товари інтернет-магазинів. В електронній торгівлі відбувається поєднання первинних документів в
письмовій та електронній формі. Замовлення товару, ознайомлення з товаром, підписання договору відбувається в
електронній формі, а розрахунок і доставка в більшості випадків із застосуванням документів у письмовій формі.
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
З проголошенням незалежності Україна обрала ринковий шлях розвитку економіки. Головна мета ринкової
трансформації вітчизняної економіки полягала у стимулюванні економічного зростання, підвищенні продуктивності праці,
ефективному використанні виробничих ресурсів, забезпеченні високої якості товарів і послуг, зростанні добробуту
населення [1]. Досягти цієї мети можна завдяки широкому використанню в господарській діяльності інтелектуального
капіталу.
Людський капітал характеризується кількісними і якісними показниками. Для кількісного аналізу людського
капіталу використовують передусім демографічні показники. За останні роки простежується стійка тенденція зменшення
кількості самих носіїв людського капіталу, тобто наявного в Україні населення. Спостерігається від’ємний коефіцієнт
природного приросту населення і зростання очікуваної тривалості життя при народженні, відносне скорочення показника
природного приросту населення у розрахунку на 1000 осіб (протягом 2011-2014 рр. скоротився удвічі). “Старіння
населення” неминуче постійно призводить до податкового навантаження на економічно активне населення.
Також на стан вітчизняного людського капіталу негативно впливає захворюваність населення. Зокрема, за 1990-2013
рр. частка уперше зареєстрованих випадків захворювання системи кровообігу від загальної кількості уперше зареєстрованих
хвороб зросла з 0,4% до 0,6%, частка новоутворень – з 1,0% до 1,4%, захворювання на туберкульоз – з 0,05% до 0,1%, ВІЛінфікованих – з 0,05% до 0,07%. З огляду на це можна зробити висновок, що в трансформаційній економіці України
кількісні параметри людського капіталу зменшилися.
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Якісні показники людського капіталу як складової інтелектуального капіталу формуються в системі освіти. В даній
галузі існують певні проблеми, спричинені структурними змінами в економіці України. Забезпечення нової якості освіти,
що об’єктивно випливає з інноваційного типу навчання, постає як домінантний напрямок сучасної освітньої реформи. Вища
освіта виступає одним з небагатьох благ, що має позитивні зовнішні ефекти для суспільства і за яке населення погоджується
платити. Приблизно дві третини батьків погоджується нести серйозні фінансові витрати, для того щоб дати дітям якісну
вищу освіту, понад 50% бюджету вищої освіти складає плата за неї. Для порівняння дана частка фінансування у Великій
Британії складає 12%, у Канаді 11%, у США – 14% [3]. В Європі роблять акцент на державному фінансуванні системи
освіти, в розвинутих країнах інших регіонів світу велика частка інших джерел фінансування вищої освіти. Так, за даними
ОЕСР у таких країнах, як США, Японія, Австралія, Ізраїль, приватні кошти складають більше половини усіх джерел
фінансування вищої освіти [2].
Економіко-інтеграційні процеси, заявлені Україною на державному рівні, та прагнення посісти належне місце у
світовому рейтингу економічно-розвинених країн вимагають переосмислення підходів до інституціонального управління
процесами інтелектуалізації праці та засобів виробництва з метою збільшення частки виробництва товарів і послуг з
високою доданою вартістю. На сьогоднішній день розвиток високотехнологічних галузей є безальтернативним напрямком
становлення та конкурентоздатності національної інноваційної економіки, основною підвалиною якої в умовах
трансформаційної економіки є інтелектуальний капітал.
Основні складові інтелектуального капіталу включають компоненти людського, структурного, клієнтського і
соціального капіталів [5]. Розроблена нами авторська методика оцінювання інтелектуального капіталу базується на чіткому
структуруванні їх компонентного наповнення. Зокрема, до показників людського капіталу ми віднесли чисельність населення;
характеристику його економічної активності; кількість пенсіонерів; доходи населення; рівень медичного забезпечення населення;
кількість осіб, які навчаються у навчальних закладах різних рівнів акредитації. Структурний капітал включає: рівень інвестиційної
активності; рівень інноваційної активності; кількість поданих заявок на отримання охоронних документів; рівень витрат ВВП на
наукоємні галузі та соціальну сферу; рівень експорту високотехнологічної продукції. Оцінюючи клієнтський капітал, ми вивчали
рівень іноземних інвестицій у наукоємні галузі; рівень іноземних інвестицій у розвиток нових технологій в соціальній сфері.
Аналіз соціального капіталу охоплював рівень довіри суспільства до влади; частку Інтернет-користувачів, % до загальної кількості
населення; споживчі витрати домашніх господарств на комунікації, освіту та охорону здоров’я.
Релевантність результатів досягалася за рахунок співвідносності показників шляхом їх нормування. Аналіз
отриманих результатів свідчить про позитивні тенденції щодо зростання національного інтелектуального капіталу, вказують
на наявність невідворотних процесів поступу української економіки в інноваційно-інтелектуальному напрямку. Найбільші
темпи зростання демонструє такий структурний елемент інтелектуального капіталу, як клієнтський капітал (за рахунок
високих позицій національної освітянської галузі), однак, у 2015 р. спостерігається зниження його оцінки. Показники
людського капіталу є недостатніми, що зумовлюється у першу чергу складним соціально-економічним та демографічним
становищем України у 2010-1015 р. Зокрема, стабільною залишається негативна тенденція скорочення населення України
(зменшення показника на 1,6%), у той же час кількість зайнятого населення працездатного віку скоротилася на 13,4% [4].
До позитивних тенденцій слід віднести скорочення рівня безробіття на 14,3%, зростання середньомісячної
номінальної заробітної плати на 86,4%, що, попри незначне збільшення пенсійного забезпечення (на 3,6%), зумовило
зростання доходів населення на 65,6%. Разом з тим, спостерігається зменшення кількості осіб, які навчалися (на 17,8%),
зокрема кількість студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації скоротилася на 33,5% [4].
Найбільш стабільні показники зростання демонструє соціальний капітал, оцінка якого за досліджуваний період
зросла на 78,0%. Великою мірою цьому сприяє збільшення довіри суспільства до органів влади та боротьба на державному
рівні з проявами корупції. Але найбільшим чинником впливу на цей структурний елемент інтелектуального капіталу
виявилося усвідомлення населенням важливості індивідуального соціально-інтелектуального розвитку. Зокрема, за
досліджуваний період Споживчі витрати домашніх господарств на телекомунікації зросли на 122,3%, на охорону здоров’я –
на 128,2%, на освіту – на 31,9%, у 2 рази збільшилася частка постійних інтернет-користувачів [4].
У 2014 р. ми спостерігаємо певне зниження показника структурного капіталу, що викликано, у першу чергу,
різким зменшенням капітальних інвестицій. Однак, уже в наступному році ситуація значно покращилась і в цілому за період
2010-2015 рр. значення оцінки структурного капіталу демонструє найбільше зростання з усіх досліджуваних категорій (на
122,2%), що вказує на позитивні зрушення національної економіки. Однак, в межах матриці значень структурного капіталу
не спостерігається однорідності процесів зростання. Зокрема, показник рівня реалізації інноваційної продукції у ВВП
зменшився на 64,1%, значно погіршилися і показники частки виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП
(зменшення на 28,9%), кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки зменшилась на 24,9%, а
кількість науковців – на 28,9%. Разом з тим, спостерігається зростання показників експорту інтелектуальних послуг.
Найбільше зростання спостерігаємо і в групі експорту комп’ютерних послуг – на 290,6% [4]. Такий прорив свідчить про
надвисокий інтелектуальний потенціал українських спеціалістів у галузі ІТ-технологій, затребуваність яких компаніями з
розробки програмного забезпечення останніми роками залишається стабільно високою.
Таким чином, рівень національного інтелектуального капіталу відстає від відповідних показників європейських
країн, що свідчить про недостатню оціненість інтелектуального фактора у розвитку вітчизняної економіки. Спрямованість
вектору української економіки у бік Європейського союзу вимагає більш ретельної уваги до розробки інституційних
програм підтримки та розвитку цього пріоритетного в сучасних умовах господарювання аспекту.
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МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ БІЗНЕСУ
Моральні аспекти бізнесу є невід’ємною складовою філософії економіки, яка розглядає систему господарювання
як багатовимірний, суперечливий, об’ємний світ (світ суспільства і природи), який перебуває у постійному русі та розвитку.
Специфіка філософського знання допомагає піднятися над зовнішнім, буденним аналізом поверхових явищ та їх
властивостей, проникнути в сутність глибинних економічних процесів, які неможливо збагнути ні досвідом, ні практикою,
оскільки вони виходять за межі раціонального осягнення, але є буттєвими і за певних обставин достатньо відчутними.
Завдяки цьому філософія економіки здатна розкривати багатшу за змістом і сутністю економічну реальність. Філософський
підхід дає змогу розглядати економіку як складну, відкриту, нелінійну систему з її незворотністю, можливістю виникнення
нових зв’язків і відношень, з’ясувати місце і роль поодиноких людських зусиль у цій системі, які за певних станів
соціального середовища можуть суттєво впливати на макросоціальні процеси.
Філософія розглядає економіку як особливий засіб самореалізації людини в процесі зміни нею зовнішнього і
власного (внутрішнього) світу. Економіка набуває статусу людиновимірної, універсальної єдиної матеріально-духовної
сфери, в якій особистість, завдяки моральному вибору реалізує себе як біосоціодуховна цілісність.
Актуальність поставленої проблеми дослідження в тому, що моральні аспекти бізнесу дають змогу більш
гармонійно здійснити самореалізацію особи, усвідомити такі основні для неї поняття як сенс життя, щастя, обов’язок,
соціальна справедливість. Моральні цінності є основним імпульсом і мотивом, який долає задану розмірність економіки,
сприяє еволюції всіх соціальних форм.
Моральні аспекти бізнесу дають можливість визначити своєрідність і найхарактерніші риси ризиків сучасної
епохи, пізнати і зрозуміти, наскільки людина володіє моральною здатністю відповідати потребам розвитку економіки та
суспільства в цілому, настільки вона творчо активна “шкідлива” для власного саморозвитку.
Цю проблему найбільш творчо розглядав М. Вебер. Його концепція ідеального типу служить методологічним
засобом і евристичним прийомом соціального пізнання і інтерпретації людської поведінки. Методологія ідеальних типів у
цьому випадку є засобом пояснення цих типів, прояснення питання про можливість відновлення суб’єктивного сенсу, що
вкладається партнерами по комунікації. Ідеальний тип – це уявна теоретична конструкція, що створюється вченим, який
досліджує соціальну реальність відносно того або іншого аспекту цієї реальності (явища, процесу, зв’язку, дії, події тощо) за
допомогою вирізнення окремих моментів, сторін, значущих для цього аспекту досліджуваної реальності. Вчений у
результаті всіх цих процедур конструює єдиний уявний образ, що відповідає вимогам внутрішньої логічності й
несуперечності між метою і засобами досягнення цілей.
Ідеальний тип підприємця – це людина, для якої етичні норми вважаються непорушними і мають пріоритетне
значення. Завдяки цьому він вважається доброчесною людиною, що живе за правилами моральності й моралі. Але
найважливіше, що є в людині і що стримує її, спрямовуючи всі вчинки і діяння – це найвищі моральні ідеали (для М. Вебера
– протестантська етика).
У наш час багато дослідників стверджують, що з історичної сцени зникає (за веберівською термінологією) людина
праці, яка є прихильником принципів аскетичної етики та виникає людина як “машина бажань”.
Сучасний ринок не тільки задовольняє наявні бажання, але ще і постійно будить все нові і нові потреби.
Економічна система схильна породжувати бажання, розпалювати їх, що перетворює людину на своєрідну “машину
бажання”. Якщо раніше ключові процеси відбувалися у сфері виробництва, то в XX столітті вони перемістилися у сферу
споживання. Споживачам колишніх часів, вільним купувати або не купувати, вже не знаходиться місця в сучасній
суспільно-економічній системі. Нині запанував принцип задоволення. Антропологічне зрушення, що відбулося,
відокремлює героїчну еру виробництва від ери споживання та ери грошей [1, с. 108].
Серед моральних аспектів бізнесу особливий статус займає проблема філософії грошей. Філософія розглядає їх не
лише як засіб обміну, але і як певну мету яка впливає на світоглядно-духовний світ людини. Гроші опосередковано
впливають (формують, розвивають) моральні критерії поведінки людини.
Поліаспектним і досить актуальним є зворотній вплив моральних цінностей, щодо розуміння філософії грошей.
Завдяки моральним критеріям гроші далеко виходять за межі еквівалента товарів та послуг і стають невід’ємною складовою
світоглядних орієнтацій людини. Моральні цінності допомагають долати такі вади людини як утилітаризм, фетишизм,
індивідуалізм, нігілізм, макіавеллізм.
Оскільки абсолютною цінністю моралі є людина, то відношення її до економіки є визначальним у забезпеченні
власних основ життєдіяльності. Саме від неї залежить, чи виступатиме економіка руйнівником того, що важливе для
існування людства (сучасні екологічні проблеми тощо), чи людина буде носієм і охоронцем вже надбаного, такого, що має
безумовну загальнолюдську цінність.
Особливістю нової земної цивілізації в XXI ст. має стати глобальний гуманізм, в основі якого є “філософія сталого
розвитку”. Ця соціально-філософська концепція теоретично обґрунтовує екогуманістичний шлях розвитку людства,
трансформацію нині існуючої соціально-політико-економічної моделі в іншу, більш справедливу і перспективну для
виживання й подальшого поступу людства. Концепція сталого розвитку базується на двох принципах. Перший – принцип
справедливості у задоволенні потреб. Згідно з цим принципом, сталим є лише такий розвиток, який забезпечує потреби
нинішніх поколінь, не загрожуючи життю і здоров’ю прийдешніх поколінь. За цим принципом, майбутні покоління мають
такий самий морально-правовий статус, як і нинішні. Другий – принцип екологічних обмежень. Він вимагає, постійно
враховувати екологічні обмеження. На технологічні новації та економічне зростання людства треба накладати обмеження
задля збереження довкілля. Необхідно враховувати також можливості біосфери відновлювати свій потенціал, що зазнав
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антропогенного впливу. Усвідомлення потреби ефективних дій зумовлює новий глобальний консенсус щодо доцільності
поєднання технократичних рішень, міжнародних санкцій і прямого контролю за ринками задля забезпечення екологічних і
соціально-гуманітарних цінностей [2, с. 630-636].
Мораль є особливим духовно-творчим процесом, яка забезпечує постійне наповнення економічної сфери
людськими силами. Вона є своєрідним енергетично-творчим джерелом економічного буття, розвитку людських здібностей,
які забезпечують економічну діяльність.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Бізнес-середовище є одним із основних чинників, що впливає на інвестиційний розвиток економіки України. За даними
Держстату у 2016 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 4405,8 млн. дол. США прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) проти 3763,7 млн. дол. США у 2015 році. Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 31.12.2016 року становив 37 655,5 млн. дол. США. Інвестиції
спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. Так, станом на кінець 2016 року найвагоміші обсяги надходжень
прямих інвестицій були спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність – 10 324,4 млн. дол.
США та підприємств промисловості – 9 550,2 млн. дол. США. Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у січнігрудні 2016 року складають 326,2 млрд. грн. [4].
Сталий розвиток економіки є однією з головних світових концепцій, яка покликана запобігти економічним, екологічним
та соціально світовим загрозам. В ході розвитку цієї концепції цільовий вектор стійкого розвитку змістився з макрорівня на
мікрорівень. Так, як бізнес-середовище є основною рушійною силою економіки і суспільства в цілому. Тому, концепція сталого
розвитку набуває все більшої популярності в сучасному бізнесі, пов’язану зі створенням довгострокової цінності для різних груп
стейкхолдерів.
Під сталим розвитком економіки слід розуміти збалансованість економічних, екологічних та соціальних факторів і розподіл
відповідальності за дії, що завдають шкоди навколишньому середовищу, між різними групами зацікавлених сторін. Корпорації,
економіка яких залежить від соціальних і екологічних факторів, використовують концепцію сталого розвитку. Тому, особливо
актуальним є створення інформаційно-аналітичного забезпечення інвестиційних проектів [1, c. 18].
Економічні, екологічні та соціальні фактори інвестиційних проектів відображають вимоги зацікавлених сторін. Тому, дане
забезпечення повинно базуватися на врахуванні інтересів і задоволення вимог стейкхолдерів. Це дозволить домогтися збалансованості
всіх цих чинників інвестиційних проектів.
У зв’язку з цим, пропонується розглядати забезпечення сталого розвитку з точки зору стейкхолдерського підходу,
який має на увазі під собою врахування інтересів стейкхолдерів інвестиційних проектів як: держава, акціонери, вище
керівництво, працівники компанії, постачальники, покупці, кредитори, конкуренти. Всі вони мають свої інтереси і
висувають вимоги до інвестиційних проектів.
Інформаційно-аналітичне забезпечення інвестиційних проектів має будуватися на ітераційному виконанні завдань, як:
 визначення кола ключових стейкхолдерів і їх ранжування;
 виявлення та аналіз вимог всіх груп зацікавлених сторін;
 ранжування вимог на економічні, соціальні та екологічні;
 приведення вимог до конкретних показників;
 зіставлення вимог з фактичними параметрами інвестиційних проектів з метою виявлення розривів між ними;
 пошук шляхів і способів ліквідації, виявлених розривів;
 розстановка пріоритетів для збалансованого задоволення вимог стейкхолдерів;
 оцінка фінансових можливостей їх виконання [2].
Для виконання всіх цих завдань слід використовувати інструментарій бізнес-аналізу, як систему аналізу,
орієнтовану на стейкхолдерський підхід.
Основне призначення бізнес-аналізу полягає в інформаційно-аналітичному забезпеченні вироблення управлінських
рішень, заснованих на взаємодії з акціонерами, менеджментом та іншими стейкхолдерами [3]. Також дана система виконує
функцію аналізу виявлення проблем бізнесу, засновану на порівняльному підході вимог стейкхолдерів з фактичними параметрами
інвестиційних проектів.
Для визначення кола ключових стейкхолдерів і виявлення їх вимог слід використовувати інструменти бізнес-аналізу, як:
інтерв’ю, семінари, фокус-групи, анкетування, аналіз документів, мозкові штурми.
При ранжуванні ключових стейкхолдерів не обійтися без застосування експертних оцінок, які необхідні для
присвоєння рангів всім стейкхолдерам з метою їх упорядкування. Присвоювати їм ранги слід за двома критеріями “влада” і
“інтерес”. Так, найвпливовіша зацікавлена особа матиме найбільший рівень влади і зацікавленості, відповідно найменший
вплив буде у стейкхолдерів, які мають мінімальний інтерес і владу. Це необхідно для пріоритизації вимог стейкхолдерів.
Так як, не можливо виконати одразу всі вимоги, то в першу чергу інтереси враховуватися повинні тих стейкхолдерів, які
мають найвищий ранг.
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Після того, як виявлені вимоги, ранжовані і приведені до конкретних показників їх необхідно зіставити з
фактичними параметрами інвестиційних проектів з метою виявлення розривів, які по своїй суті є бізнес проблемами. При
аналізі розривів необхідно зрозуміти негативний або позитивний характер вони носять для інвестиційних проектів.
Збільшення розривів може свідчити як про позитивний результат (підвищення прибутку, рентабельності, обсягів продажів
тощо) так і про негативний результат (збільшення собівартості, цін на вироблювану продукцію, зменшення прибутковості
проектів, шкідливий вплив на екологію тощо). Тому, для проведення такого аналізу потрібне ефективне інформаційне
забезпечення в частині управлінського та бухгалтерського обліку.
Ліквідація розривів може вирішуватися шляхом реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із задоволенням
економічних, соціальних і екологічних вимог, які потребують відповідного фінансового забезпечення. Для цього пропонується
використовувати концепцію збалансованих грошових потоків, яка має на увазі під собою відсутність дефіциту грошових коштів.
Дана умова необхідна, щоб забезпечити взаємну компенсацію відтоків грошових коштів з інвестиційної діяльності, спрямованих
на задоволення вимог стейкхолдерів, грошовими притоками від операцій, пов’язаними з поточною, інвестиційної та фінансової
діяльністю. При цьому фінансова стійкість повинна бути головним критерієм збалансованості грошових потоків.
Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпечення інвестиційних проектів має на увазі під собою збалансоване
задоволення вимог стейкхолдерів. В основі, якої лежить аналіз бізнес-проблем, виражених в якості розривів між вимогами
стейкхолдерів і фактичними параметрами інвестиційних проектів. Здебільшого рішення даних проблем вимагає реалізації
інвестиційних проектів. Багато проектів, пов’язані з виконанням екологічних і соціальних вимог стейкхолдерів, які в
основному не генерують притоки грошових коштів. Тому, щоб компанія не збанкрутувала, слід застосовувати апарат
аналізу грошових потоків, щоб забезпечити їх збалансованість, при цьому головним критерієм має бути фінансова стійкість.
Так як реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на задоволення економічних, соціальних та екологічних вимог
стейкхолдерів, пов’язана зі значними фінансовими витратами, де відтоки грошових коштів можуть викликати втрату
фінансової стійкості.
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СУЧАСНІ КРИТЕРІЇ ТА ЧИННИКИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Менеджмент сучасних торговельних підприємств спрямований на забезпечення результативності та ефективності
їх функціонування та розвитку. Відповідно управління результативністю організації є однією з ключових функцій
професійної діяльності новітніх українських менеджерів, що вимагає створення адекватної системи управління.
Побудова систем управління результативністю торговельних підприємств без чіткого уявлення про критерії та
показники результативності їхнього функціонування, на які бажано вийти, втрачає свій раціональний зміст. Критерії
зазвичай (і помилково) розглядаються вітчизняними менеджерами як спосіб обмеженого і часткового вирішення проблем
адміністративного управління, а не як засіб менеджменту і фактор мотивації. Правильний вибір критеріїв результативності
дає змогу менеджерам обґрунтувати оптимальні управлінські рішення, забезпечити ефективність їх реалізації у розв’язанні
проблем торговельного підприємства стратегічного, тактичного та оперативного характеру. Тому сучасні менеджери
торговельних підприємств зобов'язані усвідомити необхідність використання критеріїв для оцінки досягнень і реалізації
стратегії організації: “не можете виміряти, отже, не можете управляти”, “ви отримуєте те, що вимірюєте” [1, 5].
Складність та багатоаспектний характер вимірювання результативності торговельного підприємства
закономірно обумовлює необхідність узагальнення критеріїв, за якими відбувається відбір позитивних і негативних
ефектів, що у комплексі визначають результати функціонування та розвитку підприємства. Багатоцільовий характер
діяльності сучасних торговельних підприємств, а також необхідність досягнення різнобічних результатів потребує
формування досить чітких критеріїв управління ними. Критеріями результативності організації слід приймати найбільш
значущі характеристики (ознаки, властивості), відповідно до визначеного стану яких, має здійснюватися оцінка отриманих
результатів їхнього функціонування та розвитку. Критерії результативності відображають міру (ступінь) наближення
організації до бажаного стану та дають змогу оцінити якість вирішення проблеми і досягнення поставлених цілей. Вони
вказують, наскільки реальний стан організації відповідає уявленню про те, якою вона має бути у спроектованих умовах
діяльності.
Правильна оцінка сприяє досягненню поставлених цілей, у той час як помилкова оцінка і невірно прийнятий
критерій ускладнюють досягнення бажаного результату. На що і вказує зарубіжний дослідник систем вимірювання
результативності організації Ф. Боб “Оскільки розробка правильних критеріїв є завданням досить складним, вони часто
визначаються помилково. Невірно визначені критерії можуть надати негативний вплив на результати діяльності організації.
Критерії зазвичай (і помилково) розглядаються, як спосіб обмеженого і часткового вирішення проблем адміністративного
управління, а не як засіб менеджменту і фактор мотивації” [5].
Формування системи критеріїв управління результативністю торговельного підприємства ми рекомендуємо
здійснювати за допомогою методу “дерева критеріїв”, аналогічно методу “дерева цілей”, яке відображає структуру їх
ієрархічної підпорядкованості. Єдиної і цілісної методології формування критеріїв результативності організації не створено
і донині. Практичне формування переліку критеріїв фактично являє собою експертну процедуру. Знану в науковому світі
систему к р и т е р і ї в р е з у л ь т а т и в н о с т і о р г а н і з а ц і ї : дієвість; планів; економічність; якість; продуктивність; якість
трудового життя; прибутковість; інноваційність ми аргументуємо доповнити узагальнюючою ознакою, що відображає
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ринкову позицію організації – конкурентоспроможністю. В такий спосіб менеджмент торговельного підприємства може
правильно оцінити як власні можливості, так і можливості конкурентів, обґрунтувати конкурентні цілі, спрямовані на створення й
підтримку власних конкурентних переваг.
Будь-яка організація і кожен менеджер в цій або іншій формі вимірюють і контролюють один або більше з
перерахованих критеріїв результативності організації. Тому конструювання системи вимірювання результативності
організації багатоцільова або багатокритеріальна проблема [4].
Критерії результативності організації позначаються системою певних показників. Враховуючи сутність
результативності як категорії, що характеризує успіх організації в ринковому середовищі, нами встановлено, що показник
результативності являє собою одиницю виміру, яка пов’язана з ключовими факторами успіху і стратегічними цілями
організації, іншими словами – це стандарт, який дозволяє кількісно оцінити ступінь досягнення стратегічної мети. Вибір
показників вимірювання результативності провадиться в рамках двох підходів: традиційного – полягає в конструюванні
системи фінансово-економічних показників, і є поширеним в практиці вітчизняного управління; новітнього – ґрунтується
на побудові збалансованої моделі управління результативністю й використовується переважно у західних країнах.
На сучасному етапі здійснюється революція в оцінці результативності та ефективності діяльності організацій.
Нові стратегії і реалії конкурентної боротьби вимагають й новітніх систем оцінки результативності та ефективності.
Наріжний камінь цієї революції – радикальний перегляд відношення до фінансових показників роботи компаній,
використання їх не як основних, а тільки як одних з багатьох можливих. Ми говоримо про нову філософію оцінки, про погляд
на оцінку, як на щось, що знаходиться в постійному розвитку. “Неможливо управляти тим, що не можна виміряти” – це
основний принцип будь-якої системи оціночних критеріїв, яка впливає на поведінку людей як в самій організації, так і поза
нею. Якщо компанія хоче не тільки вижити, але і процвітати в інформаційну епоху, то її системи оцінки та управління
повинні будуватися виходячи із стратегічних завдань і можливостей [3, 5].
Практична реалізація сучасних систем вимірювання результативності зобов’язує менеджерів торговельних
підприємств вирішувати питання – скільки ключових показників результативності достатньо для формування дієвої системи
управління результативністю організації? В ідеалі слід зосередитися тільки на тих показниках результативності, котрі
відображають прогрес при досягненні поставлених цілей, причому незалежно від того, який аспект діяльності організації
вони представляють. Формування дієвої системи вимірювання результативності торговельного підприємства потребує й
обґрунтування значимості показників, що є одним з найскладніших завдань, яке вимагає високого рівня професіоналізму
менеджерів. На наше переконання, розвиток інституту управлінського консультування в Україні сприяє вирішенню цього
надскладного завдання шляхом залучення експертів.
Система ключових показників результативності – це інструмент моніторингу індивідуальної чи групової
результативності. Ключова умова успішної реалізації системи показників – залучення співробітників в процес її розробки.
За підсумками очікувань, котрі визначаються і узгоджуються у формі посадових профілів. цієї роботи досягається угода про
результативність – відправна точка процесу управління результативністю, в якій фіксується узгоджений напрямок
розвитку і формується основа для вимірювань, зворотного зв’язку, оцінки та розвитку співробітників в процесі управління
результативністю. Критерії та цільові показники узгоджуються в процесі планування результативності. План показує, що?
повинно бути зроблено, яким чином? і до яких результатів? привести. Організаційні аспекти вимірювання результативності
безпосередньо пов’язані з управлінням очікуваннями, котрі визначаються і узгоджуються у формі посадових профілів [1].
Сучасні концепції та збалансовані моделі управління результативністю використовуються переважно у західних країнах, у
той час, як у практиці вітчизняного управління домінуючими є традиційні системи фінансово-економічних показників. Проте, як
свідчить досвід провідних світових компаній, тільки усвідомивши ці концепції та зробивши їх основою своєї професійної діяльності,
менеджери можуть досягти високого рівня ділової досконалості.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУР ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Серед інструментів управління, що дають змогу керівництву торговельних підприємств (суб’єктів внутрішнього
контролю) перевіряти стан виконання завдань вагоме місце займає внутрішній контроль, оскільки останній може
здійснюватись на постійній основі, а зовнішній контроль відбувається лише періодично.
Проблеми запровадження та функціонування внутрішнього контролю досліджувались вітчизняними вченими,
зокрема : В. І. Бачинським, Р. М. Воронком, М. В. Корягіним, П. О. Куциком, О. А. Полянською, М. В. Ступінською,
К. І. Редченком.
Торговельна організація в залежності від процесу чи окремої операції запроваджує та підтримує ефективні
процедури внутрішнього контролю. З метою досягнення основних завдань діяльності та впливу на ризики непродуктивних
втрат, менеджмент вищого рівня впроваджує певні процедури контролю, як сукупність управлінських дій (заходів).
Реакції на ризики ти типи контролю в торговельній організації залежать від специфіки діяльності та специфіки
торговельних процесів і трансакцій.
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Слід зауважити, що навіть за наявності однакової мети, процедури контролю можуть відрізнятись на різних
торговельних підприємствах, з огляду на визначені організацією допустимі межі ризиків та підходи і розуміння певних
ризиків з боку менеджменту вищого рівня.
Тому при розробці процедур контролю торговельних організацій доцільно враховувати вимоги, що мають вплив на
результативність внутрішнього контролю. З огляду на це, процедури внутрішнього контролю повинні бути:
‒ доцільними (відповідні процедури контролю у відповідному місці та у відповідності до ризику, якого це
стосується);
‒ послідовними та періодичними (усі працівники постійно й уважно дотримуються правил і не порушують їх за
відсутності керівництва чи за наявності великих навантажень);
‒ економними (кошти на проведення процедур контролю не повинні перевищувати очікуваного ефекту);
‒ повними, обґрунтованими та безпосередньо стосуватись цілей контролю.
Всі процедури контролю торговельних організацій слід розглядати у контексті чотирьох категорій:
попереджувальний (превентивний) контроль; спрямовуючий контроль; виявляючий контроль; коригуючий контроль.
З огляду на це, процедури контролю повинні бути впроваджені для всієї торговельної організації на усіх рівнях і
для усіх посад. Означені процедури контролю включають в себе певну кількість заходів контролю, що мають виявляючі та
превентивні функції, зокрема:
‒ процедури авторизацій та дозволів;
‒ розподіл обов’язків (вповноваження, обробка, запис, перегляд);
‒ контроль за доступом до ресурсів та записів;
‒ контроль за достовірністю проведених операцій/перевірка;
‒ звірка облікових даних з фактичними/звірка;
‒ оцінка загальних результатів діяльності організації;
‒ перегляд операцій, торговельних процесів та заходів;
‒ контроль (доручення, перегляд та схвалення, нагляд та тренування).
Таким чином, основними передумовами для впровадження внутрішнього контролю на торговельних
підприємствах є: формування переліку окремих об’єктів для кожного підрозділу контролю; розробка рекомендацій, норм,
стандартів з метою виконання підприємством і його підрозділами встановлених завдань; здійснення оцінки одержаних
результатів; забезпечення розробки рекомендацій щодо ліквідації на підприємстві негативних явищ. Організація системи
внутрішнього контролю на підприємстві загалом і на його підрозділах вимагає від працівників необхідної професійної
підготовки, раціонального розподілу прав і обов’язків. Одним із основних принципів реалізації вимог внутрішнього
контролю є запобігання недостовірній інформації, зловживанням і крадіжкам, що обумовлює структуру і напрями
внутрішнього контролю.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасне конкурентне середовище є доволі динамічною структурою, тому торговельна організація, яка в ньому
знаходиться, також перебуває в постійному русі. Задля того, щоб не тільки не відставати від своїх конкурентів, але й
випереджати їх компанії необхідні зміни. Сьогодні організаційні зміни чи не найважливіша складова управління
торгівельним підприємством. Зміни – це питання, яке стосується всіх підприємств.
Так, В. В. Стадник, М. А. Йохна визначають управління як вид діяльності, змістом якої є цілеспрямований вплив
на працівників організації з метою координування їх дій для досягнення поставлених перед організацією цілей [3]. В своїй
праці Г. М. Тарасюк зазначає, що процес управління змінами передбачає підготовку змін, розроблення системи мотивації
змін та формування відповідного мотиваційного середовища, планування та реалізації змін, підтримку змін [4]. На нашу
думку, зміни слід розглядати, як дійство перетворення, що сприяє перетворенню на підприємстві процесів роботи в
оновлений напрям, підвищення іміджу підприємства, однак можливий зворотний зв’язок, коли зміни можуть призводити до
занепаду.
В Україні управління змінами поки що залишається новою і недостатньо вивченою сферою управлінської
діяльності. Проте, нині зростає кількість публікацій, присвячених дослідженню змін на підприємстві та обґрунтуванню
сучасних підходів управління ними, адаптованих до потреб і специфіки вітчизняної економіки.
Кожне підприємство оптової та роздрібної торгівлі функціонує в умовах перманентних змін зовнішнього і внутрішнього
середовища, за результатами діяльності наведеними на рис. 1 спостерігається позитивна динаміка. Ці зміни можуть, з одного боку,
утворювати комерційні переваги та умови для подальшого розвитку, зростання конкурентоспроможності й ефективності
господарювання.
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З іншого боку, спричинювати ризики дестабілізації виробничо-фінансової діяльності, втрати ресурсного
потенціалу і позицій на ринку. Найповніша реалізація переваг і убезпечення від ризиків втрат вимагає запровадження на
підприємствах оптової та роздрібної торгівлі дієвої системи управління змінами, яка в останні десятиліття у світовій теорії і
практиці визнається важливою складовою менеджменту.
Трансформаційні процеси, властиві економіці України, пред’являють до систем управління підприємств оптової та
роздрібної торгівлі ряд нових вимог. Тобто, висока гнучкість і адаптування до специфічних особливостей зміни економічної
кон’юнктури, ресурсно-сировинної і кредитно-фінансової ситуацій, а також інших чинників зовнішнього оточення, що
характеризується особливою складністю, динамізмом і слабою передбачуваністю. Саме в цих умовах організаційні зміни є
найважливішим інструментом, що дозволяє підприємству оперативно реагувати на загрози і можливості внутрішнього і
зовнішнього середовища. Отже, зміни є вирішальним чинником, що визначає виживання підприємства. В умовах, що
створилися, виникає необхідність в перебудові систем управління підприємствами оптової та роздрібної торгівлі з
урахуванням, що висуваються сучасною економікою вимог. Розробка концептуального підходу до організації адаптивної
системи управління змінами на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, які володіють властивостями гнучкості,
стійкості і маневреності, мають бути орієнтовані на підвищення життєздатності вітчизняних підприємств оптової та
роздрібної торгівлі та украпленні їх конкурентного статусу на міжнародному ринку.
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Рис.1. Показники оптової та роздрібної торгівлі за 2008-2016 рр. в Україні
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ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
В сучасних умовах розвитку ринку торговельні підприємства працюють в умовах жорсткої конкуренції та
загального зниження рівня платоспроможності населення. Як наслідок, потрібно не просто завойовувати довіру, а
практично боротися за кожного покупця.
У сфері роздрібної торгівлі мерчандайзинг відіграє одну із провідних ролей, оскільки конверсія (перетворення
відвідувача в покупця) відбувається безпосередньо в торговому залі магазину. Вдале розміщення товарних відділів,
приваблива викладка, наочність представлення асортименту та забезпечення доступу до пропонованих товарів – це ті
елементи мерчандайзингу, від яких значною мірою залежить результативність роботи торговельного підприємства та його
конкурентоздатність, а також успішне просування товарів і брендів.
На сьогоднішній день впровадження інформаційно-комунікаційних технологій кардинально видозмінює сутність
основних бізнес-процесів у сфері обігу шляхом наближення товарів і послуг до кінцевих споживачів та реалізації їх у
новому специфічному форматі. В цьому випадку особливе значення має використання технологій мобільного зв’язку,
оскільки саме мобільні телефони чи планшети практично повсюдно супроводжують своїх власників, відповідно, процес
покупки не залежить від факторів часу й місця. Це призвело до того, що власники та керівники торговельних підприємств
змушені переходити на новий етап підтримки бізнес-процесів із застосуванням доступних мобільних технологій, що, своєю
чергою, обумовлює зміну традиційних підходів до організації мерчандайзингу та підвищує динамічність та ефективність
роботи працівників.
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Сучасний підхід до оптимізації системи мерчандайзингу базується на організації всіх даних та інструментів для
роботи в одній системі. Існує досить багато спеціальних додатків, які забезпечують мерчандайзерам можливість виконання
робочих завдань із застосуванням мобільних пристроїв.
Незважаючи на те, що вибір певного додатку визначається специфікою бізнес-процесів кожного торговельного
підприємства, існує певний функціонал, який обов’язково повинен бути застосований, зокрема мобільний доступ до
розкладу візитів і завдань, мобільні інструменти для збору даних (штрих-кодів, прайс-листів, асортиментних матриць,
фотозвітів тощо), додатки для оформлення повернень товару.
Для роботи на планшетах і телефонах з операційними системами Android та iOS для оптимізації системи
мерчандайзингу призначена програма MobileSOP. Вона дає змогу мерчандайзерові, торговому представникові чи іншому
працівникові оформляти основні документи або звіти безпосередньо в торговій точці та передавати в офіс. Основними
функціями програмами є: робота з великими базами даних без наявності Інтернету; підтримка маршрутних листів; робота зі
списком контрагентів з можливістю пошуку та виводу інформації; робота з карткою торгової точки; редагування параметрів
торгової точки; аналіз дебіторської заборгованості точки; формування звітів про залишки товарів у торгових точках;
попередній збір замовлень безпосередньо в торговій точці (преселлінг); передача й аналіз прайсів; підтримка прихованого
аудиту; формування фотозвітів; контроль GPS-руху співробітника за маршрутом.
Програма MobileSOP може бути синхронізована з офісною CRM-системою (Customer Relationship Management –
управління зв’язками з клієнтами), наприклад з Salesforce, Sugar тощо.
Система WellDone складається з Web-панелі для керівника, що доступна з будь-якого пристрою, та мобільного
додатку для мерчандайзера чи торгового представника, сумісного з Android та iOS. Вона дає змогу відслідковувати процеси
відвідування працівниками торгових точок, відправляти і переглядати фото звіти, оцінювати правильність викладки тощо.
Функціонал системи можна налаштовувати індивідуально, а стандартний перелік передбачає можливість
постановки завдань для працівників; формування звітів про виконання роботи з GPS-координатами, а також фото-, відео- та
аудіозвітів; заповнення опитувальних листів; розробку Web-панелі для управління і статистики; формування замовлень;
контроль запасів у торгових точках; сканування штрих-кодів; синхронізацію з CRM-системою.
Крім того, система WellDone забезпечує проведення мерчандайзерами чи торговими представниками сенсусу –
перепису магазинів чи інших торговельних об’єктів з метою формування бази даних об’єктів роздрібної торгівлі в певному
місті чи регіоні. Зазвичай в межах сенсусу отримується такі дані про торгові точки, як їх назва, точна адреса, контактні
телефони, форма власності, режим роботи, формат торгівлі, площа торгового залу, кількість касових вузлів, середньоденна
кількість відвідувань, кількість товарних позицій в асортименті, цінова політика, спеціалізація торгової точки, кількість
місць на парковці тощо. На основі результатів сенсусу формуються дані про конкурентне становище торгових точок,
стратегічні плани просування товарів і структура каналів дистрибуції.
Ще одна система, i-Markt, застосовується для виконання завдань мерчандайзингу, аудиту торгових точок,
“польового” (вуличного) маркетингу та мобільної торгівлі. До її складу входять однойменний мобільний додаток та офісний
додаток для комп’ютера i-Markt DeskTop. Мобільний додаток дає змогу працівникові збирати та передавати дані;
формувати фотозвіти; працювати з медіаданими (презентаціями, відео тощо); проводити внутрішні чати; приймати
замовлення від торгових точок і рекламації; додавати нові торгові точки; використовувати функціонал GPS-трекінгу, таймменеджменту, польового аудиту та мобільної торгівлі.
Мобільне застосування GROTEM/AGENT, як стверджують його розробники, допомагає підвищити продуктивність
праці торгових представників або мерчандайзерів на 15-20% завдяки чіткій послідовності їх дій. Додаток працює на
телефонах і планшетах систем Android та iOS. Центральний (офісний) модуль забезпечує формування щотижневих планів
відвідування клієнтів; визначення завдань для кожного візиту; контролює переміщення працівників через GPS; проведення
аналізу звітів та визначення КРІ (Key Performance Indicators – ключові показники ефективності) працівників. Мобільний
агент дає можливість працівникам максимально швидко й легко формувати замовлення та вести історію замовлень; збирати
інформацію про клієнтів (т. зв. сенсусні параметри); аналізувати дотримання стандартів викладки, рівня цін і націнок на
певні товари; формувати та передавати фото товарів, промо-акцій і дані про результати роботи торгових точок;
контролювати дебіторську заборгованість і проводити інкасацію торгових точок.
Піонером і лідером ринку сумісного мерчандайзингу в Україні є компанія FESCO merchandising, яка розробила
мобільний додаток FORCE. Географія покриття додатку охоплює всі торгові точки України в сегментах FMCG, DIY,
Drogerie.
FORCE забезпечує нові можливості для всіх учасників процесу мерчандайзингу. Так, клієнт може контролювати
локацію і час подачі звітів та фото звітів; маркувати фото за GPS-координатами торгової точки й часу створення фотозвіту.
Мерчандайзери отримують доступ до інформації за 4 дні, зокрема до актуальних даних про маршрути, візити, завдання,
рекламації тощо; можуть завантажувати фото через додаток FORCE, а звіти – через мобільний телефон, синхронізуючись із
сайтом. Своєю чергою, менеджер офісу здійснює GPS-перевірку місцезнаходження мерчандайзерів; підтверджує планові
візити; фіксує переміщення відповідно до маршруту й плану робіт; планує та контролює промо-активності (початок і
закінчення акцій, викладку додаткових торгових місць, оформлення POS-матеріалів); проводить поточний аудит і оцінює
результативність роботи працівників.
Застосування мобільних технологій при організації системи мерчандайзингу дає змогу максимально оперативно
реагувати на зміни в процесі діяльності торговельних підприємств та суттєво підвищувати їх конкурентоздатність і
ефективність.
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ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ В ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИТЕЙЛІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПРОБЛЕМИ
Роздрібна торгівля є однією із найбільш динамічних сфер економіки. Нове покоління покупців диктує свої умови, а
зміни в звичках і алгоритмах прийняття рішень змушують роздрібні мережі шукати нові шляхи взаємодії зі споживачами.
Нові покращені продукти та сервіси сприяють підвищенню ефективності бізнес-процесів суб’єктів господарювання, що
беззаперечно обумовлює актуальність інноваційних процесів у ритейлі.
Особливо помітну роль у розвитку ритейлу відіграють цифрові інновації. Саме вони є найбільш динамічними
(різноманітність і кількість цифрових послуг і можливостей збільшується експотенціально) та забезпечують ефективну
заміну традиційних підходів до взаємодії продавців і споживачів, максимально індивідуалізуючи та задовольняючи потреби
останніх. Так, наприклад, за результатами дослідження компанії Deloitte сьогодні близько 60% покупок у “фізичнихˮ
магазинах здійснюються із використанням покупцями цифрових пристроїв, у той час як в 2013 р. цей показник складав
лише 14% [1].
Сучасні успішні інноваційні компанії ( тому числі й у сфері роздрібної торгівлі) характеризуються відкритістю
організації до інновацій, наявністю системного підходу до управління інноваціями, використанням інноваційних
інструментів формування ідей (у т. ч. інноваційних методів запуску пілотних ідей), побудовою т.зв. цифрового бачення
шляхом навчання в дії. Практичне застосування таких підходів сприяло тому, що в рейтинг Forbes Топ-100 найбільш
інноваційних компаній світу в 2016 р. потрапило 10 ритейлерів, середній рівень інноваційності котрих становив 51,3% [2].
Показник інноваційності при цьому розраховувався виходячи з величини різниці між капіталізацією і дисконтованим
грошовим потоком [4].
Цифрові інновації впливають на ритейл за трьома напрямами (клієнтський сервіс, бізнес-процеси та бізнес-моделі),
а головними сферами застосування цифрових технологій є процеси, що відбуваються безпосередньо в торговому залі
магазину та процеси бек-офісу (управління персоналом, управління запасами, цифровий маркетинг тощо) [3]. Важливість
інновацій в продовольчому ритейлі пояснюється насамперед тим, що покупки у продуктових магазинах, супермаркетах
тощо здійснюються практично щодня, причому значна частка товарів споживачам добре відома. Тому саме застосування
цифрових технологій часто може ефективно привернути увагу покупців до нових чи акційних товарів чи послуг, а також
суттєво скоротити час покупки і підвищити рівень обслуговування, що в результаті сприятиме підвищенню лояльності
покупців як до певних товарів, так і до магазинів.
Цікавим прикладом застосування цифрових інновацій є впровадження компанією Amazon так званої “розумноїˮ
кнопки Dush Button, за допомогою якої покупці можуть формувати замовлення на відновлювальні продукти, серед яких
найпопулярнішими якраз і є продукти харчування. Dush Buttons – це невеликі пристрої, що працюють на батарейках, які
компанія пропонує розміщувати безпосередньо в квартирах споживачів, де вони одним натисканням зможуть замовляти
потрібні товари. Кожна товарна категорія при цьому замовляється окремою кнопкою, а замовлені товари доставляються
відразу додому. Слід зазначити, що за останні 3 місяці 2016 р. обсяги продажу таких кнопок зріс на 70%, а також у цей
період проект був запущений не лише в США, але й у Великобританії, Німеччині та Австрії [2].
Найбільш поширеним прикладом застосування цифрових інновацій у продовольчому ритейлі є технологія
електронних цінників (Electronic Shelf Labels). Електронні цінники – це пристрої, призначені для відображення ціни товару
та іншої інформації та які отримують дані через радіоканал. Приблизно 1/8 частина європейських продовольчих супер- та
гіпермаркетів обладнана цими електронними системами (мережі Carrefour, Metro, Auchan, T-Mobile (Австрія), мережа
магазинів Coop тощо), а за даними дослідження “Europe Electronic Shelf Label Market – Forecasts from 2016 to 2021ˮ світовий
ринок електронних цінників зросте з 100 млрд. дол. у 2015 р. до 200 млрд. дол. у 2012 р [5]. Ця інновація дозоляє
ритейлерам централізовано й оперативно змінювати ціни у всіх магазинах мережі, економлячи до 30% витрат від
використання цінників паперових.
Комбінацією технічних засобів попереднього методу можуть користуватися торговельні підприємства при
застосуванні технології Smart Shelf (“розумна полицяˮ). Smart Shelf є програмно-апаратним комплексом, який складається зі
зчитувального пристрою, до якого під’єднаний набір антен, інтегрованих в полиці (вітрини), RFID-міток і спеціалізованого
програмного забезпечення. Основними перевагами застосування цієї технології є можливість отримувати точні дані про
місце розташування товару, виставленого на вітринах і торговельному обладнанні; можливість проведення інвентаризації і
контролю наявності товару на полиці.
Smart Shopping Cart (“розумний візокˮ) – це сукупність звичайних покупецьких візків, сканерів штрих-коду і
специфічних комп’ютерів. Smart Shopping Cart дозволяє формувати списки товарів, редагувати їх, орієнтувати покупця в
торговому залі за допомогою GPS-навігації, дає змогу вивчати властивості і вартість товару. Таку технологію активно
застосовують продовольчі мережі Stop & Shop (США), Whole Foods (США, Канада, Великобританія) [1].
Жодна покупка в роздрібному торговельному підприємстві не може відбутися без повного завершення торговотехнологічного процесу, важливою складовою є оплата придбаного товару. Тому однією з перспективних інновацій процесу
оплати є технологія NFC (“Near Field Communicationˮ – технологія безконтактних платежів) – спосіб безпровідного зв’язку,
який відбувається на високій частоті та дозволяє обмінюватися даними між пристроями, котрі знаходяться на відстані 10-20
см. NFC дає змогу суттєво знизити рівень шахрайства при проведенні платежів. Цю ж функцію виконує метод Biocryptology
(біометрична оплата шляхом ідентифікації біометричних параметрів). Досліджуваний метод працює наступним чином:
покупець приходить в магазин, вибирає товари, іде з ними до каси і замість того, щоб розплачуватися готівкою або
банківською карткою, прикладає свій палець до спеціального сканера. Потім персональні ідентифікатори людини
звіряються з даними на банківській картці та відбувається оплата. За прогнозами компанії Juniper Research кількість
пристроїв з підтримкою NFC у світі значно зросте, та сягне до 2020 р. близько 3,9 млрд. [2].
Однак в Україні впровадження таких цифрових інновацій у продовольчому ритейлі (навіть у найбільших торгових
мережах) практично не відбувається. Причиною цього є, насамперед, те, що така цифрова трансформація не є пріоритетом
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через відсутність ресурсів для інноваційних проектів. Переважно ритейлери на сьогоднішній день в умовах нестабільної
економіки фокусуються на оперативних завданнях, таких як формування і контроль асортименту у відповідності з
платоспроможним попитом населення, аналіз і контроль запасів, взаємодія з постачальниками тощо. Фактично діяльність
ритейлерів сконцентрована на мінімізацію ризиків, а не створення цінностей. Крім того, знання про цифрові інновації є
часто фрагментованими, а, відповідно, досвід виявлення та впровадження інновацій і корпоративних стартапів відсутній [3].
Тому сучасні умови розвитку вітчизняного продовольчого ритейлу потребують активної інтенсифікації
інноваційної діяльності з виділенням стратегічних та оперативних аспектів, які в перспективі сприятимуть активізації та
підвищенню ефективності сфери обігу.
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НЕДОЛІКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ЛІДЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ
Як показують сучасні підходи до управління підприємствами, чи не найбільший потенціал зміцнення
конкурентоспроможності і розвитку підприємств криється вже не стільки у традиційних факторах виробництва (капітал, земля та
праця), як у лідерстві. Все більше простежується залежність між реалізацією потенціалу лідерства та високою ефективністю
управління персоналом, що, своєю чергою, позначається зростанні внутрішньої і зовнішньої ефективності функціонування
підприємств.
З метою оцінювання рівня реалізації, а також ідентифікації перешкод та недоліків реалізації лідерського потенціалу
підприємств, що функціонують на внутрішньому ринку України у 2016 р. було проведене опитування персоналу підприємств, за
результатами якого встановлено наступне. На підприємствах найбільша частка лідерів (47,4 %) перебуває у віці 36-59 років,
що можна розцінювати як позитивне, оскільки сюди потрапили особи з достатньо значним життєвим та професійним
досвідом, а також високою є частка молодих лідерів – у віці 23-35 років, яка становить 31,6 %. Відтак, у підприємств є
можливості до реалізації потенціалу лідерства, його подальшого розвитку.
Як можна спостерігати, на підприємствах наявне як формальне, так і неформальне лідерство. Проте, частку
останнього (42,1 %) розцінюємо як дещо зависоку, оскільки неформальне лідерство об’єктивно менш контрольоване з боку
керівництва підприємства. Тому підприємствам потрібно або “перевести” частину неформального лідерства у формальне,
або реалізувати ефективні програми (заходи) з високоефективного управління лідерами.
Для підприємств характерним стало й те, що на них у більш-менш рівномірній мірі застосовуються всі стилі
лідерства – авторитарний (42,1 %), демократичний (31,6 %) та ліберальний (26,3 %). Вважаємо це позитивним аспектом,
який дозволяє комплексно впливати на підлеглих і колег по роботі, знаходячи всі можливі підходи для впливу на персонал.
Аналогічний висновок робимо й за стилями поведінки лідерів, де 36,8 % припадає на директивний, 31,6 % на
наставницький, 21,1 % на підтримуючий та 10,5 % на делегуючий стилі. Така структура доволі раціональна і свідчить про
хороші передумови реалізації та впливу лідерства на управління персоналом підприємств. Більше того, 72,6 % працівників
визначили рівень охоплення впливу лідерів на колектив підприємства як 75-99 %.
Втім, існують і недоліки в стані сформованості та поширенні лідерства на підприємствах. Так, такі характеристики
як толерантність та довіра до персоналу виявилися низькими (5,87 та 6,84 бали відповідно (при максимальному значенні в
10 балів)). Ці недоліки слід виправляти, оскільки без зазначених характеристик складно в повній мірі позитивно впливати на
персонал і управляти ним. При цьому, позитивно, що на підприємствах у повній мірі реалізуються такі характеристики
лідерів, як емоційність та активність (9,35), ініціативність та рішучість (8,87), бачення перспектив розвитку підприємств
(8,03). Посередні значення отримали повага персоналу (7,35) та надихання персоналу до роботи (7,84). Ці тенденції
потрібно виправляти. Додамо сюди й такий недолік, як недостатнє охоплення лідерами підприємств таких функцій
управління, як функція аналізу (37,4 %), планування (41,3 %), а також контролю (62,4 %). Ці недоліки стану лідерства на
підприємствах потрібно виправляти.
В контексті функцій лідерства виявлено, що на підприємствах в найбільшій мірі охопленими діяльністю лідерів
виявилися функції: адміністративна (8,52) та представницька (7,68), а найменш охопленою – політична (4,19). Відтак, на
підприємствах не в повній мірі реалізується одна з найважливіших функцій лідерства щодо встановлення цілей і основної
лінії поведінки групи шляхом вказівок згори від керівництва чи безпосереднього лідера (за умови, що він володіє
автономією в ухваленні рішень).
Як показали результати аналізу, решта лідерських функцій також не в повній мірі охоплені на аналізованих
підприємствах, що потрібно вважати суттєвим недоліком. Йдеться, зокрема, про експертну (коли лідер є особою, до якої
звертаються як до джерела достовірної інформації або кваліфікованого фахівця), регулюючу (коли коригування
особистісних і ділових стосунків усередині групи здійснюється через комунікативну мережу, яка може мати різний вигляд)
та випробовувальну (коли впроваджуються нові підходи до взаємодії персоналу та управління ним) функції.
Закономірно, що потенціал більшості функцій лідерства на підприємствах реалізований у меншій мірі, ніж рівень
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їх охоплення. Проте, спостерігається надмірна диференціація реалізації потенціалу за такими функціями, як
адміністративна, регулятивна та експертна. При цьому низьким рівнем реалізації потенціалу характеризуються політична та
випробувальна функції. Відповідно, ефективність реалізації цих функцій лідерства є недостатньою. Таким чином,
керівництву підприємств необхідно реалізувати політику, спрямовану на підвищення ефективності реалізації зазначених
функцій.
Дещо низькими, а через це й неприйнятними потрібно вважати й реалізацію окремих елементів лідерства на
підприємствах. Йдеться зокрема про формування корпоративної культури (6,06 бала), прийнятність стилю управління
(6,09), оптимізацію кадрів та розвиток персоналу (6,45). Вважаємо ці елементи важливими завданнями в системі реалізації
лідерського потенціалу підприємств. Відповідно, керівництву суб’єктів бізнесу необхідно реалізувати ефективні заходи на
шляху до підвищення ефективності реалізації цих елементів лідерства. Причому така політика має впроваджуватися
диференційовано, залежно від міри реалізації відповідних елементів на підприємствах різних розмірів. Так, для
мікропідприємств важливо підсилити такі елементи лідерства, як оптимізація кадрів та розвиток персоналу, прийнятність
стилю управління; малих підприємств – прийнятність стилю управління, формування корпоративної культури; середніх
підприємств – формування корпоративної культури, оптимізація кадрів та розвиток персоналу.
Передумови для покращення зазначених елементів існують, адже працівники підприємств визначають наявне на
підприємствах середовище щодо формування та реалізації лідерства як загалом сприятливе. Так вважають 48,4 % опитаних.
При цьому ще 24,2 % вважають середовище абсолютно сприятливим. Лише 17,7 % респондентів визначили середовище
реалізації лідерства як сприятливе, але з великою кількістю перешкод. Очевидно, керівникам підприємств потрібно
детальніше вивчити ситуацію з перешкодами формування і реалізації лідерства аби в найближчій перспективі їх повністю
усунути. На разі, головними вадами реалізації лідерства на підприємствах залишаються авторитарний стиль керівництва
(рівень цієї перешкоди для середніх підприємств становив 0,42 (за шкалою 0-1), мікропідприємств – 0,29, малих
підприємств – 0,25), недостатність кваліфікованих кадрів (0,57 для мікропідприємств), недостатність підготовки і розвитку
кадрів (0,25 для малих підприємств, 0,21 для середніх підприємств).
Дещо слабшими, втім все ж наявними перешкодами реалізації потенціалу лідерства на підприємствах також
залишаються відсутність належної мотивації персоналу, технологічна ізольованість працівників та недостатність
комунікації між ними, висока зайнятість. Відтак, констатуємо, що важливий напрям реалізації лідерства на підприємствах
галузі тісно пов’язаний з підготовкою кваліфікованих кадрів і розвитком персоналу. Цьому сприяє й загалом позитивне
ставлення на підприємствах до лідерів. Так, 59,7 % опитаних у більшій мірі позитивно сприймають формальних лідерів та
54,8 % – неформальних. Ще 30,6 % повністю сприймає і підтримує неформальних лідерів та 20,9 % – формальних.
Показники несприйняття лідерства виявилися доволі низькими: повністю негативно ставиться до неформального лідерства
3,3 % респондентів, а в більшій мірі негативно – 4,8 % для неформального та 3,3 % формального лідерства. Вважаємо
хороше ставлення персоналу до лідерів позитивним аспектом і необхідною передумовою для накопичення і в подальшому
ефективного використання його потенціалу.
Та все ж часткове несприйняття лідерства на підприємствах наявне. Аналіз його причин дав такі результати.
Головними чинниками, які до цього призводять, є неоднакове ставлення керівництва до персоналу (20,9 %), несправедливий
розподіл обов’язків (19,4 %) та несправедлива винагорода за працю (16,1 %). Сумарно ці три чинники більш ніж на 50 %
визначають причини несприйняття лідерства, що вагомо. Відтак, керівникам підприємств потрібно більшу увагу приділити
взаємовідносинам “керівник – підлеглий” і максимально технологічно стандартизувати ці процеси. Такі заходи сприятимуть
підвищенню рівня довіри і позитивному ставленню до лідерів. Хоча ефективність реалізації потенціалу лідерства на
підприємствах доволі висока. Зокрема 62,9 % опитаних визначили рівень реалізації потенціалу лідерства як високий (7599 %). Достатньо високий відсоток залишилося й тих, що вважають ефективність реалізації потенціалу лідерства низькою.
Зокрема 17,7 % персоналу підприємств оцінює міру реалізації потенціалу на рівні 20-49 %. Це свідчить про те, що недоліки
у такій роботі все ще залишаються.
Власне, ці недоліки, якими наділені лідери підприємств, і призводять до формування в персоналу недовіри як до
формальних, так і до неформальних лідерів, не дозволяють в повній мірі реалізувати потенціал лідерства та його
позитивний вплив на ефективність управління персоналом підприємств, що здійснюють свою діяльність на внутрішньому
ринку України.
Васильків Ю. В.
аспірант
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Відродження багатоукладної економіки, надання підприємствам повної господарської самостійності,
демократизація суспільних відносин призвели до значних змін у соціально-економічній сфері життя суспільства. Одними з
найактуальніших питань сьогодення є проблеми ринку праці. В сучасних умовах ринкової економіки відбуваються складні
процеси на ринку праці і, перш за все, руйнування могутнього трудового потенціалу – основного національного надбання
будь-якої держави. Воно посилюється внаслідок відпливу висококваліфікованих кадрів з виробництва у сферу діяльності,
яка не потребує такої кваліфікації, але краще оплачується, а також міграції інтелекту на Захід. Значним є рівень
прихованого та офіційного безробіття в Україні. В умовах різкого спаду виробництва і відсутності стимулювання праці
відбуваються зміни в галузевій структурі робочої сили: висококваліфіковані кадри переходять з усіх галузей промисловості
і сільського господарства в торгівлю, сферу послуг та в тіньовий сектор економіки. Так, за 2010-2015 рр. чисельність
працюючих скоротилась з 20,3 млн. чол. до 16,4 млн. чол. (на 19,2%), в тому числі у промисловості з 3,5 млн. чол. до 2,6
млн. чол. (на 25,7%) [1, с. 51]. У фаховій структурі робочої сили стали переважати працівники розумової праці, т. зв. “білі
комірці”, чисельність робітників фізичної праці скорочується.
Повноцінне входження в ринкову економіку можливе лише за умов високоефективного виробництва і наявності
мотивації до праці, а низька заробітна плата, не пов’язана з кількістю та якістю праці, не стимулює її. В 2015 р. понад 9%
штатних працівників одержували заробітну плату на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи [1, с. 74].
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Заробітна плата не виконує своїх основних функцій: стимулюючої і відтворювальної. Україна ввійшла в період реформ із
старою структурою заробітної плати, неадекватною новій ситуації. Діючі системи оплати праці не зорієнтовані на ринкові
умови господарювання. Заробітна плата недостатньо пов’язана з кінцевими результатами роботи працівника і всього
підприємства. Проблема економічної зацікавленості працівників у поліпшенні кінцевих результатів діяльності найбільш
актуальна і вимагає свого вирішення.
Узагальнення теоретичних досліджень у галузі праці і трудових відносин, практики організації оплати праці на
підприємствах у країнах з розвиненою і перехідною економікою дає змогу стверджувати, що функціонування заробітної плати в
економіці ринкового типу здійснюється через відповідну її організацію, тобто поєднання ринкового “самонастроювання”;
державного регулювання; договірного регулювання через укладення генеральних, галузевих, регіональних (регіональногалузевих) угод і колективних договорів на рівні підприємств, а також індивідуальних трудових договорів з найманими працівниками; механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на підприємстві (у структурному підрозділі) з
використанням таких елементів, як тарифна система, нормування праці, форми й системи оплати праці.
Розвинуті ринкові відносини означають високу продуктивність праці. Визначення продуктивності як
співвідношення між продуктом конкретної системи протягом певного відрізку часу та витратами системи протягом цього ж
періоду має узагальнююче, універсальне використання. При такій формі продуктивність спрямована на ефективне,
раціональне використання не лише праці, але й інших ресурсів – капіталу, землі, сировини, матеріалів, енергії, інформації.
Ось чому при визначенні стратегії та тактики будь-якого підприємства аналіз продуктивності праці обов’язково передбачає
її зіставлення з рівнем використання інших чинників виробництва. Разом з тим, якість більшості таких чинників
безпосередньо залежить від якості трудових ресурсів і рівня використання їх потенціалу.
За ринкових відносин ринок праці повинен бути забезпечений висококваліфікованою робочою силою. Це вимагає
проведення виваженої політики у сфері професійної підготовки та оплати праці. Саме рівень конкурентоспроможності
робочої сили має розглядатися як похідна від її якісного рівня. Досягнення його дає можливість найповніше задовольняти
потреби ринку праці. Суспільно доцільні витрати на відтворення робочої сили зокрема, рівень заробітної плати, мають бути
такими, щоб забезпечити суспільно доцільний рівень її якості. Під суспільно доцільним рівнем якості робочої сили
розуміємо такий рівень, який давав би змогу працездатному населенню максимально задовольнити попит ринку праці на
умовах його продуктивної зайнятості. Конкурентоспроможна робоча сила повинна відповідати двом умовам :
1) мати споживчі властивості, що визначаються її практичною необхідністю та конкретною корисністю для
роботодавця;
2) витримувати конкуренцію, її придбання для споживача робочої сили повинно бути найбільш вигідним на
ринку праці.
Водночас, відсутність будь-якої правової відповідальності за нераціональне використання робочої сили та
надзвичайно низька її ціна, встановлена державою, не стимулюють формування конкурентоспроможної робочої сили на
ринку праці. Через низький рівень соціальних виплат додатковий тиск на ринок праці справляють пенсіонери,
інваліди,багатодітні сім’ї, студенти, школярі.
Особливе місце в системі регулювання ринку праці посідають біржі праці (служби зайнятості, служби сприяння
найму), які реєструють безробітних, працевлаштовують їх, вивчають кон’юнктуру ринку праці, займаються професійною
орієнтацією та перепідготовкою безробітних, виплачують допомоги. Саме вони повинні бути ініціаторами створення
ефективних механізмів регулювання ринку праці.
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ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ В ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
На стабільне та ефективне функціонування торговельних підприємств в значній мірі впливає правильне
планування та організація руху товарних потоків в просторі та часі при доведенні їх до кінцевого споживача.
Зміна економічної ситуації в країні, реальне погіршення фінансового стану більшості підприємств торгівлі
призвели до того, що діяльність галузі не завжди орієнтується на кінцевого споживача, а часто здійснюється, виходячи з
фінансово-економічних, транспортних та інших можливостей самих підприємств. Водночас, одним з основних напрямків
підвищення ефективності виробничо-технологічних процесів у торговельній сфері є створення логістичних систем, які б
виконували комерційні, транспортні, технологічні та інші логістичні операції по доведенню товарів до кінцевого
роздрібного покупця у кількості та асортименті, які б відповідали його запитам, і за оптимального рівня витрат та
організація їх функціонування на засадах торговельної логістики. Як зазначає Д. Арутюнова, на сучасному етапі розвитку
управлінської науки логістика є засобом досягнення стратегічних цілей за рахунок функціональної інтеграції та координації
матеріальних потоків [1, с. 23-24].
При цьому під торговельною логістикою розуміємо науку і практику організації управління фізичним рухом
товарів у сфері комерційного посередництва (процесу надання послуг товаровиробникам і споживачам по організації
товарного обміну на еквівалентній основі). Торгова логістика, на відміну від більш широкого поняття “комерціяˮ, пов’язана
лише із процесами фізичного переміщування товарів і включає виконання таких основних функцій, як:
– планування та організація закупівель товарів від їх виробників або оптових торговців;
– планування та організація доставки закуплених товарів на склади комерційних посередників, в т. ч. оптових баз;
– організація приймання, розміщування та зберігання товарів на складах оптових баз та інших комерційних посередників;
– управління товарними запасами та товаропостачанням в сфері торгівлі;
– планування та організація продажу товарів покупцям:
– організація передпродажного й післяпродажного обслуговування покупців.
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Аналіз принципової блок-схеми торгової логістики, запропонованої Д. Костоглодовим і Л. Харісовою (рис. 1), дозволяє
виявити особливу щодо побудови логістичних систем в сфері торгівлі актуальність таких груп системоутворюючих факторів, як
фактори, пов’язані із вибором конкретних джерел закупівель товарів, та фактори, пов’язані із станом МТБ всіх учасників процесу
товаропросування, в т. ч. роздрібної торгівлі.

Планування закупівель товарів

Вибір форми
організації закупівель

ні

так

Організація закупівель товарів

Вибір форм
управління запасами

ні

Вибір форми організації
поставок

ні

так

Управління запасами товарів

так

Планування і організація
поставок товарів споживачам

Вибір форми
обслуговування споживачів

ні

так
Організація обслуговування
споживачів
Рис. 1. Принципова блок-схема організації торговельної логістики 3, с. 102
Як показало вибіркове обстеження, проведене з метою вивчення сучасного стану торгівлі в Західному регіоні
України та передумов і проблем створення логістичної системи у сфері роздрібної торгівлі регіону, за останні роки
спостерігається значне скорочення роздрібної торговельної мережі кооперативного сектору, які характеризувалися певною
системністю, ієрархічністю, керованістю і технологічною узгодженістю, і збільшення кількості роздрібних і
дрібнороздрібних приватних торговців; при цьому частка продовольчих товарів значно переважає у загальному обсязі
закупівель і реалізації товарів. Такі зміни, по-перше, обумовлюють значне збільшення кількості самостійних учасників
процесу доведення товарної маси до сфери споживання, а, по-друге, сприяють актуалізації застосування логістичних
принципів у сфері обігу, адже найбільшу значимість логістичний підхід має саме при організації потоків продовольчих
товарів 2, с.116.
Аналіз структури джерел закупівель товарів (центрів утворення товарних потоків) і характеру закупівельних
операцій показав, що значно послабла роль підприємств оптової торгівлі у забезпеченні роздрібної торгівлі товарами, а
основну роль у формуванні товарно-асортиментної й цінової політики в торгівлі відіграють підприємства-виробники та їх
дистрибутори. Вибіркове обстеження показало, що більшість підприємств торгівлі регіону організовують і здійснюють
закупівельну діяльність в межах всієї країни (хоча ці закупівлі не є систематичними), і лише незначна частка (до 3%) –
тільки в межах регіону; 92% респондентів відповіли, що частка централізованого методу доставки товарів не перевищує
50% загальних обсягів завезення товарів, складаючи в середньому 18%. Як наслідок, товарні потоки при такій організації
закупівель товарів є неритмічними і слабокерованими. Такий стан у торговельній сфері регіону свідчить про необхідність і
доцільність використання принципів та підходів логістики при організації та виборі форм і методів товаропостачання,
виборі постачальників, транспортних засобів, користуванні послугами банків та інших кредиторів, створенні товарних
запасів тощо. Вважаємо, що стрижнем формування концепції створення логістичних систем торгівлі повинна слугувати ідея
організації вертикально-інтегрованих систем руху товарно-матеріальних потоків, де в центрі уваги повинен стояти
покупець, його попит та інтереси. Це вимагає: перегляду стану господарських зв’язків по закупівлі товарів та формуванню
торговельного асортименту на основі вітчизняного виробництва; розвитку вітчизняного виробництва товарів, державної
підтримки національних товаровиробників з метою підвищення конкурентоспроможності та забезпечення належної якості
продукції; пожвавлення комерційної діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази оптової торгівлі; створення
ешелонованої системи розміщення запасів, основаної на використанні т. зв. трирівневих каналів розподілу, а також їх
технічне переоснащення відповідно до розмірів та інтенсивності надходження й переробки товарних потоків на етапах їх
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руху; узгодження діяльності різних суб’єктів господарювання (в т. ч. і роздрібної торгівлі) щодо організації товарних
потоків, переходу до застосування основних принципів логістичної інтеграції.
Застосування основних принципів логістичної інтеграції передбачає: координацію всіх процесів товаропросування,
починаючи від закупівель товарів і закінчуючи поставкою їх споживачам; інтеграцію управління та контролю за товарними
потоками; єдину технологію матеріального потоку, включаючи комплекс послуг, що надаються торговельним
підприємством; адаптацію логістичних систем до зміни зовнішнього та внутрішнього середовища торговельної логістики;
раціональну організацію всіх елементів торговельної логістики, забезпечення їх сумісності в організаційному і
технологічному плані.
Здійснення цих заходів та поєднання прийнятих рішень з комплексом технологічних операцій та набором засобів
технічного забезпечення, за допомогою яких ці рішення реалізуються, дозволить підняти вітчизняну торгівлю на якісно
новий, більш цивілізований рівень і створити конкурентоспроможні інтегровані виробничо-транспортно-торговельні
системи руху товарів до кінцевого споживача.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Діяльність кожного підприємства супроводжується створенням і використанням документів. Розробка документів
відповідно до діючих правил забезпечує захист інтересів компанії, збільшує ефективність управлінської діяльності.
Структура процесно-орієнтованої системи управління підприємства роздрібної торгівлі дасть можливість наглядно
визначати управління за стратегічним, тактичним та оперативним рівнями. Це дозволить на основі поєднання процесноорганізаційних механізмів здійснювати торговельно-господарську діяльність на кожному рівні управління структурувати
діяльність підприємства роздрібної торгівлі та послідовно розробити ієрархічно ув’язані методом “від загального до
конкретного” регламенти підприємства та планово-звітну документацію.
Вважаємо, що зазвичай процеси на підприємствах роздрібної торгівлі систематизовані та регламентовані частково.
Отже перехід до процесно-орієнтованої системи управління потрібно здійснювати поетапно за розробленим алгоритмом, а
саме: від визначення ситуації “як є” до організації діяльності “як має бути” через реалізацію проекту зі створення
корпоративних стандартів: пакету стандартизованих та систематизованих нормативних документів, що співвідносить
завдання і ресурси; працівників і процеси; показники результативності і стратегії управлінської взаємодії.
Також, що для оцінки та здійснення контролю за діяльністю підприємства роздрібної торгівлі разом з показниками
ефективності доцільно використовувати показники-дисонатори, що дають можливість запобігання додаткових витрат та
збитків в процесі діяльності підприємства. Для забезпечення сталого розвитку підприємства роздрібної торгівлі слід
розробити пакет стандартів відкриття нових об’єктів торгівлі, перевагами якого є чітке визначення завдань і функцій з їх
диференціацією за працівниками підприємства, що забезпечує оптимізацію витрат ресурсів (кошти, час, матеріальнотехнічні ресурси, ін.), а також конфіденційність інформації, оскільки можливість користування стандартами визначається за
рівнями допуску.
Згідно нашого дослідження, процес регламентації бізнес-процесів для переходу до процесно-орієнтованої системи
управління підприємств роздрібної торгівлі доцільно проводити за трьома рівнями: бізнес-процеси верхнього рівня,
підпроцеси, функції (роботи, дії). За кожним бізнес-процесом розробляється встановлений перелік регламентуючих
документів через закріплення відповідальності за виконання бізнес-процесів, підпроцесів, функцій формується
організаційна структура підприємства, штат структурних підрозділів, посадові інструкції персоналу. Таким чином, посадова
інструкція та кожен регламент стає ефективним інструментом управління і мінімізує залежність результатів торговельногосподарської діяльності від особистих якостей персоналу.
Отже, для вдосконалення формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної
торгівлі важливим та невід’ємним аспектом є створення і впровадження документів, що чітко регламентують управлінську
діяльність. Е дасть можливість структурувати діяльність підприємства на усіх рівнях.
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СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших напрямів розвитку економіки держави є підвищення
рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. А як відомо, внутрішній потенціал (матеріальний, фінансовий,
соціально-трудовий) суттєвіше впливає на стан підприємства ніж зовнішній. Тому серед внутрішніх чинників, особливу
увагу слід приділити соціально-трудовому потенціалу, оскільки саме він є одним з основних чинників, що визначає рівень
конкурентоспроможності підприємства. Серед торговельних підприємств вирішення завдань стосовно використання
соціально-трудового потенціалу має вище практичне значення на відміну від інших видів економічної діяльності, адже
здатність персоналу як представницького об’єкта підприємства задовольнити купівельні потреби споживачів визначає
обсяги покупок і, у підсумку, фінансової результативності.
Огляд економічної літератури показав, що під конкурентоспроможністю соціально-трудового потенціалу слід
розуміти здатність робітників до індивідуальних досягнень в праці, які призводять до підвищення ефективності роботи
торговельного підприємства. Конкурентоспроможність соціально-трудового потенціалу торговельного підприємства
визначається якістю робочої сили, яка відповідає ринковим потребам. При цьому визначення їх конкурентних переваг
відбувається на основі системи показників: основних та допоміжних. Основні – зв’язані з соціально-демографічними,
психофізичними та мотиваційними особливостями робочої сили, а також визначають рівень знань, умінь, повноважень
працівника. Допоміжні – які відбивають побажання роботодавців в персоналі та якості праці, тобто показники які
обумовлюють можливості забезпечення дохідності праці, сприймання нової інформації, отримання професійних знань,
самоінвестування в людський потенціал [1, с. 315-322; 2, с. 71-83, 335-363]. Втім, показники, які характеризують
ефективність управлінської діяльності, недостатньо відображають специфіку та зміст управлінської діяльності в умовах
ринку. Більшість з них не мають практичного застосування через складність розрахунків і відсутність конкретних
чисельних вимірників.
Вважаємо, що на етапі підвищення конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу торговельного
підприємства варто використовувати систему показників на основі виділення таких складових: професійної, практичної,
особистої та соціальної (табл. 1).
Таблиця 1
Обґрунтування складових підвищення конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу працівників
торговельного підприємства
Складові
Характеристики складових
Професійна
освіта, професіоналізм, стаж роботи на керівних посадах, компетентність
здатність самостійно вирішувати проблеми, вміння своєчасно і якісно приймати рішення, здатність
Практична
забезпечити контроль над виконанням рішення, вміння залагоджувати конфліктні ситуації
здатність до конструктивної комунікабельності, вміння працювати з керівниками різних посадових рівнів,
Соціальна
вміння прислухатися до критики, бути самокритичним, відповідальність за доручену справу, чуйне й уважне
ставлення до людей, вміння створювати корпоративний колектив
Особиста
стан здоров’я, вік, сімейний стан, врівноваженість, відповідальність, діловитість, дисциплінованість
Так, професійну складову конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу торговельного підприємства
характеризують такі показники, як: освіта, професіоналізм, стаж керівної роботи, компетентність. Оновлення торговельного
підприємства, інноваційна діяльність потребують від персоналу здатності швидко освоювати нові знання, мати певну
компетентність при вирішенні різних питань.
Соціальну складову конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу торговельного підприємства
характеризують такі показники, як: здатність до конструктивної комунікабельності, вміння працювати з керівниками різних
посадових рівнів, уміння прислухатися до критики, бути самокритичним, відповідальність за доручену справу, чуйне й
уважне ставлення до людей, вміння створювати корпоративний колектив.
Особиста складова конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу торговельного підприємства
визначається такими показниками, як: стан здоров’я, вік, сімейний стан, врівноваженість, відповідальність, діловитість,
дисциплінованість, порядність. Саме здоров’я є важливою умовою ефективності трудової діяльності. Професійна діяльність
характеризується постійною емоційною та нервово-психічною напругою, яка зумовлена як змістом праці, так і
специфічними обставинами, у яких вона відбувається.
До практичної складової конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу торговельного підприємства
віднесено здатність самостійно вирішувати проблеми, вміння своєчасно і якісно приймати рішення, залагоджувати
конфліктні ситуації.
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ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Розробляючи логістичну політику на підприємстві менеджмент, як правило, враховує два критерії: очікуваний
рівень логістичного сервісу й мінімальну величину логістичних витрат [1].
За таким підходом, логістичну діяльність слід розглядати як комплекс дій людських ресурсів стосовно
встановлення балансу між вищенаведеними складовими, який буде вигідним споживачу, з одного боку, а, з іншого –
оптимізувати матеріальні потоки на підприємстві.
Загальноприйнято, що ефективність логістичної діяльності визначається через систему показників, які
характеризують якість роботи логістичної системи за заданого рівня логістичних витрат.
Однак, на наш погляд важливим є врахування індексу ефективності логістики, що застосовується для визначення
індексу глобальної конкурентоспроможності [2]. Такий індекс розраховується для окремої країни на підставі інформації,
одержаної за результатами опитування 800 найбільших міжнародних логістичних компаній. Оцінюється за 5-бальною
шкалою кожна з 7 позицій, яка відображає ефективність логістичної системи. Оцінка проводиться за такими позиціями:
ефективність процедур митного очищення; якість транспортних та інформаційних технологій логістичної інфраструктури;
простота і доступність за ціною міжнародних перевезень; компетентність співробітників місцевої логістичної
інфраструктури; можливість відстеження міжнародних перевезень; внутрішня вартість логістичних послуг; витрати часу
при транспортуванні вантажів до пункту призначення.
Україна в 2016 р. за зазначеним індексом знаходилася на 80-му місці. Найбільший показник Україна мала у 2014 р.
(61-е місце, 2,98 бала), найменший – у 2010 р. (102-е місце, 2,57 бала. Аналіз індексу за кожною характеристикою окремо з
2007 по 2016 рр. показує, що найнижчу оцінку Україна мала з митного оброблення вантажів.
Слід констатувати, що існує багато підходів до визначення ефективності логістичної діяльності [3]. Ми
погоджуємося з тим, що розрахунок повинен проводитися як загальної ефективності, так і кожної функціональної
підсистеми, зокрема: поставка товарів, виробництво, збут, транспортування, складування [4].
Найбільш розповсюдженими критеріями оцінки ефективності логістичної діяльності є: витрати, задоволення
споживачів/якість, час, активи.
Якщо розглядати ефект від логістичної діяльності на торговельному підприємстві слід виходити з постулату, що
цінною для ринку є здатність забезпечувати конкретного споживача необхідними товарами, необхідної якості, в необхідній
кількості, в необхідний час, в необхідному місці з мінімальними витратами. Приймемо за точку відліку нашої позиції
показник логістичної ефективності ( I л ), визначений за співвідношенням загальних витрат ( З ) до витрат логістичних
( З л ) [4]:

Іл 

З
З л

>, < 1.

Не суперечить загальним підходам оцінка ефективності логістичної системи торговельного підприємства за
показниками, що умовно об’єднані у групи: витрати, пов’язані з виконанням логістичних операцій; якість обслуговування
споживачів (враховується тривалість логістичного циклу та якість виконання замовлення); продуктивність системи; активи
підприємства.
Враховуючи особливість торговельних процесів, доцільним буде використання таких показників: комплексний
підхід до розробки оптимальних варіантів продажу товарів на підґрунті забезпечення споживачам умов вибору товарів і їх
придбання; скорочення запасів товарів; раціоналізація тари і упаковки; максимальне використання складських і
торговельних площ. Оптимізація товаруху дозволяє суттєво змінювати структуру площі магазинів шляхом збільшення
частки торговельної площі; прискорення оборотності капіталу за рахунок скорочення часу на процеси замовлення товарів і
їх виконання та економії витрат покупців на придбання; скорочення транспортних витрат шляхом оптимізації використання
виду транспорту, маршрутів доставки тощо; реалізація ефективної системи складування і оптимізація рівня запасів;
скорочення витрат щодо складування товарів за рахунок зниження ручної праці; структурна побудова відділу логістики
повинна відповідати принципу раціональності, апробованому до необхідності перетворювати один потік в інший чи їх
комбінацію.
Підводячи підсумок, слід дійти висновку, що в загальних підходах до оцінки ефективності логістичної діяльності
торговельних підприємств необхідно виділити віддачі (обсяг реалізації товарів) і використані ресурси (витрати). І віддача і
витрати взаємопов’язані і базуються на особливостях торговельного підприємства і особливостях споживчого ринку.
Важливим моментом є визначення інтегрального показника на базі запропонованої системи показників. Його
використання виділяти певні групи торговельних підприємств. Визначаючи щорічно за інтегральним показником
належність підприємств до тієї чи іншої групи, менеджмент зможе контролювати перехід з однієї групи до іншої, а також їх
зміну за роками. Це дозволяє за оцінкою ефективності логістичної діяльності намагатися досягати рівня підприємствалідера й визначати коригуючи дії щодо попередження переходу в групу нижчого статусу на підґрунті тактики подальшого
розвитку.
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РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ІЗ НАДАННЯ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
Удосконалення сфери товарного обігу є об’єктивною передумовою стабільного та динамічного розвитку ринкової
економіки. При цьому оптова торгівля має забезпечувати бюджетоутворення та громадський добробут, стати дієвим
механізмом економічного розвитку. Діяльність суб’єктів оптової торгівлі ґрунтується на виконанні сукупності бізнеспроцесів із придбання та подальшого перепродажу товарів певними партіями без внесення змін, крім тих, що притаманні
торгівлі, виробничим споживачам, роздрібній торгівлі та іншим підприємницьким структурам, що супроводжується
наданням оптових торговельних послуг. Галузь оптової торгівлі здійснює пріоритетний соціально-економічний вплив на
ефективний розвиток України в цілому, й на ступінь розвитку кожного її регіону. Рівень розвитку оптової торгівлі в
регіональному розрізі неоднаковий. Відмінності проявляються у величині торгових (оптових) націнок на товари та послуги,
в забезпеченості організацій сучасними торговими площами, в структурі пропонованого товарного асортименту, в рівні
розвитку транспортно-логістичної інфраструктури. Найбільш розвинені послуги оптової торгівлі в великих містах, де
підприємства, котрі їх надають вносять значний фінансовий внесок у місцеві та обласні бюджети.
Під реінжинірингом бізнес-процесів системи послуг оптової торгівлі, слід розуміти – оптимізацію технології
надання послуг, щодо реалізації товарів із подальшим їх перепродажем, або професійним використанням у цілях повного
задоволення потреб споживача та підвищення ефективності діяльності оптового підприємства, а також створення
ефективної технології залучення й утримання клієнтів.
Управління стійким розвитком послуг оптових підприємств здійснюється на основі формування та розвитку
конкурентних переваг. На сучасному оптовому ринку найбільш прийнятними стратегіями є: 1) домінування за витратами;
2) фокусування; 3) інтеграції.
Вважаємо, що пріоритетними критеріями вибору стратегії формування конкурентних переваг, повинні стати дані
про місцезнаходження оптового підприємства, розмір торговельної площі, чисельність персоналу, характер виконуваних
функцій, розмір майна, обсяг річного оптового товарообороту, специфіку торговельного асортименту, можливість надання
комплексу послуг, обсяг цільового ринку, рівень цін. У табл. 1, запропоновано схему вибору оптимальної конкурентної
стратегії з урахуванням цих критеріїв.
Таблиця 1
Критерії вибору стратегії для проведення реінжинірингу бізнес-процесів у підприємствах оптової торгівлі
Види підприємств оптової торгівлі
Малі спеціалізовані
Середні універсальні
Великі спеціалізовані
Універсальні
Критерії
сервісні комплекси
Місцезнаходження
Околиці міст, селищ,
Околиці міст, селищ,
Околиці крупних міст
Околиці крупних
мікрорайонів
мікрорайонів
міст, центри
перетину
автомагістралей
Торгова площа
До 500 м²
До 2000 м²
Від 2000 до 5000 м²
Понад 5000 м²
Чисельність персоналу
Від 15 до 50 осіб
До 100 осіб
Від 100 до 250 осіб
Понад 250 осіб
Характер виконуваних
Комерційний
Комерційний
Комерційний
Комерційний,
функцій
консалтинговий,
виставковий
Обсяг основних
Понад 100 тис. грн.
Понад 500 тис. грн.
Понад 5 000 тис. грн.
Понад 10 000 тис.
фондів
грн.
Річний обсяг оптового
Понад 10 000 тис.
Понад 50 000 тис.
Понад 400 000 тис.
Понад 700 000 тис.
товарообороту
грн.
грн.
грн.
грн.
Специфіка
ВузькоУніверсальна
Спеціалізована
Універсальна
торговельного
спеціалізована
асортименту
Супутні послуги
Відсутні
Відсутні
Надаються
Надаються
Комплекс послуг після
Відсутній
Відсутній
Надається
Надається
продажного
обслуговування
Цільовий ринок
Представники малого Представники малого Представники малого
Всі учасники ринку
бізнесу
та середнього бізнесу та середнього бізнесу
Рівень цін
Середній
Середній
Низький
Середній і нижче
середнього
Стратегії
Фокусування
Домінування за
Домінування за
Інтеграції
реінжинірингу бізнесвитратами
витратами
процесів
Для великих спеціалізованих і середніх універсальних оптових підприємств найбільш прийнятною є стратегія
домінування за витратами. Це пов’язано з наданням технологічно однорідних послуг, великим обсягом продажу, що
дозволяє суттєво знижувати рівень постійних витрат на одиницю реалізованого товару та надає можливість розробляти
ефективні логістичні ланцюги.
Для малих спеціалізованих оптових підприємств найбільш прийнятною є стратегія фокусування, в наслідок не
значного обсягу продаж і концентрації зусиль на вузькоспеціалізованому асортименті товарів і послуг.
Стратегія інтеграції сприятиме ефективному та сталому розвитку універсальних сервісних комплексів оптової
торгівлі, котрі утворюються в результаті злиття малих оптових підприємств і використовують ефект синергізму. Таким
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чином, виходячи з базових параметрів конкретного оптового підприємства, обирається найбільш прийнятна стратегія
формування конкурентних переваг.
Одним із напрямків підвищення ефективності управління сталим розвитком системи послуг оптової торгівлі, на
наш погляд, буде створення великих сервісних центрів, шляхом об’єднання малих оптових підприємств. Це дозволить
використовувати важливі для галузі ефекти масштабу в логістиці, залучати додаткові фінансові ресурси, збільшити обсяги
закупівель та оптового продажу, а також підвищити рентабельність діяльності. Вважаємо, що саме процес об’єднання в
великі сервісні центри, дозволить мінімізувати ступінь комерційного ризику та усунути вплив інших негативних чинників
на розвиток малого бізнесу в сфері товарного обігу.
Інтегрований сервісний комплекс оптової торгівлі (єдиний бізнес центр), на нашу думку, повинен поєднати
розосереджені по території регіону підприємницькі структури, а саме: підприємства оптової торгівлі різних розмірів, типів і
форматів; логістичні підприємства; організації, що здійснюють сервісне обслуговування придбаних технічно-складних
товарів; виставкові зали; закупівельні підприємства; організації телекомунікації і зв’язку; суб’єкти бізнесу кредитнофінансової сфери; консалтингові фірми.
Для малих міст і локальних ринків великих мегаполісів, коли до складу сервісного комплексу оптової торгівлі
входить одна велика організація, котра надає послуги оптової торгівлі, пропонуємо використовувати спрощену структуру,
де всі стратегічні функції покладаються на центр управління інтегрованим сервісним комплексом. Головна перевага
запропонованої організаційної структури полягає в тому, що вона проста в управлінні.
Для великих міст, мегаполісів, регіональних центрів, коли в структурі масштабного сервісного комплексу оптової
торгівлі функціонує декілька великих універсальних центрів оптової торгівлі, пропонуємо використовувати більш складну
організаційну структуру. Ця структура сервісного комплексу оптової торгівлі повинна об’єднувати різнопрофільні
спеціалізовані оптові підприємства, з передачею стратегічних торгово-технологічних функцій локальним універсальним
центрам оптової торгівлі, котрі здійснюють координування комерційної діяльності малих оптових підприємств.
Отже, підвищення ефективності бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі може бути досягнуто за допомогою
реінжинірингу системи оптових послуг, заснованого на глибокому аналізі ринку та ринкової кон’юнктури, дослідженні
бізнес-середовища, вироблення економічно обґрунтованої ринкової стратегії.
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
Зростання на українському ринку великої кількості роздрібних мереж спонукає підприємства приділяти більше уваги
продажам товарів кінцевим споживачам в торговельних точках. Щоб магазини приваблювали покупців і відрізнялися
індивідуальністю, необхідно використовувати не тільки традиційні важелі впливу на покупця, але й шукати нові. Сучасні
підприємства роздрібної торгівлі успіх в конкурентній боротьбі в першу чергу пов’язують з впровадженням технологій
мерчандайзингу.
У теорії та на практиці існують різні підходи до визначення терміну мерчандайзингу. Слово “мерчандайзинг”
походить від англійського “merchandise” – товар, “to merchandise”  торгувати. Прямий переклад слова “merchandising” 
мистецтво торгувати.
Мерчандайзинг як мистецтво представлення товарів в магазині на сьогодні є важливим інструментом формування
атмосфери торговельного підприємства та впливу на свідомість покупців.
Основними цілями мерчандайзингу торговельного підприємства є:
1. Стимулювання продажу товарів у магазині.
2. Створення конкурентних переваг магазину й окремих марок товарів; збільшення числа лояльних покупців і
завоювання нових.
3. Удосконалення рекламно-комунікаційної політики підприємства.
4. Удосконалення торговельно-технологічного процесу в магазині.
5. Вплив на поведінку споживачів 4.
Для виконання даних цілей використовується ряд інструментів мерчандайзингу, таких як:
- інструменти, спрямовані на презентацію товарів в торговельному залі (асортимент, планограма торговельного залу,
викладка товарів, торговельне обладнання);
- інструменти, спрямовані на приваблення клієнтів та інформаційну підтримку товарів (зовнішні та внутрішні засоби реклами);
- інструменти, спрямовані на формування атмосфери та іміджу торговельного закладу (зовнішній та внутрішній дизайн).
Головна мета мерчандайзингу  збільшувати обсяги продажів, зберігаючи (і підвищуючи) задоволення покупця від
процесу здійснення покупки в магазині. Щоб досягнути цієї мети, рекомендується використовувати різні правила. Найбільш
часто застосовуються такі:
1. Правило торгового запасу полягає в створенні такого рівня запасу, який забезпечував би безперервну
присутність асортименту в торговому залі.
2. Правило “обличчям до покупця”. Товар повинен бути розміщений фронтально, з урахуванням кута зору покупця.
3. Правило пріоритетних місць. Товари, які приносять найбільший прибуток і мають найкращі показники
продажу, слід розміщувати у кращих місцях торговельного залу та торговельного обладнання.
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4. Рівень очей і рівень витягнутої руки. Найбільша концентрація уваги людини припадає на предмети, розміщені
на рівні очей, тобто в зоні близько 20 см від рівня очей дорослої людини середнього зросту. Товар, розташований на рівні
очей, продається набагато краще, ніж на інших полицях. Це місце називається “золотий полицею”. Іншим привабливим
місцем для розміщення товарів є рівень витягнутої руки 1.
5. Правило збільшення фейсинга. Процес представлення товарних одиниць на полиці таким чином, що повністю видна
сторона, яка повинна містити назву марки і базову інформацію називається фейсингом. Товарні одиниці (SKU) у фейсингу називають
фейсами. Відмінність фейса від SKU в тому, що він представлений на видному місці лицем до покупця. Правило збільшення
фейсинга полягає в тому, що пріоритетні позиції повинні бути представлені більшою кількістю фейсів, ніж інші додаткові позиції.
6. Правило “двох пальців”. Полиці на стелажі повинні бути розташовані так, щоб від краю товару до краю верхньої
полиці залишалося 3-4 см (можна було просунути два пальці). При більшому інтервалі поличний простір використовується
неефективно, при меншому  товар важко взяти з полиці.
7. “Правило золотого трикутника”. Між входом, вітриною з найбільш ходовим товаром і касою необхідно
розмістити якомога більше товарів імпульсного попиту.
З вищезазначеного можна зробити висновок, що для ефективної дії мерчандайзингу використовуються
різноманітні інструменти, які здатні допомогти споживачеві у виборі товару і прийняти рішення щодо його купівлі.
Згідно з дослідженнями американських маркетологів Е. Райса і Дж.Траута, втримати свого покупця в три рази легше, ніж
придбати нового. Покупець повинен бути дуже задоволений товаром або магазином, щоб в умовах зростаючої конкуренції
зберігати їм вірність 3. Вміло організований у торговельному підприємстві мерчандайзинг повинен запобігти переходу покупця
до прямих конкурентів і допомогти залученню нових клієнтів.
Список використаних джерел
1. Канаян К., Канаян Р. Мерчандайзинг / К. Канаян, Р. Канаян. – РИП-холдинг, 2005. – 236 с. Мерчандайзинг як невід’ємна
складова успішних маркетингових комунікацій
2. Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України: монографія / за ред. проф. Р. В.
Федоровича – Тернопіль:ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 359 с.
3. Райс Е. Позиционирование: битва за умы / Райс Е., Траут Дж. – СПб. : Питер, 2012.
4. Снегирева В. В. Книга мерчандайзера.  СПб.: Питер, 2005.  384 с.

Пенюк В. О.
аспірант
Київський національний торговельно-економічний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Значущу роль у реалізації будь-якого процесу, пов’язаного з прийняттям управлінських рішень на підприємствах, відіграє
його інформаційне забезпечення. Так, від того, наскільки правильно та якісно буде організовано інформаційне забезпечення реалізації
процесу діагностики кадрового потенціалу на підприємстві залежать результати реалізації його стратегії управління персоналом, а
також поточні можливості відстежувати та проводити регулярний аналіз ефективності використання його кадрів. Останнє прямо
впливає на обґрунтованість та зваженість прийняття управлінських рішень щодо формування/коригування кадрової політики
відповідно до поставлених завдань діяльності та розвитку підприємств як у коротко-, так і довгостроковій перспективі. Тому розробка
наукових підходів до правильної організації інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу є важливим завданням у
межах пошуку шляхів удосконалення роботи та покращання результатів господарської діяльності будь-якого підприємства.
У наукових публікаціях з проблематики інформаційного забезпечення різних процесів у межах дослідження діяльності
підприємств та управління ними у ринкових умовах господарювання питання організації цього забезпечення практично не висвітлено.
І хоча сам термін “організація” відносно інформаційного забезпечення використовується досить часто, фактично під ним більшість
науковців розуміють безпосередньо процеси самого інформаційного забезпечення або систему інформаційного забезпечення
(інформаційну систему), а не його організацію.
На нашу думку, організація інформаційного забезпечення процесу діагностики кадрового потенціалу підприємства – це
організаційна діяльність, спрямована на раціональне поєднання у часі та просторі трьох елементів: специфічної праці (специфіка якої
пов’язана з інформаційними процесами як такими); інформації, що необхідна для реалізації етапів діагностики кадрового потенціалу;
засобів праці для роботи з інформаційними ресурсами у процесі діагностики кадрового потенціалу підприємства.
Розглянемо детально кожен із зазначених елементів, починаючи зі специфічної праці, що обумовлена особливостями
інформаційних процесів, які являють собою “послідовну зміну стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею
можна виконувати” [1]. З технічної точки зору, інформаційний процес полягає у пошуку відповідей на питання “Як?”, “За участі яких
працівників?”, “Яким способом?” та “Якими засобами?” (з використанням комп’ютерної техніки чи без і т. п.) повинна створюватися,
збиратися, зберігатися, оброблятися, відображатися, передаватися, розповсюджуватися, використовуватися, захищатися, знищуватися
інформація (у нашому випадку пов’язана з діагностикою кадрового потенціалу на підприємстві). Причому, коли йдеться про
специфічну працю як елемент організації інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу підприємства, то передусім
постає потреба у визначенні того, хто буде виконувати зазначені дії з інформацією.
І, відповідаючи на це питання, керівники підприємств можуть обрати одну з трьох альтернатив: створення нового підрозділу
або введення до штату фахівця (ів) по роботі з інформацією; розширення функцій та обов’язків працівників/підрозділів, які вже
працюють/діють на підприємств; залучення до виконання специфічної праці працівників сторонньої організації.
Іншими словами, якщо у перших двох випадках передбачається додаткове використання внутрішніх ресурсів підприємств в
організації інформаційного забезпечення (так званий інсорсинг), то за умови вибору третьої альтернативи підприємство вдається до
залучення додаткових зовнішніх ресурсів (тобто аутсорсингу).
Другий елемент організації інформаційного забезпечення – це інформація, що необхідна для реалізації процесу діагностики.
Особливість цієї інформації полягає у тому, що вона як надходить ззовні, так і продукується всередині процесу діагностики кадрового
потенціалу. Звичайно, на великих та середніх за розміром підприємств збір та обробка будь-якої інформації, у т. ч. й тієї, що пов’язана
з реалізацією процесу діагностики кадрового потенціалу, має бути максимально автоматизована. При цьому незалежно від розміру
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підприємств за умови наявності комп’ютерної техніки баз даних, повинні формуватися та зберігатися на електронних носіях. Крім
того, при формуванні інформаційної бази варто пам’ятати про важливість оцінювання достатності її наповнення.
Третім елементом організації інформаційного забезпечення процесу діагностики кадрового потенціалу підприємства є
засоби праці для роботи з інформаційними ресурсами – речі або їх комплекс, за допомогою яких практично можна реалізувати всі
етапи процесу діагностики кадрового потенціалу на підприємстві в одному з двох режимів:
 ручному, де всі операції з організації інформаційного забезпечення процесу діагностики кадрового потенціалу
виконуються людиною або людиною з використанням найпростішої техніки для проведення розрахунків (наприклад калькуляторів);
 автоматизованому, де частина операцій з опрацювання інформаційних ресурсів здійснюється в автоматичному режимі
(за допомогою спеціально розроблених програмних продуктів, експлуатації наявних інформаційних систем обробки даних,
комп’ютерної техніки), а частина (наприклад, пов’язана або з розробкою анкет для збору даних про компетенції кадрів на
підприємстві, або з формулюванням та обґрунтуванням висновків щодо наявного стану кадрового потенціалу) – людиною.
Отже, структура інформаційної бази для реалізації процесу діагностики кадрового потенціалу, визначена потреба у
спеціальних технічних знаннях та навичках для реалізації різних режимів роботи з інформацією та засобів праці. Розуміння структури
інформаційної бази сприятиме покращанню інформаційного забезпечення та його організації як у підсистемі управління кадрами, так
і у системі управління підприємством в цілому.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ В СТРУКТУРІ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ІТ-послуги займають лише певну частину в структурі інформаційно-комунікаційних технологій, галузь яких
декомпонують за різними ознаками. Зокрема, за галузевою ознакою у більшості випадків виокремлюють три базових
сегменти: сфера апаратного забезпечення (куди входить промислове обладнання, серверне обладнання, обладнання
користувача), сфера програмного забезпечення (корпоративне програмне забезпечення, програмне забезпечення
інформаційної безпеки, програмне забезпечення з відкритим вихідним колом) і сфера ІТ-послуг (аутсорсинг, ІТконсультування, оброблення та зберігання електронної інформації).
Такого погляду дотримується багато науковців [1, с. 384-392; 2, с. 132-137], які досліджують аспекти і проблеми
еволюції, функціонування і подальшого розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційних
технологій та безпосередньо ринку ІТ-послуг. Проте, в сучасних умовах зазначені традиційні складові сфери ІТ-послуг
об’єктивно еволюціонують та доповнюються. До прикладу, на сьогодні все більш помітним на ринку праці стає сегмент ІТзайнятості, представлений підготовленими і кваліфікованими фахівцями у сфері інформаційно-комунікаційних технологій,
які в різних формах зайнятості, безпосередньо чи дистанційно, створюють необхідні суб’єктам господарювання ІТпродукти, чи надають ІТ-послуги. Очевидно, що така діяльність є відмінною від аутсорсингу, за якого послуги
замовляються ззовні, а тут створюються суб’єктом господарювання самостійно.
Іншим прикладом може слугувати ІТ-інвестування, що реалізується різними способами: як шляхом придбання
прав на об’єкти інтелектуальної власності, так і у придбання чи поглинання венчурних, інноваційних фірм, науководослідних структур тощо, оголошення різного роду довгострокових вишколів, навчань або ж конкурсів з розробки тих, чи
інших продуктів.
Як вже зараз, так і по мірі розвитку ринку ІТ-послуг можуть мати місце й інші його напрями та елементи. Відтак,
місце ІТ-послуг у структурі сектору інформаційно-комунікаційних технологій можна представити як на рис. 1. Відносно
сутнісного трактування ІТ-послуг, то за Законом України “Про національну програму інформатизації”, “…ІТ-послуга є
діяльністю суб’єктів із забезпечення споживача необхідними інформаційними продуктами; … документована інформація,
спеціально підготовлена і призначена для задоволення потреб відповідного споживача; … послуга, яка супроводжується та
не може надаватися без відповідно застосовуваних в таких цілях інформаційних технологій”.
У словнику Бібліотеки ІТ-інфраструктури Уряду Великобританії зазначається, що ІТ-послуги є набором
пов’язаних функцій, які надаються ІТ-системами в одній чи кількох сферах діяльності, що, своєю чергою, можуть бути
створеними із програмного забезпечення, апаратних засобів, засобів зв’язку, які сприймаються споживачами як єдині та
самодостатні одиниці [3].
У відповідності до проекту Закону України “Про електронні комунікації”, “…ІТ-послуга є послугою, що надається
її постачальником за допомогою електронних комунікацій” [4]. Як можемо констатувати, пропоноване визначення хоча й
лаконічніше, проте більш досконале. Концептуальними перевагами тут стали, по-перше, заміна “суб’єкта забезпечення” на
“постачальника”, що справедливо, адже отримання послуги може здійснюватися не лише від суб’єкта до суб’єкта, по-друге,
опущення низки характеристик послуги на вказування, що вона надається із застосуванням електронних комунікацій, що
також важливо, адже в цьому одна із особливостей і унікальних характеристик безпосередньо ІТ-послуги.
Додамо також, що у проекті зазначеного нормативно-правового акту істотно розширено традиційний перелік
шляхів і способів надання ІТ-послуг. Якщо раніше такий обмежувався збиранням, опрацюванням, зберіганням,
розповсюдженням, показом і використанням інформації, то тут додаються випромінювання, маршрутизація, комутація,
передача даних через оптичні або електромагнітні системи. Вважаємо ці доповнення важливими і раціональними з огляду
на сучасний стан і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та світі.
На нашу думку, попри окремі зайві аспекти (до прикладу, з допомогою яких засобів можуть створюватися ІТпослуги) та певну невиправдану переобтяжливість цього визначення, до його переваг потрібно віднести деякі важливі
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доповнення. Це передусім надання послуг не стільки їх постачальниками, як ІТ-системами. ІТ-послуги все ж надаються
безпосередніми розробниками та постачальниками, але відповідні комунікації та зв’язки між творцем і споживачем послуг в
значній мірі залежать від наявності та взаємодії елементів ІТ-системи.
Галузь інформаційно-комунікаційних
технологій

Сегмент інформаційних технологій

Сегмент комунікаційних технологій

Сектор ІТ-послуг:
 Аутсорсинг
 ІТ-консультування
 Оброблення та зберігання електронної
інформації
 ІТ-зайнятість
 ІТ-інвестування
 Ін. форми реалізації продуктів сектору
ІТ-послуг

Сектор телекомунікаційного
обладнання
Сектор телекомунікаційних послуг:
 Послуги провідного зв’язку
 Послуги безпровідного зв’язку

Ринок телекомунікаційних послуг та
телекомунікаційних і супутніх продуктів

Сектор програмного забезпечення:
 Корпоративне ПЗ
 ПЗ інформаційної безпеки
 ПЗ відкритим вихідним колом
Сектор апаратного забезпечення:
 Промислове обладнання;
 Серверне обладнання;
 Обладнання користувача

Ринок інтелектуальних та посередницьких
ІТ-послуг, супутніх продуктів

Рис. 1. Місце сектора та ринку ІТ-послуг в галузевій структурі інформаційно-комунікаційних технологій
(узагальнено автором)
Крім того, важливим доповненням є характеристика ІТ-послуги як єдиної самостійної одиниці. Це раціонально,
адже особливістю ІТ-послуг є також їх завершеність як кінцевого повністю готового продукту. В іншому разі, ІТ-послуга
буде просто неповноцінною, “не працюватиме” і не проявлятиме в повній мірі своїх властивостей як продукту, що
споживається.
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ТРАНСФОРМАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ
Мотивація праці є однією з найбільш важливих функцій управління будь-яким підприємством, за допомогою якої
менеджмент спонукає працівників до найбільш ефективного виконання технологічного процесу.
Проте, навіть при добре побудованій мотиваційній структурі, може виникати непередбачувана реакція на
мотивуючу дію. Адже, потреби знаходяться в складній динамічній взаємодії між собою [1, c. 329]. Часто людські потреби
суперечать одна одній, або, навпаки, перебувають в стані синергії потреб.
За таких обставин, взаємодія може трансформуватися з часом, формуючи при цьому спрямованість дії мотивів.
Власне, на сам процес мотивації людини впливає як і зовнішня, так і внутрішня детермінація, в той же час сама мотивація
має дуальну природу, поділяючись на матеріальну і нематеріальну.
Матеріальна мотивація праці є важливим аспектом організації мотиваційного процесу. Заради матеріальної
винагороди, переважно, і здійснюється досягнення поставлених на підприємстві цілей. Для чіткості та розуміння
поставлених перед працівниками цілей керівник використовує цільовий метод. Перевага методу в організаційному процесі, в
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стимулюванні творчої активності людей, оскільки цілі, як такі, є важливим засобом мотивації, та дозволяють працівнику
відчувати значущість виконуваної ним роботи.
У випадку, коли робота або завдання змінюються у зв’язку з технологією, реорганізацією, вказівками чи
ініціативою працівника, процесом управління за цілями, то це можна вважати перепроектуванням роботи, що шляхом зміни
провокує підвищення мотивації персоналу. Адже, працівник в сучасних мінливих економічних умовах потребує фактору
змін, що спонукає його до професійного зростання, та мотивує утримувати професійний фокус на покращенні своєї
діяльності.
Розширення робіт передбачає надання працівнику більшого обсягу діяльності того ж напрямку, тоді як для
збагачення праці йому доручають більш змістовну роботу, яка передбачає: відповідальність (працівник відповідає за
результативність), досягнення (працівник вважає, що він виконує важливу роботу), відсутність монотонності і рутинних
операцій, контроль над ресурсами (ступінь контролю працівника над виконуваною роботою), зворотний зв’язок (ступінь
отримання працівником безпосередньої інформації щодо результативності), професійне зростання (можливості для
працівника підвищити кваліфікацію), умови праці (контроль працівника над умовами праці).
Водночас, не існує єдино правильної техніки мотивації, завжди варто враховувати індивідуальні аспекти, такі як:
етика, освіта, участь працівника; та способи мотивації: визнання; кар’єрне просування; подальше навчання тощо.
Для досягнення цілей підприємства і управління його персоналом між керівником та працівниками повинні бути
зрозумілі чіткі відносини, налагоджена співпраця та узгодженість щодо принципів мотивації. Це забезпечує залучення
працівників потрібної кваліфікації. Низький рівень заробітної плати створює соціальну напруженість у колективі, що не
сприяє зростанню результативності, та обумовлюється такими постулатами:
 заробітна плата персоналу повинна співвідноситися із середньою по ринку;
 винагорода повинна бути конкретною і стимульованою, заохочувати слід будь-які досягнення, в тому числі і
найменші;
 винагорода і результативність мають бути пов’язаними у часі;
 винагорода не повинна мати регулярний характер, щоб спрацьовував ефект новизни і несподіванки;
 усі працівники одного рівня повинні мати однакові пільги, а працівник сам обирає у встановлених межах пакет
пільг, який представляє для нього найбільший інтерес;
 потреби працівників можуть також задовольнятися з урахуванням їх віку та сімейного стану.
Варто часто проводити аналіз досягнення цілей, узагальнювати результати, виробляти рекомендації щодо
подальшого здійснення процесу постановки цілей із дотриманням принципів: кожна робота повинна містити достатню
кількість елементів, що роблять її цікавою; робочі завдання мають бути взаємопов’язаними і взаємозалежними; розширення
меж роботи за рахунок підготовчих або допоміжних операцій; робота повинна робити відчутний внесок у корисність
продукту або послуги; рутинні операції можуть виконуватися за допомогою різних технологій. При цьому можуть бути
використані можливості підприємства більш ефективної роботи, що включає широкий спектр умінь, які дозволяють
отримати більше задоволення від роботи.
До практики ефективної організаційно-адміністративної діяльності належить дотримання принципів цільової
мотивації, які, повинні відповідати таким характеристикам мети:
 засоби для її досягнення мають бути чіткими і зрозумілими;
 мета має відповідати індивідуальним інтересам працівника;
 мета повинна підлягати оцінці;
 постановка мети повинна включати точні терміни;
 мета має бути мобілізуючою і обов’язково досяжною;
 результати досягнення мети повинні бути однозначними;
 виконання цілі має бути на постійному контролі;
 співробітник має усвідомлювати цілі і поточні завдання організації, а також значення його власного внеску в їх
виконання;
 зусилля працівника мають бути сконцентровані на кінцевій меті, а не на особистому внеску в її досягнення;
 працівники повинні знати, чи досягають вони поставлених цілей, тобто необхідна оперативна інформація про хід
виконання робіт.
Отже, для визначення принципів управління мотивацією праці на підприємстві, необхідно проаналізувати аспекти
мотивації персоналу, а також індивідуальні мотиви праці та інші соціально-психологічні особливості працівників.
В свою чергу, поєднання матеріальних і моральних стимулів є одним із найважливішим мотиваційних принципів.
Об’єднання матеріальних інтересів працівників з метою організації, розробка механізму системи матеріальної та
нематеріальної винагороди за працю дозволяють привертати і утримувати найбільш кваліфікований персонал, оптимізувати
витрати на оплату праці, стимулювати поведінку на роботі [2, c. 21].
Отже, радикальна трансформація механізму управління мотивацією праці на підприємствах повинна стати одним із
основних завдань економічної стратегії підприємства, що потребує сучасного, нестандартного, комплексного підходу.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На сьогодні інвестиційна діяльність підприємств є надто слабким моментом їх функціонування. Не зважаючи, що
капітальні інвестиції в цілому в країні зросли майже на третину у 2016 р. порівняно з 2016 р., власні кошти на відтворення
основних засобів залишаються основним джерелом фінансування інвестиційного процесу підприємств (у 2012 р. – 62,6%; у
2016 р. – 69,3%) [1]. При цьому, обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок державного і місцевого бюджетів у
загальній сумі капітальних інвестицій збільшився з 9,1% у 2012 р. до 10% – у 2016 р., а за рахунок коштів іноземних
інвесторів відповідно з 17,9% до 27,4%. Однак, аналіз інвестицій за видами економічної діяльності показує, що основна їх
частина спрямовується у видобувну промисловість. Питома вага інвестицій в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів зменшується (табл. 1).
Таблиця 1
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2016 роки
2012
2015
2016
Показники
Сума, млн.
Питома
Сума, млн.
Питома
Сума, млн.
Питома
грн
вага, %
грн
вага, %
грн
вага, %
Усього
273256,0
100
273116,4
100
359216,1
100
24531,6
9,0
20662,9
7,7
29956,8
8,3
Оптова та роздрібна торгівля
автотранспортними засобами та
1104,7
4,5
1469,0
7,1
1757,8
5,9
мотоциклами, їх ремонт
Оптова торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та
17514,4
71,4
13535,7
65,5
18258,0
60,9
мотоциклами
Роздрібна торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та
5912,5
24,1
5658,2
27,4
9941,0
33,2
мотоциклами
Тож, основними завданнями й напрямами, які слід здійснювати підприємствам означеної вище сфери діяльності є
покращення свого інвестиційного мікроклімату та інвестиційної привабливості.
Відомо, що підприємства формують інвестиційний капітал з різних джерел. Власні фінансові засоби створюються з
прибутку, накопичень, амортизаційних відрахувань, продажу акцій тощо. Проте, на сьогодні в Україні не сформовано
нормальний інвестиційний клімат, характерний для ринкової економіки. Більшість підприємств не можуть фінансувати
інвестиції зі свого прибутку, оскільки не мають його в необхідному обсязі. У результаті частка прибутку в джерелах
фінансування капітальних вкладень підприємств складає менш як 10% від усіх здійснюваних ними інвестицій. Тож, за
розуміння, що одним із джерел формування інвестицій є внутрішні інвестиційні ресурси, які напряму залежать від
прибутків підприємств, слід шукати резерви, що на сьогодні базуються практично виключно на випуску та реалізації
конкурентоспроможної продукції. Іноземні інвестиції як джерело фінансування поки що суттєво не впливають на ситуацію
у внутрішній торгівлі України, проте їх динаміка є позитивною. Конкурентоспроможність товарів і послуг, з іншого боку,
може бути забезпечена залученням інновацій до основних процесів.
Розробка та використання інновацій, що визначають сутність інноваційної діяльності, потребують витрат
інтелектуальної праці, часу, коштів та інших ресурсів. Але від інноваційної активності суттєво залежить національна
конкурентоспроможність та зміцнення інноваційної складової економічної безпеки країни. Це підтверджує досвід
розвинених держав, у більшості підприємства є провідниками науково-технічного прогресу та джерелом інновацій, є
реалізаторами нових ідей бізнесу.
Рівень поширення інноваційних процесів в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і
мотоциклів відстає від рівня поширення інноваційних процесів у вітчизняній економіці в цілому, що не є характерним для
розвинених держав. Так, в 2016 р. середньому по Україні лише 18,9% підприємств займалися інноваціями, в той час як у
Німеччині – понад 60%) [2].
В умовах ринкової економіки вирішальні фактори розвитку і стійкої діяльності підприємств є оновлення основних
виробничих фондів, реструктуризація виробничо-технологічної і організаційно-технічної систем підприємства, а також
ефективне вкладення власного і позикового капіталу в обрані інвестиційні проекти.
В умовах сучасної невизначеності зовнішніх факторів необхідні нові підходи до управління і регулювання інноваційноінвестиційним розвитком галузей не лише з боку держави, а і самих підприємств. Це пояснюється тим, що в радянські часи увесь
промисловий комплекс регулювався державою, на сьогодні 80 % підприємств знаходяться у власності приватних осіб, які самі
налагоджують виробничий процес, визначають ринки збуту продукції, приймають рішення щодо інвестування в інноваційний
розвиток.
Тому, на нашу думку, забезпечення конкурентоспроможності підприємств різних сфер економічної діяльності в
довгостроковій перспективі вимагає розробки і використання дієвих інструментів оцінки ефективності управління інноваційноінвестиційним розвитком з урахуванням комплексного підходу політики регулювання, як з боку держави так і самих підприємств.
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Протягом останнього десятиліття привабливість венчурних фондів як форми організації інвестиційного бізнесу в
Україні суттєво зросла. Важливість венчурного капіталу в інноваційних перетвореннях економіки зумовила значний інтерес
до створення венчурних інвестиційних фондів в країні. На початку 2016 р. загальна кількість венчурних фондів в Україні
становила 992 од., а обсяг нагромадженого ними капіталу перевищував 189,9 млрд грн [1].
Поступ у створенні і розвитку венчурних фондів в Україні є величезним. За період 2006-2015 рр. чисті активи
венчурних фондів зросли в 14,9 рази, а кількість цих інститутів збільшилась в 4,6 рази [1]. Проте вагомість венчурних
фондів у фінансуванні інноваційної діяльності залишається незначною, адже на кошти вітчизняних фінансових інститутів в
структурі джерел фінансування інновацій припадає лише 1,3 % [2, с. 90]. Такий стан речей є свідченням незацікавленості
вітчизняних венчурних фондів у фінансуванні розвитку інноваційної діяльності та їх незначного впливу на процеси
становлення в країні економіки інноваційного типу.
Практика розвинених країн світу засвідчує вагомість венчурного капіталу в реалізації інновацій. Здатність
венчурного капіталу забезпечувати інноваційні перетворення пов’язана з його використанням в підприємницькій діяльності
з високою часткою інтелектуальної праці та націленою на підвищений ризик. Водночас руху венчурного капіталу
притаманна особливо ефективна організація, контроль та належне інформаційне забезпечення [3, с. 318].
Венчурні фонди націлені на здійснення крупних інвестицій у перспективні високорентабельні виробництва на
тривалий період часу. Компанії з управління активами цих інститутів прагнуть забезпечити високу ефективність
господарювання та вищу рентабельність діяльності, ніж досягнута в середньому по галузі. Одержаний прибуток венчурні
фонди зацікавлені постійно спрямовувати в подальший розвиток бізнесу.
У вітчизняних реаліях найбільш привабливими сферами застосування венчурного капіталу є будівництво та
роздрібна торгівля. Інвестування розвитку саме цих галузей національної економіки забезпечує венчурним фондам високу
прибутковість інвестицій. Зазначені типи фондів активно створюються забудовниками, тому що дозволяють уникнути
сплати податку на додану вартість і податку на прибуток. Висока частка векселів в портфелях цих фондів свідчить про їх
активну участь у вексельних схемах. Привабливість венчурних фондів як форми організації інвестиційного бізнесу
обумовлена й наданим їм правом довгий період часу користуватись капіталом учасників і не проводити розрахунки з ними
аж до ліквідації інвестиційного інституту.
Зазначені переваги діяльності венчурних фондів дозволяють більш активно використовувати нагромаджений ними
інвестиційний потенціал для розвитку внутрішньої торгівлі та забезпечення інноваційних перетворень в цій галузі.
Необхідно виділити такі можливі механізми участі венчурних фондів у розвитку торговельних підприємств.
Перший – може бути застосований для торговельних підприємств, що функціонують у формі акціонерного товариства. На
етапі заснування акціонерного товариства або в процесі збільшення його статутного капіталу компанії з управління
активами венчурних фондів можуть забезпечити придбання крупного або контрольного пакету акцій товариства. Таке
придбання фактично дозволить інвестиційному інституту стати співвласником торговельного підприємства і забезпечувати
управління ним. За вітчизняним законодавством венчурним фондам дозволено забезпечувати й додаткове фінансування
торговельної діяльності для поповнення основного або оборотного капіталу шляхом надання кредитів. Позики за рахунок
коштів венчурного фонду можуть надаватись лише тим суб’єктам господарювання, не менше 10 % статутного капіталу яких
належить цьому фонду. Переваги такого кредитування є безперечними, адже воно може здійснюватись на постійній основі
та під низький процент.
Наступний механізм залучення венчурного капіталу як джерела фінансування внутрішньої торгівлі пов’язаний з
емісією облігацій підприємств. Облігації підприємств можуть випускатись торговельними підприємствами будь-якої
організаційно-правової форми з метою залучення довгострокового позикового капіталу для розвитку матеріально-технічної
бази. Весь обсяг випуску облігацій або його значну частину може викупити венчурний фонд. Цей спосіб позичання коштів
має певні переваги у порівнянні з банківським кредитуванням, адже дозволяє залучити капітал на довший період часу і, як
правило, під нижчі відсотки. Для підприємств – емітентів облігацій залучення венчурного капіталу суттєво спрощує та
здешевлює операції з розміщення цінних паперів на ринку.
Для компаній з управління активами венчурних фондів більш привабливим варіантом участі в торговельному
бізнесі є перший механізм, бо дозволяє їм реально впливати на процес корпоративного управління. Однак другий механізм
може бути забезпечений для фінансування значно більшої кількості підприємств торгівлі.
Залучення капіталу венчурних фондів до фінансування діяльності торговельних підприємств шляхом придбання
цінних паперів підвищує прозорість господарської діяльності, адже інформація про співпрацю з венчурним фондом підлягає
обов’язковому розкриттю в складі щорічної звітної інформації емітента цінних паперів.
Третій механізм фінансування торговельної діяльності з використанням венчурного капіталу носить
короткотерміновий характер та націлений на поповнення оборотного капіталу. За рахунок придбання векселів, емітованих
торговельними підприємствами, венчурні фонди можуть забезпечити додаткові потреби в фінансових ресурсах, обумовлені
сезонністю торгівлі та розривами в процесах надходження й витрачання коштів. Проте цей механізм з причини його
короткостроковості може бути лише обмежено використаний в процесах інноваційного розвитку торговельних підприємств.
З огляду на структуру активів вітчизняних венчурних фондів, можна стверджувати, що перші два механізми
фінансування розвитку підприємств поки що не одержали належного розвитку в Україні. Значна частина капіталу
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венчурних фондів спрямована на позики підприємствам, що є засновниками цих фондів, або вкладена в векселі з метою
отримання прибутку в короткостроковому періоді.
Більша вагомість венчурних фондів в інноваційному розвитку суб’єктів господарювання загалом і підприємств
торгівлі, зокрема, може бути досягнута за умови зміни принципів державної політики щодо функціонування та розвитку цих
інвестиційних інститутів. Законодавчого закріплення потребує принцип обов’язкової інноваційної спрямованості діяльності
венчурних фондів. Важливими є й пропозиції щодо запровадження діяльності венчурних інноваційних фондів. За
пропозиціями розробників Проекту Закону “Про венчурну інноваційну діяльність” статус венчурного інноваційного фонду
повинні одержати інститути, не менше 50 % капіталу яких інвестовано в інновації [4]. Зазначені фонди можуть бути
спеціалізованими. Доречною видається спеціалізація венчурних фондів за найбільш важливими галузями національної
економіки, що потребують прискореного інноваційного розвитку.
В практиці розвинених країн світу венчурна діяльність за своїм змістом є діяльністю з комерційної реалізації
інновацій. Лише за такого підходу виправданими видаються норми законодавства щодо ширших можливостей
інвестування, передбачених для цих фондів, й надані їм податкові пільги на весь тривалий період діяльності аж до
проведення розрахунків з учасниками.
Залучення світового досвіду щодо більш активного використання венчурного капіталу для фінансування розвитку
вітчизняних підприємств стане можливим за умови дієвої та стабільної державної політики в сфері інвестування, розробки
простих та зрозумілих для учасників ринку стандартів і правил участі в фінансуванні інноваційних розробок, формування
інфраструктури венчурного інвестування та створення сприятливого інвестиційного клімату в країні.
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ДЕТЕРМІНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ В КОГНІТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Економіка постала як наука про детермінуючий режим реальності дефіциту у процесах життя. І навіть ставити
питання про бездефіцитну можливість існування в умовах світу цього є діагнозом економічного неуцтва. Але все таки…
Життя дискретне у просторі, часі та енергетичних можливостях праксеологічної актуалізації, бо протікає в
матеріальній дійсності, а матеріальне має початок і кінець, тобто є дискретом, що може бути виражене числом, зокрема в
економіці ‒ грішми. Тому коли мова йде про оцінювання економічних вартостей матеріального порядку – виражений
числом дискрет (наприклад, кількість затраченої праці на якусь одиницю товару) виступає основним критерієм економічних
відносин у полі каталаксії і слугує підставою інституціоналізації цих відносин.
Однак, сучасні економічні системи визначаються як інформаційні, постіндустріальні, когнітивні тощо, тобто такі,
де основним результатом виробництва виступає інформація, знання, слово. Для обслуговування, а отже оцінювання вартості
інноваційно-інформаційних проектів постала інституція венчурного капіталу. Кульмінацією процесів нооесферизації має
постати шостий технологічний уклад NВІС-конвергенції, де знання буде визначальним ресурсом та продуктом виробництва
і споживання. І саме на цьому етапі дискурсу про природу футуросинергетичного проекту нооекономіки виринає декілька
суттєвих теоретичних суперечностей.
По-перше, передбачити, а отже виразити кількісно в грошах, ту мить, коли свідомість вченого осяє інноваційна
ідея неможливо. Тому інвестиції в інтелектуальний потенціал носять постійний характер, а інтелектуаловіддача у формі
інновації – очікувано перманентний.
По-друге, поняття інформаційного ринку набагато ширше, аніж ніша ринкового сектора власне наукових
винаходів технологічно-інноваційного вдосконалення матеріального виробництва. Тобто, на інформаційному ринку
створюється, поширюється та підлягає обміну, споживанню та відтворенню слово як товар, що має не лише технологічну
доцільність, а й споживну вартість для людської свідомості. І субстанціональною основою вартості слова як товару
когнітивної економіки виступає не кількість затраченої енергії мозку і м’язів, а онтологічна новизна образу світу, що
розкриває нові можливості становлення людини, її духовного потенціалу та творчих здібностей. Передбачити і кількісно
відобразити ефект онтологічної новизни слова практично неможливо.
По-третє, у сучасній економіці ринок інформаційно-інноваційних технологій чи не найприбутковіший. Однак,
існує вкрай висока ймовірність появи саме на цьому ринку особливого типу екстерналій, яка відображатиме основну
суперечність сучасної нооекономіки: суперечність між ринком і мережею. Справа в тому, що інформація – це суспільний
продукт і рента за використання слова у вигляді патентів, ліцензій та інших монополістично-інституційних засобів
гарантована відносно, а не абсолютно саме через існування інформаційних мереж (як потужно б не діяв закон про авторські
права у тотально правовій державі). По-суті, часовий лаг руху слова ринковим простором стискується до першої трансакції,
бо далі слово з ринкового простору “зістрибуєˮ у мережу і втрачається контроль за його використанням, а отже,
унеможливлюється привласнення ренти. Це, з одного боку, спонукає хакерів-техномеритократів продукувати інновації
постійно, а з іншого, змушує маркетологів когнітивного ринкового сектора винаходити інноваційні маркеттехнології впливу
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на свідомість споживача і формувати попит засобами “архітектури виборуˮ nudging-технологій ‒ і це єдиний спосіб
можливості прибутку на висококонкурентному інформаційному ринку, де аж кишить від інновацій.
По-четверте, якщо інформація у мережі має необмежений доступ, то руйнується фундаментальна підвалина, на
якій постала сучасна економіка, починаючи від часів Аристотеля, – виробництво інформації можливе у бездефіцитному
режимі, що поки-що виглядає абсурдно і безглуздо. Якщо субстанціональною основою вартості є жива праця (уречевлена –
це теж вчора-післявчора жива), а машина у процесі інноваційного техногенезу витіснить працю, то зникне не лише підстава
для отримання прибутку у додатковий робочий час, а й будь-яка можливість привласнення ренти на існуючі форми капіталу
(за умови, якщо інновація подовжує в часі експлуатацію машини на невизначено довгий час). Залишається одна-єдина ніша
прибутковості виробництва ‒ це шумпетерівський сектор нових комбінацій, що тісно пов’язаний з якісним виміром
когнітивних ресурсів суспільства.
По-п’яте, якість когнітивних ресурсів залежить не лише від рівня розвитку освітньої галузі та науково-дослідних
центрів типу Кремнієвої долини, Банґалору і т. п. В сучасних умовах антропогенний економіко-технологічний тиск на
біосферу висуне необхідність переосмислення місця і призначення людини у світі. Тобто, постануть нові наративи
парадигмального проекту виживання людини і світу шляхом зміни основних способів організації та відтворення соціальноекономічних систем (типу Синьої Економіки тощо). А це означає, що якісний вимір когнітивних ресурсів визначатиметься у
просторі соціокультурних флуктуацій, зокрема, становлення наративів і патернів ідеаційної культури, де поруч із
техногенно-інноваційним за змістом знанням, підвищиться попит, передусім, на знання гуманітарне. Сферою оцінювання
вартості слова ідеаційного за змістом наратива, поруч із ринком, виступатиме культура, зокрема мистецтво, де
обґрунтовуватимуться нові принципи зняття суперечності між буттям і небуттям в інтегральному вимірі буття людини і
світу, де слово, як інтелігібельний продукт зчитаного сенсу семантичного поля, через онтологічну новизну як споживну
вартість, виявлятиме сутнісні принципи можливостей вищого порядку ширшого кола людських очікувань життя як
творчості “зрідненоїˮ (за Г. Сковородою) праці для кожного.
Копилюк О. І.
д.е.н., професор,
Музичка О. М.
к.е.н, доцент
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РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ
В умовах сьогодення спостерігається активний розвиток внутрішньої торгівлі, однак часто дефіцит власних
оборотних коштів зумовлює потребу залучення банківських кредитів, які дозволяють більш раціонально організовувати
оборот коштів на підприємствах та не відволікати значних фінансових ресурсів на формування товарних запасів. За таких
умов зростає роль кредитних ресурсів як одного із джерел фінансування торговельних підприємств.
Необхідність використання позикових ресурсів у торгівлі пов’язана, насамперед, з невідповідністю в часі між
витратами підприємств на закупівлю товарів та отриманням виручки від їх реалізації. У зв’язку з цим, спостерігається
циклічність у потребі підприємств в обігових коштах та їх фактичному надходженні. В окремі періоди складається ситуація,
при якій вартість реалізованих товарів перевищує витрати на закупівлю нових партій, або навпаки. Отже, у підприємств
можуть з’являються тимчасово вільні грошові кошти або виникати їх нестача, яка зумовлює потребу в пошуку джерел
додаткового фінансування. Потреба торговельних підприємств у кредиті виникає також у разі: 1) необхідності створення
сезонних запасів матеріальних цінностей або здійснення сезонних витрат; 2) виникнення ускладнень щодо своєчасності
розрахунків з постачальниками товарів та виконання інших фінансових зобов’язань за затримки надходження грошових
коштів за реалізовані товари (послуги) або у зв’язку з іншими недоліками у господарсько-фінансовій діяльності
підприємств; 3) здійснення інвестиційної діяльності, пов’язаної з новим будівництвом, проведенням реконструкції
матеріально-технічної бази, закупівлею нового обладнання, приватизацією тощо.
Використання різних форм банківського кредитування торговельних підприємств дозволяє прискорити рух
грошових та матеріальних ресурсів, забезпечити їх перерозподіл та своєчасність розрахунків, підвищити ефективність
господарсько-фінансової діяльності. Залучення позикових ресурсів для фінансування інвестиційної діяльності підприємств
створює умови для оновлення основних фондів, реконструкції та переобладнання й зниження термінів окупності інвестицій.
Використання банківських кредитів дозволяє збільшити обсяги діяльності підприємств, їх товарооборот, наростити
прибутковість активів й капіталу за рахунок ефекту фінансового важеля.
Слід зазначити, що фінанси торгівлі в порівнянні з іншими галузевими фінансами, мають специфічні відмінності. Це
пояснюється особливостями господарської діяльності торговельних підприємств та організацій головним завданням яких є
своєчасна закупівля товарів у постачальників відповідно до попиту та безперервний продаж товарів населенню й надання
відповідних послуг. У зв’язку з цим основна частина грошових ресурсів у торгівлі спрямована на формування оборотних
засобів. Основну частину оборотних засобів становлять товари та грошові кошти, що постійно перебувають в обігу, тобто
переходять із грошової форми в товарну, а із товарної у грошову. Отже, залучення кредитних коштів дає змогу
торговельним підприємствам прискорювати рух товарів та грошей, диверсифікувати фінансові ресурси й підвищувати
ефективність та прибутковість діяльності.
Поряд з тим, актуальними залишаються питання дотримання умов кредитних договорів, своєчасності повернення
позикових коштів, зниження рівня їх проблемності та зменшення відрахувань в резерви за активними операціями банків,
пролонгації, реструктуризації та списання безнадійних до повернення кредитів. Необхідно відмітити, що інформацію за обсягами
банківських кредитів у розрізі видів економічної діяльності НБУ оприлюднює в сукупності як “кредити, надані у оптову і
роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклівˮ, динаміка частки яких наведена на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка частки кредитів, наданих у оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
за 2011-2017 рр.
Отже, частка кредитів, наданих у оптову і роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
становить близько третини загального обсягу кредитів, наданих в економіку та має тенденцію до скорочення з 34% у січні
2017 року до 27,1% у липні 2017 року. Негативною тенденцією також є зростання частки простроченої заборгованості за
даним видом кредитів як в кредитному портфелі банків України за січень-липень з 14,11% до 17,58%, так і в загальному
обсязі прострочених кредитів банків України з 21,08% до 24,41%. Отже, ситуація з поверненням кредитів торговельними
підприємствами залишається проблемною і має тенденцію до зростання.
За прогнозами аналітиків, зважаючи на підвищення споживчого попиту та збільшення пропозиції імпортних
споживчих товарів, динаміку сфери внутрішньої торгівлі визначатиме, у більшій мірі, роздрібна торгівля. Оптова торгівля
характеризуватиметься більш помірною динамікою розвитку.
Відповідно спостерігається більш висока динаміка кредитування підприємств роздрібної торгівлі (станом на кінець
червня 2017 р. порівняно з аналогічним періодом 2016р. обсяг кредитів, наданих підприємствам роздрібної торгівлі
збільшився у 1,93 рази). За розрахунками Мінекономрозвитку за 6 місяців 2017 року відношення обсягу кредитів, наданих
підприємствам роздрібної торгівлі до обороту роздрібної торгівлі становило 0,39 порівняно з 0,10 за 6 місяців 2016р. [3].
Водночас спостерігається скорочення обсягів кредитування підприємств оптової торгівлі. Станом на кінець червня
2017р. порівняно з аналогічним періодом 2016 р. кредити, надані підприємствам оптової торгівлі зменшились на 25,3%, що,
в основному було пов’язано, з одного боку, з підвищенням рівня рентабельності підприємств оптової торгівлі (у І кв. 2017 р.
рівень рентабельності від операційної діяльності становив 41,7%, всього по економіці 10,4% та наявності в них власних
обігових коштів, а з іншого боку, з посиленням жорсткості стандартів кредитування в корпоративному сегменті (для
довгострокових, валютних кредитів та кредитів великим підприємствам). Ключовими факторами, які призвели до більш
жорстких стандартів схвалення заявок були ризики застав, курсові очікування та зниження рівня капіталізації банків [2].
Отже, можна констатувати недостатній рівень використання банківських кредитів підприємствами торгівлі, щo
обумовлено не лише проблемами діяльності торговельних підприємств, але й нестійкістю та волативністю функціонування банків
України, відсутністю адекватнoгo інструментарію, який дозволяв би забезпечувати достатню ефективність прoцесу кредитування
торговельних підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки.
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ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ М-ГРОШІ ЯК ОДИН ІЗ ДРАЙВЕРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Розвиток електронної комерції в Україні дає поштовх для активізації процесів на українському ринку фінансових
послуг, де все більшу частку займають системи електронних платежів у сегменті P2P/P2B. Найбільш популярні на сьогодні
легальні в Україні електроні платіжні системи: Payoneer, Skrill, MoneХy (роботу цієї системи тимчасово призупинено),
МАХІ, Portmone, Global Money, ПРОСТІР, Платіжка, UAPay, Ірay, Еаsypay, P2Y та інші. Більш того, активну позицію у
цьому сегменті займають мобільні оператори, які пропонують свій інструмент, а саме М-гроші (“Мобільні грошіˮ).
Оператори мобільних мереж зв’язку мають найбільший стимул для виходу на ринок м‐грошей, зокрема, тому, що вони
володіють мережевою інфраструктурою та клієнтською базою абонентів.
“Мобільні грошіˮ як частина більш широкої сфери розвитку електронної комерції, яка відома як “м‐комерціяˮ
(тобто “мобільна комерціяˮ) передбачають використання мобільних портативних пристроїв (мобільних телефонів,
планшетів) для платіжних та інших фінансових послуг (наприклад, інтерактивний доступ до банківських рахунків, мобільні
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платіжні послуги з використанням небанківських установ, таких як оператори мобільних мереж зв’язку, зберігання
мобільних грошей в мобільних портативних пристроях.
Мобільні гроші характеризуються як різновид електронних грошей (“одиниць вартості, які зберігаються на
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є оскільки вони
грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій форміˮ [1]) відносяться до фінансових
послуг та транзакцій, що здійснюються за допомогою мобільного телефону.
Основні види використання м‐грошей включають в себе перекази грошових коштів і, в залежності від типів
доступних послуг, платежі (які можуть бути дистанційними або з використанням технології ближнього безконтактного
зв’язку). Можливі додаткові фінансові послуги включають в себе заощадження, кредити і страхування (наприклад, для
страхових виплат). Надання таких додаткових фінансових послуг може передбачати наявність зв’язку між оператором
мобільних мереж зв’язку і банком.
До прикладу перелік послуг з використанням м-грошей одного з лідерів ринку мобільного зв’язку України: сплата
за зв’язок, комунальні послуги, штрафи, послуги телебачення, купівлю товарів та послуг в інтернеті, поповнення
банківських карток, погашення кредитів, переказ коштів всередині мережі, абонентам інших операторів, а також переказ з
отриманням готівки у відділеннях “Нової поштиˮ, тощо. Проте, разові транзакції обмежені до 3000 гривень, а максимальна
сума за місяць до 10 000 гривень.
Існує декілька бізнес-моделей, що використовують м-гроші, а саме:
- керовані операторами мобільних мереж зв’язку;
- керовані банками, та створення незалежного оператора мобільних грошей, який працює з операторами
мобільних мереж зв’язку і, можливо, також з банками, які створюють пов’язані рахунки;
- встановлення оператором мобільних грошей партнерських відносин з рітейлерами для оплати рахунків.
Переваги, які забезпечують мобільні гроші:
- передбачають використання інтерактивних пристроїв в автономному режимі (на відміну від платіжних карт, які
вимагають додаткового пристрою для того, щоб бути інтерактивними);
- знаходяться в мобільному телефоні, який крім того є засобом зв’язку (на відміну від платіжної карти);
- мобільні телефони мають властивість забезпечувати платежі в дистанційному режимі (на відміну від платіжних
карт, які вимагають додаткового пристрою або наявності Інтернету чи телефону) [2];
- можливість використання у місцевостях без розвиненої банківської інфраструктури або з ускладненим доступом
до інтернету, але при наявності покриття мобільним оператором (наприклад у сільській місцевості), тощо.
Потенційні можливості використання м-грошей у майбутньому:
- можливість використання мобільного пристрою для платежів за допомоги технології ближнього безконтактного
зв’язку (для здійснення оплати через касові термінали шляхом піднесення пристрою до зчитувача ближнього
безконтактного зв’язку в місці продажу або оплати (наприклад, для оплати за паркування в підземному паркінгу);
- використання мобільного ефірного часу в якості валюти для купівлі товарів і послуг, (використання
невитраченого мобільного ефірного часу в якості валюти, а також в якості товару, є явищем, яке набуває дедалі більшого
поширення на міжнародному рівні);
- використання урядом м‐грошей для платежів (зокрема, для виплати урядом заробітної плати та пенсій фізичним
особам (G2Р)), може стимулювати зростання м‐грошей в економіці в цілому, сприяти зниженню корупції, розширенню
доступу населення до фінансових послуг;
- використання м‐грошей у системі міжнародних грошових переказів (може сприяти зменшенню вартості самої
транзакції) тощо.
Основні ризики при випуску м‐грошей емітентами, так само, як у випадку електронних грошей в цілому, як
правило, включають в себе:
- недостатність коштів, виділених в надійних, ліквідних інвестиціях для задоволення попиту клієнтів на готівкові
кошти;
- недостатність коштів для виплати клієнтам у разі банкрутства емітента (або довіреної особи/фідуціарія);
- недостатність активів для виплати клієнтам у разі банкрутства банку;
- кримінальна діяльність (наприклад, відмивання грошей) [3].
Що стосується ризиків використання м-грошей, потрібно зауважити, що існують занепокоєння, що розвиток
даного фінансового інструменту потребує жорсткої обмежувальної політики, що в свою чергу пов’язано з боротьбою з
відмиванням грошей і фінансуванням тероризму і правовими міркуваннями.
В той же час м‐гроші можуть сприяти збільшенню прозорості фінансових переказів і підвищенню здатності
контролюючих і правоохоронних органів відстежувати рух грошових коштів, збирати податки та іншим чином боротися з
незаконною діяльністю.
М‐гроші виводять значний обсяг грошових переказів з тіні, (за рахунок більш широкого доступу до інформації про
рух грошових коштів в країні), що дозволяє їх облік, контроль і аудит з боку органів влади.
Крім того, зменшити ризик незаконної діяльності можливо через застосування таких запобіжних засобів як ліміти
по транзакціях, застосування процедури ідентифікації “знай свого клієнтаˮ (ЗСК), а також вимог до обліку і звітності.
Отже, з точки зору розвитку електронної комерції, бажано, щоб регуляторне середовище не перешкоджало
розвитку м‐грошей, але водночас забезпечувало адекватне вирішення проблем регуляторного характеру.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ПЛАТЕЖІ У РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
У сучасних умовах розвитку технологій взаємовідносини між покупцями та продавцями трансформуються. Все
більша частка товарів і послуг купується поза межами фізичних магазинів. У 2016 році купівлі через Інтернет здійснило 1,6
млрд. чоловік, витративши понад 2,2 трлн дол. США [1]. Серед найбільш зростаючих ринків електронної комерції у 2016
році стала Індія, де її обсяг склав 816 млрд дол. США [2]. Глобальний ландшафт електронної комерції дуже складний.
Клієнти використовують широкий спектр методів оплати в Інтернеті, і ці способи оплати часто відрізняються залежно від
географії та сектору. Нині у сфері е-комерції існує понад 300 різних видів платежів [3].
Споживчі переваги залежать від демографічної ситуації, країни, а споживачі товарів або послуг купують; тому
розуміння місцевих переваг є ключем до збільшення конверсії та розширення на міжнародному рівні. Нині Китай
залишається найбільшим у світі ринком електронної комерції. На його ринку е-сommerce укладається понад 40% від
загального обсягу угод [4]. Водночас операції через платформи електронної комерції в Китаї у 2016 році збільшились на
19,8% порівняно з 2015 роком [4].
У багатьох країнах альтернативні методи оплати значно більше впливають на зростання обсягів e-сommerce
порівняно з кредитними чи дебетовими картками. Так, в Індії найчастіше у світі використовують технологію ідентифікації
райдужної оболонки ока при здійсненні платежів. Водночас Китай посідає перше місце при застосуванні технології
розпізнавання відбитків пальців – 40%. За ним слідує Індія – 31% та Об’єднані Арабські Емірати – 25%. З іншого боку,
тільки 9% людей у Франції та Німеччині, і 14% у Канаді використовували технологію розпізнавання відбитків пальців для
ідентифікації. У європейських країнах та країнах Північної Америки для цієї мети найбільш поширеним є використання
пароля. У Німеччині найнижче прийняття смартфона або планшету порівняно з телефон-банкінгом порівняно з Гонконгом
та Об’єднаними Арабськими Еміратами.
У світовій практиці виділяють такі основні альтернативні способи платежів:
1. Bank Transfers в режимах оnline та offline. При використанні банківських переказів у режимі реального часу
споживачі платять за товари за допомогою свого інтернет-банку, або банку, зазначеного на сторінці постачальника. У
більшості випадків авторизація є негайною. Прикладами є: iDeal, Sofort Banking, eNets, Przelewy24, Safetypay. При
банківських переказах в режимі offline клієнти здійснюють посилання на оплату із затримкою авторизації. У цьому разі
покупці отримують контрольний номер під час процесу здійснення купівлі. За допомогою свого інтернет-банкінгу покупці
використовують посилання для завершення транзакції. Прикладами є: Dineromail, SafetyPay.
2. Direct Debits, які використовуються, перш за все при здійсненні недорогих або періодичних транзакцій,
наприклад, таких як підписки. Вони можуть нести ризик відкликання платежів. Прикладами їх здійснення є: ELV, SEPA
DD.
3. E-wallets, що є легким та безпечним для використання способом оплати, який стає все більш популярним у всіх
секторах. Ці платіжні послуги надаються Alipay, Tenpay, PayPal, Qiwi, Yandex.Money.
4. Mobile, що поділяються на платежі операторів мобільного зв’язку та мобільні гаманці. Платежі операторів
мобільного зв’язку стають все важливішими на ринках, що розвиваються, таких як Африка. Покупці здійснюють оплату,
надаючи свій номер телефону. Таку послугу надає Boku. При використанні мобільних гаманців зростає вибір варіантів
оплати. Проте вони ще мало здатні до глобального охоплення. Прикладом таких послуг є Apple Pay.
5. До інших альтернативних платежів належать схеми місцевих карт, е-рахунки, криптовалюти та інші нові
технології. Їх прикладами є MisterCash, UnionPay, Carte Bleue, Klarna, AfterPay, Bitcoin, Zong.
Альтернативні платежі для продавців товарів дозволяють:
- залучити нових клієнтів і запропонувати їм широку різноманітність варіантів оплати;
- сприяти зростанню переконання потенційних покупців, запропонувавши їм зручний спосіб оплати, що робить
ймовірнішим завершення транзакції;
- зменшити пов’язані з ними витрати внаслідок мінімізації ризику шахрайства. У подальшому це вплине на
зростання ефективності управління витратами порівняно із здійсненням оплати за допомогою карток.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРИПТОТОВАРУ ТИПУ БІТКОІН
На сучасному етапі розвитку грошових відносин в Україні намагання надати крептотовару типу біткоін статус
грошової одиниці є черговою спробою втрутитись у внутрішній фінансовий ринок, а відтак ‒ похитнути основи української
державності. Загальновідомо, що товари первинно виконували функції грошей: міра вартості, засіб платежу та
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нагромадження; але згодом кожна країна розпочала чеканити/карбувати свою національну грошову одиницю як базовий
штандарт своєї державності.
Дефініція “крептотоварˮ типу біткоін поки ще не знайшла нормативного тлумачення в українському законодавстві,
але нагально потребує критичного осмислення через масивне інформаційне навантаження щодо так званих “крептовалютˮ.
Важливо, що українське законодавство визначає поняття “грошова одиницяˮ та “грошовий сурогатˮ. Так,
відповідно до ст.99 Конституції України [1] грошовою одиницею України є гривня. А Закон України [2] тлумачить
грошовий сурогат як будь-який документ у вигляді грошових знаків, що відрізняється від грошової одиниці України, що
випущений в обіг не Національним банком України і виготовлений з метою платежів в господарському обороті, крім
валютних цінностей. Положення НБУ (втратило чинність) [3], визначало поняття електронних грошей як одиниці вартості,
які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовими
зобов’язаннями емітента. Оскільки економічна сутність біткоін розуміється як результат використання недержавної
децентралізованої обчислюваної мережи, яка сформована через чітко структуровану базу даних з визначеними правилами
побудови ланцюжків доступу до інформації за технологією шифрування блокчейн [4], то цей результат не являється ні
грошовою одиницею, ні документом у вигляді грошових знаків, ні одиницею вартості за чинним українським
законодавством, а може тлумачитись як товар ‒ криптотовар.
Європейське законодавство [5] визначає поняття “валютиˮ як законної валюти будь-якої країни, яка є законним
платіжним засобом при оплаті публічних чи приватних зобов’язань в цій країні. Українське законодавство тлумачить
поняття валютних цінностей, до складу яких відносять як іноземну валюту так і валюту. Так, валюта України розуміється як
“грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території Україні…ˮ, а іноземна валюта як “іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів ,
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної
держави…ˮ. [6]
Офіційно на презентації в Національному банку України Я. Смолій виконуючий обов’язки голови Національного
банку України наголосив, що на засіданні Ради фінансової стабільності, яке відбулось у вересні 2017 року, було зазначено,
що на відміну від валюти, біткоін немає централізованого емітента, але є предметом торгівля як товар [7]. Українське
законодавство тлумачить товар як продукцію, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші нематеріальні
активи, призначені для продажу або оплатного передавання [8]. Отже, в час стрімкого розвитку криптоекономічних
процесів, криптотовар типу біткоін має бути нормативно визначений в українському законодавстві, а операції з ним: чи то
торгові чи то фондові, мають здійснюватись та оподатковуватись за загальними правилами щодо операцій з товаром.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Економіка будь-якої сучасної держави представлена розгалуженою системою складних взаємовідносин суб’єктів
господарювання, фундаментом яких є розрахунки і платежі, в процесі яких відбувається задоволення взаємних зобов’язань і
вимог. У безперервному кругообігу господарських операцій вирішальною складовою економічної ефективності є швидкість
розрахунків, їх надійність. Різноманітні перерозподільні процеси в економіці забезпечуються на основі потоку грошей в
готівковій і безготівковій формах, тобто грошового обігу як сукупності грошових розрахунків незалежно від способу і
форми їх здійснення. Головними складовими грошового обігу є готівковий і безготівковий обороти.
Для здійснення будь-якої господарської операції суб’єкти господарювання повинні використовувати відповідні платіжні
інструменти. У процесі становлення ринкових відносин і відповідної трансформації грошової сфери економіки посилюється
значення і роль безготівкових розрахунків як важливого самостійного відособленого об’єкта економічних відносин.
За підсумками 2016 р. частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій із платіжними картками в
Україні продовжувала зростати. Цей показник збільшився до 34,9% порівняно з 34,7% у 2015 р. Упродовж 2016 р. здійснено
427 млн. безготівкових операцій із платіжними картками на загальну суму 132,9 млрд. грн., частка безготівкових операцій в
межах платіжної системи Visa становила 33,8%, MasterCard – 36%; інших платіжних систем – всього 2,8% [2].
Водночас найпопулярнішими серед безготівкових операцій з платіжними картками у 2016 р. були перекази з
картки на картку – 50,17%. На розрахунки в роздрібній торговельно-сервісній мережі припадало 35,97% усіх безготівкових
операцій. Частка операцій з оплати товарів і послуг із використанням мережі Інтернет становила 11,03%, а з використанням
банкоматів та терміналів самообслуговування – 2,83% [2].
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На українському платіжному ринку частки платіжних систем за обсягами видаткових операцій із використанням
платіжних карток розподілилися таким чином: 61,3% – MasterCard; 38,1% – Vіsa; 0,6% – інші платіжні системи.
За підсумками 2016 р. в Україні нараховувалося 41,3 млн. держателів платіжних карток, в обігу перебувало 57,5
млн. платіжних карток, з яких 30,9 млн. є активними (53,7%). Разом з тим кількість активних платіжних карток зросла на
166 тис. порівняно з 2015 р. [2].
Згідно зі статистичними даними на кінець 2016 р. в Україні нараховувалося: 33 628 банкоматів; 198 381 термінал,
із них понад 179 тис. торговельних та майже 19 тис. банківських терміналів; 128 062 підприємства торгівлі та сфери послуг
з обладнаними POS-терміналами [2].
Лідерами серед банків за кількістю платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування залишаються ПАТ КБ
“Приватбанкˮ, АТ “Ощадбанк” та ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”.
Сучасний бізнес швидко змінює традиційні форми безготівкових розрахунків і переміщується в мережу Інтернет. Це
зумовлює появу та розвиток електронних платіжних систем і їх різноманіття. В Україні вони ще тільки започатковуються, що
пояснюється слабким розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій та нормативно-правовою базою. На даний час на
українському ринку спостерігається поступовий розвиток електронного бізнесу і нових електронних платіжних систем, які є
ще одним видом фінансових сервісів в Інтернеті. Електронні платіжні системи базуються на новій формі грошей – так званих
електронних грошах (electronic money), які у сучасному модернізованому житті стали важливим аспектом безготівкових
розрахунків [1].
Відповідно до законодавства України, електронні гроші  одиниці вартості, які зберігаються на електронному
пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи,
що виконується в готівковій або безготівковій формі.
Електронні гроші у принципі не збільшують масу грошей, проте збільшується швидкість їх обігу, оскільки вони
виступають, як засіб забезпечення і прискорення комерційних операцій. Вони є найбільш простою і швидкою формою
розрахунку, доступною практично в будь-якій країні світу, мають багато переваг над звичайними банківськими платежами.
Основною відмінністю і водночас перевагою розрахунків електронними грошима від безготівкових за допомогою
банківських карток є насамперед неперсоніфікованість і конфіденційність. Так, банківська картка завжди випускається із
зв’язком із банківським рахунком, відкритим на конкретну особу, про яку банку відомі особові дані. Водночас електронні
розрахунки несуть і значні ризики, що потребує належного нагляду та їх усунення.
Подальший розвиток інноваційний форм розрахунків має сприяти підвищенню ефективності торгівлі і забезпечить
стабільність фінансової системи держави загалом.
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ПРИНЦИПИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Основними принципами процесу ціноутворення за ринкових умов є принцип системного підходу до цін,
ціноутворення та цінової політики, принцип цільової спрямованості цін, принцип безперервності формування цін, принцип
зв’язку цінової стратегії та політики підприємства з ринковою кон’юнктурою.
Принцип системного підходу у ціноутворенні розглядається як засіб подолання складних явищ, як спосіб
виявлення простого у складному. Системний підхід до ціноутворення розглядається, з одного боку, як складна система, а з
іншого, – як елемент іншої системи вищого порядку. Такою системою вищого рівня щодо цін вважається ринок. Тому
забезпечення оптимального стану ринкового ціноутворення як системи можливе лише за умови ефективної взаємодії із
зовнішнім середовищем, що відповідає закономірностям розвитку ринку, – мета системи. Звідси випливає, що ціну
необхідно розглядати як відкриту систему, котра у своєму розвитку використовує можливості зовнішнього середовища.
Принцип системного підходу до цін, ціноутворення і цінової політики полягає у вирішенні таких основних
завдань:
а) досягнення узгодженості економічних інтересів колективу підприємства з економічними інтересами покупців та
суспільства у цілому;
б) оперативність пристосування цін до вимог ринку;
в) цілеспрямований вплив на покупців з метою формування у них розумних потреб та підвищення культури
споживання;
г) наявність фінансових ресурсів у підприємства для забезпечення як мінімум простого відтворення.
Системний підхід у ціноутворенні та цінової політики є необхідною умовою успішної діяльності торговельних
підприємств в умовах ринкових відносин. Він передбачає розгляд ціни як складної системи, орієнтованої на ринкові
відносини.
Принцип цільової спрямованості цін полягає у необхідності чіткого визначення пріоритетів соціальноекономічного характеру і доцільності застосування певного рівня цін для їхнього забезпечення. Цільове спрямування цін
залежить від конкретної ситуації суб’єкта ціноутворення і застосовується для забезпечення певних пріоритетів:
а) перевага довготермінового виживання перед отриманням короткочасного прибутку. В умовах гострої
конкурентної боротьби і швидкої зміни потреб підприємства намагаються утримати покупців своїх товарів.
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Найдоцільнішим засобом здійснення цього пріоритету є застосування відносно низьких цін на економічні блага;
б) з метою завоювання більшої частини ринку підприємства вважають за необхідне встановлювати максимально
низькі ціни на свої товари. Вони сподіваються, що втрати від відносного зниження цін на свої товари у майбутньому будуть
компенсовані за рахунок збільшення обсягу діяльності;
в) поточні фінансові показники важливіші за довготермінові. За результатами визначення попиту й аналізу
індивідуальних цін на свої товари підприємства встановлюють такий рівень цін, щоб забезпечити максимальні короткочасні
надходження прибутку;
г) завоювання ринку збуту або забезпечення вищої якості товару. Для цього необхідні додаткові кошти, які
мобілізуються за рахунок відносно вищих цін на свої товари та послуги.
Кожне підприємство обирає лише йому характерне цільове спрямування цін. Воно найбільшою мірою повинно
узгоджуватися із забезпеченням пріоритетів, визначених стратегічними і тактичними заходами ринкового ціноутворення.
У зв’язку із зміною пріоритетів адекватно змінюється і застосування цін. На кожному етапі розвитку підприємств
здійснюється певне цільове спрямування цін. В умовах ринкових відносин таке спрямування цін сприяє виконанню
ефективного розподілу факторів виробництва і збуту продукції, забезпеченню стабільності розподілу доходів, вирівнювання
попиту і пропозиції.
Принцип безперервності ціноутворення в ринковій економіці зумовлюється високою частотою мінливості рівня
цін на економічні блага у просторово-часовій формі буття. Інтенсивність впливу елементів ринкового механізму, зміна
співвідношення попиту як форми прояву потреб та інтересів економічних суб’єктів ринку і пропозиції – маси цінностей,
створених для задоволення потреб, ведуть до постійного коливання цін. Спрямування зміни цін для кожного товару і у
конкретні періоди може бути різним. Це вимагає безперервного здійснення процесу ринкового ціноутворення, пов’язаного з
рухом і поетапною оцінкою матеріальних цінностей, які використовуються у процесі створення готових виробів та
економічних факторів.
Ринкове ціноутворення як постійно здійснюваний процес передбачає оперативне зниження та підвищення цін на
товари. Причиною зниження цін можуть бути зменшення частки ринку під впливом конкурентів, бажання добитися
домінуючого становища на ринку, а також зниження витрат у результаті їх економії та збільшення обсягу діяльності.
Підвищення цін зумовлюється зростанням попиту на товари, підвищенням цін на ідентичні товари конкурентами,
збільшенням витрат виробництва і збуту через зменшення обсягу діяльності, зміни технології виробництва, підвищення цін
на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії, послуги сторонніх організацій, економічні фактори, інфляцію тощо.
Принцип зв’язку цінової стратегії та політики підприємства з ринковою кон’юнктурою означає, що будь-яке
рішення стосовно встановлення ціни не повинно суперечити стратегічній меті й тактичним цілям підприємства, а також має
враховувати особливості поточного стану ринкового довкілля (поведінки конкурентів та постачальників, запитів споживачів
та ін.).
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ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Найбільш важливим завданням фінансового менеджменту на підприємствах торгівлі є своєчасне забезпечення їхньої
діяльності необхідним капіталом. Встановлення оптимального співвідношення між власним та позиковим капіталом, формування
інструментарію визначення такого співвідношення, своєчасне та ефективне реагування на зміну зовнішніх факторів є необхідними
умовами ефективного функціонування підприємств торгівлі та забезпечення їхньої прибутковості.
У літературі виділяється чотири теоретичні концепції структури капіталу: традиціоналістська концепція;
концепція індиферентності структури капіталу; компромісна концепція структури капіталу; концепція протиріч формування
структури капіталу [3].
Традиціоналістська концепція наголошує на тому, що зростання питомої ваги позикового капіталу неминуче веде
до зниження показника середньозваженої вартості капіталу і, як наслідок, до зростання ринкової вартості підприємства.
В основі концепції індиферентності структури капіталу лежить положення про неможливість оптимізації
структури капіталу ні за критерієм мінімізації його середньозваженої вартості, ні за критерієм максимізації ринкової
вартості підприємства, бо вона не впливає на формування цих показників.
В основі компромісної концепції структури капіталу лежить положення про те, що вона формується під впливом
низки суперечливих умов, які визначають співвідношення дохідності та ризику використання капіталу підприємства. У
процесі оптимізації структури має бути врахований комплексний вплив цих характеристик.
Основу концепції суперечливості інтересів формування структури капіталу складає положення про відмінність
інтересів та рівня інформованості власників, інвесторів, кредиторів та менеджерів у процесі управління ефективністю його
використання. Вирівнювання інтересів веде до збільшення вартості окремих елементів.
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Вищезазначені визначення сучасних теорій структури капіталу формують обширний методичний інструментарій
оптимізації цього показника на кожному підприємстві торгівлі.
У літературі виділяється три основні методи оптимізації структури капіталу:
1) оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності;
2) оптимізація структури капіталу за мінімізації його вартості;
3) оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків [1].
Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності
передбачає використання механізму фінансового лівериджу, суть якого зводиться до потенційної можливості впливати на
прибуток підприємства та дохідність власного капіталу шляхом використання позикових коштів.
Тезисно ефект фінансового лівериджу можна подати так:
1) висока частка позиченого капіталу в загальній сумі джерел фінансування характеризується як високий рівень
фінансового лівериджу і свідчить про високий рівень фінансового ризику;
2) фінансовий ліверидж свідчить про наявність і ступінь фінансової залежності підприємства від позичальників;
3) фінансовий ризик полягає в тому, що постійні платежі є обов’язковими, тому у випадку недостатності
прибутку може виникнути необхідність ліквідації частини активів;
4) для підприємств з високим рівнем фінансового лівериджу навіть незначна зміна прибутку до вирахування
відсотків і податків може суттєво вплинути на зміну чистого прибутку [2].
Метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості заснований на попередній оцінці
вартості власного та позикового капіталу за різних умов його залучення та здійснення багатоваріантних розрахунків
середньозваженої вартості капіталу.
Метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків передбачає процес
диференційованого вибору джерел фінансування різних складових частин активів підприємства.
Пріоритет конкретних критеріїв оптимізації структури капіталу підприємство торгівлі визначає самостійно. На
жаль, не існує єдиної оптимальної структури капіталу не тільки для різних підприємств, але й для одного суб’єкта
господарювання на різних етапах його розвитку.
Показник цільової структури капіталу підприємства відображає фінансову ідеологію його власників чи менеджерів
та входить в систему цільових стратегічних нормативів його розвитку [4].
Цей показник є мінливим у динаміці і тому потребує періодичного коригування. На динаміку зміни структури
капіталу впливають такі фактори, як ставка позикового відсотка, рівень оподаткування прибутку, рівень операційних витрат
по залученню капіталу та деякі інші.
Умовою забезпечення ефективного економічного розвитку є здатність підприємства пристосовуватись до змін
зовнішнього та внутрішнього середовища, не втрачаючи при цьому фінансової стійкості. А фінансову стійкість
підприємству, як відомо, забезпечує оптимальна структура пасивів – співвідношення між власним та залученим капіталом.
Наслідком фінансової стійкості підприємства та його задовільного фінансового стану загалом є високі результати
діяльності – прибуток та рентабельність.
Від того, наскільки вдалою є структура капіталу, залежить ступінь мобільності коштів та швидкість їх обертання,
що впливає на рівень прибутковості підприємства загалом.
Таким чином, оптимізація структури капіталу є однією з найскладніших проблем у фінансовому менеджменті,
успішне вирішення якої напряму впливає на кінцеві фінансові результати діяльності торгівельних підприємств.
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Сьогодні ціноутворення займає ключове місце в системі ринкових відносин. Важливе значення ціноутворення як
економічного інструменту полягає в тому, що воно безпосередньо впливає на характер формування та величину доходу
(прибутку) підприємства у процесі реалізації його продукції. Воно не є кінцевим результатом, а безупинним процесом.
Основою успішного ціноутворення є його інтеграція в загальну систему прийняття рішень на підприємстві.
Проблема розробки стратегії ціноутворення підприємствами широко розглядається в науковій літературі. Зокрема,
ці питання висвітлені в працях відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як А. Ф. Павленко та А. В. Войчак,
Я. В. Литвиненко, Ю. Г. Тормоса, М. А. Окландер, О. П. Чукурна [1], Ф. Котлер [2], С. І. Дугіна [3], Л. О. Шкварчук [4],
В. Е. Єсипов [5], І. Ліпсіц, В. Тарасевич та інших.
Методологія ціноутворення єдина для будь-якої системи незалежно від того, хто її встановлює, періоду дії та
сфери діяльності підприємства. Найважливішими її елементами є принципи ціноутворення: науковість, цільова
спрямованість, безперервність, єдність ціноутворення тощо. Складність процесу ціноутворення полягає в тому, що ціна є
кон’юнктурною категорією, на неї впливає комплекс політичних, економічних, психологічних та соціальних чинників.
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Стратегія ціноутворення являє собою обґрунтований вибір з кількох можливих варіантів ціни (або переліку цін)
такого, який сприяв би найбільш ефективному вирішенню що стоять перед підприємством завдань у поточному та
довгостроковому періодах. Існує п’ять класичних стратегій ціноутворення (табл. 1).
Таблиця 1
Класичні стратегії ціноутворення
Стратегія
Відносна
Варіювання (зміна)
Інтенсивність
Кореляція між
ціноутворення
ціна
ціни
промоактивності
промоактивністю і ціною
Ексклюзивне
висока
середнє
низька
низька
ціноутворення
Помірне
середня
середнє
середня
середня
ціноутворення
HiLo-ціноутворення
середня
високе
висока
висока
EDLPнизька
низьке
середня
середня
ціноутворення
Агресивне
низька
високе
низька
середня
ціноутворення
У роздрібній торгівлі застосовуються дві основні стратегії ціноутворення:
 стратегія постійно низьких цін  EDLP (Every day low pricing)
 високе/низьке ціноутворення  H/LP (high/low pricing, HiLo)
Кожен день низькі ціни (EDLP) – це стратегія, яка встановлює стабільну ціну на рівні між постійними цінами
конкурентів і стимулюючими (розпродажними) цінами. Її суть полягає в постійній і послідовній підтримці цін на
пропонований асортимент товарів на рівні між середньоринковою ціною і ціною конкурентів, які продають товари за
зниженими цінами. Причому “низькі” ціни зовсім не означає “найнижчі”. Хоча торговці, які застосовують EDLP, прагнуть
до дійсно низьких цін, вони не завжди пропонують найдешевші товари на ринку. Тому ряд науковців вважає, що більш
правильною назвою для даної стратегії було б “щодня стабільно невисокі ціни”. Ціни при даній стратегії не коливаються
залежно від сезону, а постійно утримуються на відносно низькому рівні і знижуються тільки тоді, коли асортимент товарів
майже розпроданий. Більшість роздрібних торговців, які застосовують метод EDLP, не вірять в ефективність знижених цін і
розпродажів, а спрямовують свої зусилля на підтримку стабільного попиту протягом всього року шляхом встановлення
“правильних” цін на свої товари. До переваг стратегії “низькі ціни кожен день” відносять: 1) формування у покупця відчуття
справедливості; 2) зниження числа відкладених покупок; 3) скорочення витрат на рекламу; 4) підвищення якості сервісу.
З точки зору торгового підприємства EDLP пропонує “більш керовану систему”, засновану на точніших прогнозах
обсягу продажів і фінансового стану. При більш стабільному постійному попиті полегшується контроль руху товарних
запасів, знижується ймовірність дефіциту товарів і, як наслідок, незадоволеність покупців рівнем обслуговування. При
великій кількості переваг підхід “щодня низькі ціни” має також низку недоліків і доцільний не для всіх компаній. В першу
чергу, негативною стороною EDLP є труднощі його реалізації. EDLP вимагає, щоб товари продавалися за низькими цінами
протягом тривалого періоду, наприклад  року, причому в тому числі і товари, що належать до провідних брендів.
Підтримувати низькі ціни протягом тривалого періоду може бути складно внаслідок того, що деякі торговельні компанії не
можуть забезпечити економію за рахунок великого обсягу закупівель. Ще одна проблема стосується судження покупців про
ціни. Покупці повинні бути в змозі порівняти ціни з конкурентами, які не застосовують EDLP, і зробити висновок про
цінність здійснення покупок в компанії з EDLP. Тому покупці, які не мають можливості порівнювати, можуть і не
зрозуміти, що тут їм пропонують низькі ціни. Ще однією проблемою є те, що деякі покупці сприймають товари за низькою
ціною як товари з низькою якістю, так що будуть розглядати EDLP виключно як компанію, яка пропонує за низькими
цінами низькоякісні товари (тобто використовує економічну цінову стратегію).
Високе / низьке ціноутворення (HLP)  це змішаний підхід, який встановлює ціни на рівні як вище, так і нижче, ніж
EDLP. Постійна ціна встановлюється на рівні вищому, ніж ціни у конкурентів, які застосовують EDLP, але часто
організовуються розпродажі, в межах яких ціни нижчі, ніж при EDLP. Найчастіше вибір часу розпродажів обумовлений
фактором сезонності. Фахівці відзначають, що даний підхід працює успішно, якщо періоди розпродажів зводяться до
мінімуму. У таких ситуаціях покупці платять вищі ціни протягом більшої частини року, а потім можуть виграти значне
зниження цін при розпродажі запасів. Націнки зазвичай високі, а сприйняття покупцями якості товарів не зазнає змін, так як
покупці судять про якість товарів, що виставляються на розпродаж за передрозпродажною ціною.
При правильному використанні HLP являє собою поєднання преміальних цін (преміальна цінова стратегія, або іноді
стратегія “зняття вершків”) протягом усього року з коротким періодом проникаючого ціноутворення. Стратегія EDLP
більшою мірою розрахована на клієнта, керується міркуваннями економії, тоді як магазин формату “високих / низьких цін”
пропонує покупцям високу якість. Переваги формату “високих / низьких цін”: зручність, висока якість обслуговування,
великий або ексклюзивний асортимент товарів. Прикладом такої стратегії можна назвати “магазини єдиної ціни”: “Все по
3/5/10 грн.”, “FIX Price”, де на перший погляд на все  низькі ціни, а насправді  на певні види товарів ціни вдвічі і більше
завищені, що і приносить прибуток цій мережі магазинів.
Інколи застосовується третя, змішана стратегія, при якій основна стратегія  H/LP, а на 10-15% асортименту діє
стратегія EDLP. Стратегія EDLP в Україні застосовується не часто, на що впливає система оподаткування, а також існуючий
рівень корупції. Що ж стосується H/LP і конкретної тактики ціноутворення, то тут торгова мережа повинна приймати
рішення в залежності від загальної стратегії компанії.
На жаль, в питаннях ціноутворення наші роздрібні торговці діють частіше нерозумно, обвалюючи ціни на
флагманські категорії, які генерують маржу і не потребують агресивного зниження цін. І все це  заради короткострокового
ефекту в продажах. Причому, ефект від підвищення продажів не покриває ефекту від зниження маржі.
Якщо проаналізувати реалії ринку і скласти всі стратегії в єдину систему, то для нормальної роботи однієї компанії
зі стратегії EDLP, як мінімум три її конкурента повинні працювати по H/LP.
EDLP – дуже вимоглива стратегія. Потрібен потужний роздрібний центр і відпрацьована логістика, потрібні товари в
спеціальній упаковці (які не потребують багато зусиль для передпродажної підготовки та викладення), потрібні рівні для
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всіх умови ведення бізнесу та ін. Що ж стосується порівняння, то часто EDLP робить ставку на приватні марки, які самі по
собі не порівнюються з іншими пропозиціями і є унікальними.
Приватні марки кращі торгових марок. В протилежному випадку вони не зможуть перетягнути на себе більшу
частину обороту за своїми товарними категоріями, а це означає, що ефекту від EDLP ні роздрібне торговельне
підприємство, ні торгова мережа не отримає.
Існує ще одна стратегія  EDHP (every day high price). Використовується для преміальних/люксових продуктів для
того, щоб цю преміальність культивувати. Як приклад: у багатьох парфумерних магазинах знижки за дисконтними картками
не поширюються (або сильно обмежуються) на бренди типу Chanel, Dior, Gucci та ін.
Найбільш життєздатним у роздрібній торгівлі є адаптивне ціноутворення. При адаптивному ціноутворенні фокус
завжди – на прибутковість не окремої товарної категорії, а торгової мережі в цілому. Деякі продукти можна взагалі
продавати “в мінус”, якщо це сприяє збільшенню загального прибутку. Оскільки покупець хоче мати вибір, кількість
цінових діапазонів може варіюватися від 3 до 5.
Ціноутворення  це, в першу чергу, психологічний фактор для споживача, який сприймає ціну, виходячи з власного
досвіду. Відомо багато прикладів, коли під гаслом “Найнижчі ціни!” реалізувалися товари дорожче, ніж в інших торгових
точках. Основне тут не намагатися обдурити покупця, в протилежному випадку можна його втратити. Створення
правильного цінового іміджу вимагає чіткої стратегії. Найчастіше немає необхідності в іміджі “найдешевшої компанії на
ринку”, але імідж “найдорожчої” може призвести до занепаду бізнесу.
Список використаних джерел
1. Окландер М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. – К. : Центр учбової літератури,
2011. – 240 с.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Вильямс, 2000. – 468 с.
3. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб / С. І. Дугіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 393 с.
4. Шкварчук Л. О. Ціноутворення : підручник / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.
5. Есипов В. Е. Цены и ценообразование : учеб. для студентов вузов / Е. К. Васильева, Н. И. Ведерникова, А. Л. Дмитриев и др. ;
под ред. В.Е. Есипов. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 560 с.

Гавриляк І. Р.
к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Формування оборотний капіталу (оборотних коштів) на підприємстві має важливе значення, оскільки він
складається з ряду компонентів в загальному таких, як оборотні фонди та фонди обігу, які потрібні для ефективного
функціонування підприємства. Без цих двох компонент підприємство не зможе почати свою діяльність, тому що в один із
них входить головна складова – грошові кошти [1].
Та в загалі оборотний капітал важливий в наш час для будь-якого підприємства. В сучасних умовах для збільшення
конкурентоспроможності потрібно максимально оптимізувати складові оборотного капіталу і при цьому шукати варіанти
збільшення чи дотримання сталого стану якості продукції.
Оборотний капітал на підприємстві формується за допомогою таких складових, як:
 Виробничі запаси, які зберігаються на складах підприємства і в майбутньому будуть використані.
 Незавершене виробництво, товари які перебувають на стадії виробництва.
 Витрати майбутніх періодів – це витрати наперед сплачені в звітному періоді.
 Готова продукція на складі, товар який вже готовий до продажу, але зберігається на складі.
 Відвантажена або неоплачена продукція, це продукція, що була доставлена замовнику, але він оплатить її в
певний строк, який зазначений в договорі.
 Грошові кошти – це всі гроші підприємства в будь-які валюті, на рахунках в банках, в дорозі або у формі
документа.
 Поточні фінансові інвестиції розуміються інвестиції термін, яких не перевищує одного року та можуть бути
використані в будь-який який момент [1].
Ці всі складові мають бути пов’язані між собою і функціонувати, тому що підприємство не зможе посісти
лідируючі позиції на ринку, а також це може призвести до краху підприємства.
Існують основні моделі для ефективного управління оборотного капіталу. Нижче буде розглянуту одну із таких
моделей.
Агресивна модель. Суть цієї моделі полягає в тому, що поточні активи можуть нарощуватися необмежено, а також
володіють значними грошовими коштами, запасами сировини і готової продукції має істотну дебіторську заборгованість. У
такому випадку часка поточних активів висока, а період оборотності оборотних коштів тривалий. Така модель не може
підвищити економічну рентабельність активів, але дозволяє практично виключити питання по зростанню ризику технічної
неплатоспроможності.
Цій моделі відповідає агресивна модель управління поточними пасивами при якій в загальній сумі пасив переважають
короткострокові кредити. При такій позиції у підприємства підвищується рівень ефекту фінансового важеля. Збільшуються
витрати на виплату відсотків за кредит, що призводить до зниження рентабельності підприємства і може призвести до втрати
ліквідності [2].
Отже, дану модель можна використати на підприємстві і ефективно вплинути на нього, підвищуючи рівень
платоспроможності, хоча при будь-якій зміні завжди може виникнути ризик, якщо не вчасно виплачувати відсотки за
кредит, то підприємство відповідно зменшить свою ліквідність. В нашій країні дуже змінюється ситуація як всередині та і
зовні країни, тому на підприємстві завжди є ризик, оскільки будь-який новий день може принести для нього щось хороше
або погане.
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Таким чином, в сучасних умовах формування оборотного капіталу відіграє основну роль для ефективного
функціонування і управління будь-якого підприємства.
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ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ЧИННИКИ РОЗБАЛАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Недостатньо ефективна державна політика управління розвитком внутрішньої торгівлі в Україні, підсилена
зовнішніми та внутрішніми ризиками і загрозами фінансово-економічної нестабільності, призвела до недостатнього виконання
її базових функцій, посилення концентрації і монополізації, погіршення ресурсної забезпеченості та зниження інвестиційноінноваційної активності роздрібних торговельних суб’єктів господарювання, тінізації галузі, диференціацій та деформацій
розвитку торгівлі у міських і сільських поселеннях, за регіонами та між промислово розвиненими центрами і решту
територіями. В значній мірі ці негативні тенденції обумовлені недоліками функціонування грошово-кредитної сфери
держави, де в недостатній мірі реалізуються базові функції з підтримки макроекономічної стабільності, економічного
зростання та зміцнення конкурентоспроможності національної економіки.
Найбільш істотними недоліками функціонування вітчизняної грошово-кредитної сфери, на сьогодні залишаються:
1. Нестабільність національної грошової одиниці та волатильні темпи інфляції.
Так, на кінець 2015 р. внаслідок скорочення доходів населення, зниження платоспроможного споживчого попиту
через жорстку монетарну та фіскальну політику, а також зниження цін на світових продовольчих та сировинних ринках
темпи зростання цін знизилося до 43,3 %, проте залишались у фазі галопуючої інфляції. Таким чином, інфляція в Україні
впродовж останніх років мала, переважно, монетарний характер, пов’язаний із зростанням грошової маси на тлі скорочення
виробництва та ВВП.
2. Незбалансована структура грошової пропозиції.
У розвинутих країнах світу частка готівки в структурі грошової маси не перевищує 4-7 %,тоді як в Україні майже
четверта частина грошової маси обертається поза банками і не контролюється вітчизняною банківською системою.
3. Критично високий рівень монетизації національної економіки та значна частка готівки в структурі грошової
маси.
У період 2010-2015 рр. темпи приросту грошової маси перевищували темпи приросту ВВП, що, з одного боку,
призвело до підвищення рівня монетизації з 43,9 % у 2005 р. до 60,9 % у 2014 р., а з іншого – обумовило невпинне падіння
купівельної спроможності грошей з 0,91 до 0,7.
4. Зростання рівня доларизації грошового обігу.
Дисбаланси грошового обігу в Україні пов’язані також із незбалансованою структурою грошової пропозиції, коли
зростання грошової маси в обігу здійснюється за рахунок випуску коштів НБУ через фондовий та валютний канали, канал
рефінансування та викупу ОВДП під цінні папери уряду. Тривалий час основним каналом випуску грошей в обіг був
валютний канал, що обумовлювалося станом платіжного балансу – за припливу спекулятивних капіталів або значних
обсягів надходжень експортної виручки емісія грошової маси зростала, що призвело до зростання рівня доларизації
вітчизняної економіки.
5. Неефективний трансмісійний механізм грошово-кредитної політики.
Зростання рівня доларизації та готівки в обігу поза банківською системою призводить до зниження ефективності
трансмісійного механізму грошово-кредитної політики через недостатній зв’язок між монетарними заходами НБУ та
динамікою розвитку фінансового ринку і реального сектору економіки. Крім того, високий рівень доларизація економіки є
результатом неефективного виконання національною грошовою одиницею своїх функцій, що призводить до заміщення
національної грошової одиниці іноземною та розбалансування грошово-кредитного ринку загалом.
6. Висока вартість банківського кредитування.
З початку розгортання світової фінансово-економічної кризи 2008 р. до початку 2014 р. НБУ поетапно знижував
облікову ставку та удосконалював засади проведення процентної політики через посилення дієвості коридору процентних
ставок овернайт з метою активізації кредитування реального сектору економіки. Проте в умовах стагнації зниження
вартості кредитних ресурсів виявилося недостатнім інструментом активізації попиту на кредити.
7. Негативна динаміка залучених банками депозитів, скорочення кредитного портфеля банків та погіршення його
якості.
Протягом 2014-2015 рр. динаміка залучених банками коштів фізичних осіб, що є базою для активізації кредитної
діяльності банків, характеризувалася негативними тенденціями. Відплив вкладів із банків у декілька разів перевищував
показник кризового 2009 р., а в окремих банках вкладники вилучили до 50 % депозитів. Лише за 2014 р. обсяг коштів
фізичних осіб у банках зменшився на 126 млрд грн, або на 29 %, у т.ч. у національній валюті – на 53 млрд грн (на 21 %), в
іноземній валюті – на 9 млрд дол. США (на 40 %). У 2015 р. темпи вилучення депозитів фізичних осіб з банківської системи
продовжувалися. При цьому, вклади фізичних осіб у національній валюті скоротились на 2 млрд грн, або на 1 %; вклади в
іноземній валюті зменшилися на 5 млрд дол. США, або на 36 %.
Ризик подальшого вилучення депозитів фізичними особами з банків все ще зберігається, що провокує формування
дефіциту ресурсів для кредитування реального сектору економіки.
8. Збільшення частки іноземного капіталу в банківській системі.
Негативною рисою грошово-кредитної сфери в Україні є надмірний рівень доларизації кредитів і депозитів банків,
що становить загрозу фінансовій, а через неї економічній безпеці держави у випадку значних девальваційних коливань
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національної валюти. Якщо у 2014 р. загальна сума кредитного портфеля банківської системи в іноземній валюті складала
близько 47 млрд дол. США, а рівень доларизації кредитів – 46,3 %, то у 2015 р. кредитний портфель в іноземній валюті зріс
до 55 млрд дол. США, а рівень доларизації кредитів за рахунок зміни валютного курсу – до 55,8 %. Відповідно загальний
обсяг депозитів в іноземній валюті, залучених у банківську систему, у 2014 р. складав близько 31 млрд дол. США, у 2015 р.
збільшився до 32 млрд дол. США, а рівень доларизації депозитів зменшився до 45,3 %.
Таким чином, органам державного управління слід реалізувати політику, спрямовану на усунення цих головних
недоліків та покращення, таким чином, функціонування внутрішнього ринку та внутрішньої торгівлі держави.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ
Важливість кредитування банками торгівлі України як одного із суттєвих чинників у фінансово-економічному
механізмі розвитку і функціонування цієї галузі народного господарства показано у працях багатьох вітчизняних вчених.
Метою нашого дослідження є вивчення та аналіз динаміки надання банківських кредитів, наданих нефінансовим
корпораціям оптової та роздрібної торгівлі, у розрізі валют та термінів погашення та виявлення характерних тенденцій
розвитку.
За 2009-2016 рр. для обсягів банківських кредитів для розвитку торгівлі є властивою динаміка до зростання
(рис. 1). Частка кредитів, наданих у сферу оптової та роздрібної торгівлі, серед усіх кредитів, які надаються банками, є
досить високою. За період з 2009 р. по 2016 р. ця частка коливалась в межах від 33 % до 39 %.

Рис. 1. Динаміка банківських кредитів, наданих у сферу оптової та роздрібної торгівлі та їх частки в обсязі всіх банківських
кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, усього та у розрізі валют (розраховано авторами за [1])
У кредитуванні у розрізі валют можна констатувати факт зростання частки кредитів, наданих на розвиток
торговельної діяльності, у національній валюті: у всіх наданих кредитах у національній валюті частка кредитів у
торговельну діяльність у національній валюті зросла від 38,0 % у 2009 р. до 47,5 % у 2016 р. Щодо кредитування в
іноземній валюті відсоток кредитів, наданих в оптову і роздрібну торгівлю, знизився від 32,8 % у 2009 р. до 19,0 % у 2016 р.
Згідно з цією динамікою можна стверджувати, що спостерігається зростання довіри до кредитування у торгівлі у
національній валюті.
Якщо аналізувати банківські кредити, надані нефінансовим корпораціям торгівлі України, зокрема, то можемо
спостерігати набагато більшу частку кредитів, наданих у національній валюті (рис. 2).

Рис. 2. Структура банківських кредитів, наданих нефінансовим корпораціям оптової та роздрібної торгівлі, у розрізі валют
(розраховано авторами за [2])
Про вибір валюти і терміну погашення банківських кредитів, наданих нефінансовим корпораціям України оптової і
роздрібної торгівлі, можна стверджувати, що перевагу надають кредитам терміном до 1 року і у національній, і в іноземній
валюті (рис. 3). Наступний термін, на який запозичують кошти працівники торгівлі – від 1 до 5 років – на нього припадає
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приблизно третина від усіх кредитів.

Рис. 3. Структура банківських кредитів, наданих нефінансовим корпораціям оптової та роздрібної торгівлі, у розрізі валют і
термінів погашення (розраховано авторами за [2])
Отже, існуючі тенденції у банківському кредитуванні нефінансових корпорацій оптової та роздрібної торгівлі
відображають наступну довіру до надання кредитів банками: у розрізі валют – у національній валюті, у розрізі термінів
погашення – до короткострокового кредитування і частково де середньострокового. Нестабільна політична і економічна
ситуація в Україні спроектувала високий ступінь недовіри до довгострокового кредитування не тільки в іноземній валюті, а
й в національній.
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ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФIНАНСОВОГО СТАНУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Для сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України є характерними глобалізація товарних ринків, загострення
конкуренції, масштабні кризові явища, що призводить до ускладнення соціально-економічних умов її функціонування. В
результаті зростає потенціал загроз в системі фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств, посилюються
ризики дестабілізації їх діяльності і банкрутства.
Особливість економічної безпеки підприємств торгівлі залежить від специфічності торговельної галузі. Адже
торгівля є посередником між виробниками товарів та їх покупцями, а роздрібна торгівля являє собою процес продажу
товарів безпосередньо кінцевому споживачу та виступає завершальною ланкою руху товарів у сфері обігу. На наш погляд, в
загальній системі економічної безпеки торговельних підприємств пріоритетність доцільно відвести саме її фінансовій
складовій. Адже для успішного функціонування та розвитку підприємство потребує відповідного обсягу фінансових
ресурсів, які перетворюючись на інші види ресурсів, забезпечують безперервність обороту. За цих умов підприємства
торгівлі самі формують фінансову ресурсну базу враховуючи критерії достатності обсягу та мінімізації вартості, що у свою
чергу дає їм змогу зберегти свою частку на ринку, отримати перевагу над конкурентами, досягти зростання вартості,
локалізувати будь-які загрози діяльності [3].
Відтак, торговельне підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності, має забезпечувати такий стан своїх
фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання
перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Ключовою проблемою підприємств
торгівлі є стабілізація їх фінансового стану та забезпечення економічного зростання в умовах посилення конкуренції як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Фінансовий стан підприємства ‒ це сутнісна характеристика його діяльності у певний період, що визначає реальну
та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності
та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому. Забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності,
кредитоспроможності підприємства, його прибутковості та необхідного рівня рентабельності, а також достатнього рівня
ліквідності активів, обґрунтованого розміру дебіторської та кредиторської заборгованостей, недопущення банкрутства є
пріоритетними завданнями фінансової складової в загальній системі економічної безпеки підприємств торгівлі.
Разом з тим, останнім часом ускладнюється можливість досягнення необхідного рівня фінансової безпеки
торговельних підприємств внаслідок домінування різного роду кризових проявів в організації діяльності. Фінансова криза
на підприємстві ‒ це, найчастіше, результат неефективної роботи певних підрозділів підприємства на попередніх етапах
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його життєвого циклу. Вона може бути наслідком кризи збуту, організаційної кризи, навіть кризи управління персоналом,
спричиняючи розгортання організаційно-технологічної кризи на підприємстві, приводячи його до повного банкрутства,
потреби докорінної зміни як напрямків діяльності підприємства, так і його внутрішнього економічного механізму.
Незважаючи на те що для всіх підприємств причини виникнення фінансової кризи індивідуальні, можна виділити
кілька універсальних, найбільш поширених та перевірених часом інструментів керування виходу з фінансової кризи
підприємства, а саме: зниження витрат, впровадження первинного бюджетування, оптимізація грошових потоків, робота з
дебіторами й реформування політико-комерційного кредитування, реструктуризація кредиторської заборгованості,
стимулювання продаж, розв’язання стратегічних завдань форсованого розширення експортної діяльності.
Слід зазначити, що чим стабільніший фінансовий стан торговельного підприємства, тим вищий рівень його
фінансово-економічної безпеки, відповідно, менший ризик виникнення фінансової кризи. Отже для забезпечення
задовільного фінансового стану на кожному підприємстві у загальній системі фінансового менеджменту необхідно
розробити та забезпечити реалізацію системи аналізу і оцінки фінансового стану, адаптованої до особливостей
функціонування даного підприємства на ринку, завдань його фінансової стратегії та політики, фінансової ментальності
власників тощо. Першочерговим етапом покращання фінансового стану вітчизняних підприємств є пошук оптимального
співвідношення власного і позикового капіталу, яке б забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної
рентабельності власного капіталу. Удосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних
та зменшення вихідних грошових потоків Підвищення розмірів вхідних грошових потоків в торгівлі можливе на сам перед
за рахунок збільшення товарообороту; здачі в оренду (продажу) частини основних засобів; рефінансування дебіторської
заборгованості. Скорочення вихідних грошових потоків можливе за рахунок зниження витрат обігу та витрат, які
покривають за рахунок прибутку.
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Організація обліку діяльності підприємства потребує впровадження чіткої облікової політики щодо її об’єктів, а
саме фінансових інструментів, їх нормативно-правового забезпечення, обрання елементів та вибору варіанту обліку з
можливих альтернатив. Елементи облікової політики поєднують методичні прийоми, способи та процедури, пов’язані з
оцінкою чи обліком обраного об’єкта.
Ієрархію нормативно-правового забезпечення організації обліку та визначення облікової політики очолює Закон
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1, ст. 8.5]. На підстав вимог статті 6 п.6 зазначеного
закону розроблено і впроваджено Міністерством фінансів України “Методичні рекомендації щодо облікової політики
підприємства” [2].
Вказаний нормативно-правовий акт підкреслює необхідність самостійного створення облікової політики
керівниками підприємства і уповноваженими особами, а також визначає вибір складових змісту розпорядчого документу
про облікову політику підприємства на підставі методологічних засад продиктованих національними П(С)БО та іншими
нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку. В процесі формування облікової політики підприємства щодо
об`єктів, які відносяться до фінансових інструментів зазначається необхідність використання регламентуючого такі
методичні засади П(С)БО [2, п. 2.18], [3]. Перераховуються альтернативні методи їх визнання, підкреслюється використання
тільки обраного методу визнання до кожного виду фінансових інструментів; зазначаються умови визнання фінансового
активу і виникнення, пов’язаного з такою подією, фінансового зобов’язання, а також нарахування відсотків з дати
виконання контракту при переході права власності; момент визнання виконання контракту при продажу фінансових
активів; йдеться про визнання зміни справедливої вартості фінансового активу в період між датою укладення контракту і
датою його виконання і ці зміни визнаються іншими витратами або іншими доходами, крім фінансових активів, які
обліковуються за фактичною або амортизованою собівартістю, та активів, які є інструментом хеджування.
Наступним підпунктом рекомендується обрати кількість акцій або суму операцій як базу розподілу витрат за
операціями з інструментами власного капіталу та включати до витрат на придбання або випуск інструментів власного
капіталу лише витрати на оплату послуг сторонніх організацій з операцій, результатом яких є збільшення або зменшення
розміру власного капіталу підприємства. Крім того витрати, пов’язані з кількома операціями з інструментами власного
капіталу, розподіляти між цими операціями із застосуванням обґрунтованої бази розподілу [2, п. 2.19].
Паралельно отриманим методичним рекомендаціям щодо організації облікової політики фінансових інструментів
існує суттєва потреба ознайомлення з вимогами до їх визнання, особливими термінами, що застосовуються, наведеною
класифікацією, умовами визнання і оцінки, хеджування та розкриття інформації про фінансові інструменти у примітках до
фінансової звітності.
Наступним кроком щодо конкретизації вибору об’єктів, пояснення і тлумачення специфічних термінів,
класифікації та визнання фінансових інструментів, хеджування та розкриття інформації у фінансовій звітності є плідне
використання методологічних засад щодо формування інформації про фінансові інструменті та її відображення у фінансовій
звітності, які визначено П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” [3].
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Першочергово необхідно зазначити об’єкти фінансових інструментів, вказуючи посилання на їх визначення [3,
п. 4]. Далі обрати ті, з фінансових активів чи фінансових зобов`язань, які задіяні у господарській діяльності підприємства з
описом їх класифікації [3, п. 5-9].
Обрані фінансові інструменти, при формування наказу про облікову політику, потребують аргументації і
деталізації щодо наступних елементів :
1)визнання фінансових активів, зобов’язань, безумовних прав вимоги, форвардних контрактів, опціонів [3, п.10-п.14];
2) оцінки при придбанні складових фінансових інструментів, можливості продажу, зміни справедливої вартості
[3, п. 15- п. 16];
3) списання фінансового активу з балансу або передачі такого активу іншому підприємству (з обов'язковим
уточненням збереження чи втрати контролю) [3, п. 17- п. 18];
4) розподілу балансової вартості реалізованих фінансових активів між їх реалізованою і нереалізованою
частинами пропорційно справедливій вартості їх частин на дату продажу та визначенням фінансового результату від такої
операції [3, п. 19];
5) визначення вартості (справедливої і первісної) при передачі контролю за фінансовим активом та отриманим
фінансовим зобов’язанням, фінансового результату від такої операції [3, п. 20];
6) оцінки фінансової гарантії, як зобов’язання, його списання з балансу[3, п. 21-п. 23];
7) визнання інструментів власного капіталу, відображення витрат на випуск або придбання інструментів власного
капіталу [3, п.24- п.27];
8) відображення прибутку (збитку) від продажу, анулювання інструментів власного капіталу[3, п. 28].
Оцінку обраних фінансових інструментів необхідно описувати у Наказі про облікову політику і здійснювати з
оглядом на вимоги національного П(С)БО за їх фактичною собівартістю [3, п. 29]. Зважати на оцінку і можливість або
необхідність переоцінки, застосування справедливої або амортизованої собівартості, збільшення або зменшення балансової
вартості, перегляд вартості фінансових активів щодо можливості її зменшення [3, п. 30-33]. Відображення згорнутого
сальдо фінансових активів і фінансових зобов’язань у балансі [3, п.34].
Особливу увагу при формуванні облікової політики в описанні операцій з фінансовими інструментами слід
приділити питанням хеджування, а саме: умовам обліку хеджування справедливої вартості, змінам балансової вартості
об`єкта хеджування, припиненню визнання змін балансової вартості, застосуванню коефіцієнта ефективності в обліку
хеджування грошових потоків, змінам балансової вартості активів або зобов’язань внаслідок хеджування твердого
контракту, варіантам умов припинення визнання змін балансової вартості об’єкта хеджування грошових потоків,
хеджуванню фінансових інвестицій [3, п. 35- 41].
Останньою складовою відображення фінансових інструментів у Наказі про облікову політику кожного підприємства є
розкриття інформації про них у примітках до фінансової звітності [3, п. 42-47].
Розкриття зазначеної інформації щодо фінансових інструментів у Наказі про облікову політику підприємства є
важливою складовою діяльності підприємства, яка дозволить підвищити її ефективність.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ АКТИВІВ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Організаційно-економічний механізм формування оптимального складу активів обумовлений зміною матеріальноречової форми активів в процесі обслуговування потреб торговельного підприємства та проведення торгово-технологічних
операцій. Особливістю організаційно-економічного механізму формування оптимального складу активів торговельного
підприємства є відсутність виробничої стадії, тобто сукупності операцій, що пов’язані з придбанням та використанням
матеріально-технічних ресурсів, виготовленням продукції підприємства [2, с. 51-57].
Під організаційно-економічним механізмом формування оптимального складу активів торговельного підприємства
прийнято розуміти процес обґрунтування та реалізації конкретних організаційно-економічних заходів, спрямованих на
формування такого майнового комплексу, який відповідає реальним потребам підприємства та створює базу для
розв’язання його стратегічних завдань. Для забезпечення ефективної діяльності торговельного підприємства в майбутньому
періоді процес формування його активів повинен носити цілеспрямований характер. При цьому основною метою
формування активів торговельного підприємства є виявлення і задоволення потреби в окремих їхніх видах для забезпечення
операційного процесу, а також оптимізація їх складу для забезпечення умов ефективної господарської діяльності. З
урахуванням цієї мети процес формування активів торговельного підприємства будується на основі таких принципів:
урахування найближчих перспектив розвитку операційної діяльності та форм її диверсифікації; забезпечення відповідності
обсягу і структури активів, що формуються до обсяг і асортиментну структуру реалізації товарів; забезпечення
оптимальності складу активів з позицій ефективності господарської діяльності; забезпечення умов прискорення обороту
активів у процесі їх використання; вибір прогресивних видів активів з позицій зростання торговельного підприємства.
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Активи, які використовуються в господарській діяльності торговельного підприємства, находяться в процесі
постійного обороту (відтворення). Цей оборот притаманний як всій сукупності активів торговельного підприємства, так і
окремим їх видам. Тому сукупність використовуваних торговельним підприємством активів видозмінюється перш за все в
своїх реальних формах – одні види активів в процесі обороту переходять в інші їх види. Крім цього, процес формування
оптимального складу активів торговельного підприємства супроводжується і вартісними їх змінами. Так, в процесі обороту
одних видів активів зростає за рахунок збільшення вартості праці і інших використовуваних видів економічних ресурсів;
вартість інших видів активів, навпаки, знижується. Оборот активів торговельного підприємства підпорядкований певним
циклам – господарському, операційному і інвестиційному.
Формування активів торговельного підприємства здійснюється протягом усього періоду його функціонування і
спрямоване на фінансове та майнове забезпечення діяльності підприємства, розв’язання його стратегічних та тактичних
завдань.
Залежно від стадії життєвого циклу торговельного підприємства процес формування його активів проходить в
кілька етапів. Так, активи, що формуються на етапі створення нового торговельного підприємства, визначають потребу в
стартовому капіталі, умови отримання прибутку, швидкість обороту цих активів, рівень їхньої ліквідності та здатності до
економічного накопичення прибутку.
Розширення і відновлення складу активів торговельного підприємства здійснюється відповідно до стратегічних
завдань його розвитку з урахуванням можливостей формування інвестиційних ресурсів та розширення власного
асортиментного портфелю.
Відзначимо, по закінченні кожного циклу кругообігу активів розглядається питання стосовно обсягів авансування
на наступний період та використання приросту грошових коштів, отриманих за результатами даного циклу кругообігу.
Якщо потреба в формуванні активів залишається незмінною, а джерела її фінансування зростають, торговельне
підприємство здійснює короткострокові фінансові вкладення. Також, сутність та особливості організаційно-економічного
механізму формування оптимального складу активів торговельного підприємства обумовлюють завдання та інструменти
управління, необхідні для його практичної діяльності [1, с. 201-208].
Організаційно-економічний механізм формування оптимального складу активів торговельного підприємства
складає найбільшу частину операцій менеджменту. Це пов’язано з великою кількістю елементів їх внутрішнього
матеріально-речовинного і фінансового складу, що вимагають індивідуалізації управління; з високою інтенсивністю
трансформації їх видів. Таким чином, основна мета організаційно-економічного механізму формування оптимального
складу активів торговельного підприємства полягає у наступному: оптимізації розміру активів, що обслуговують
господарські потреби підприємства; прискоренні швидкості кругообігу активів; забезпеченні поточної платоспроможності
та ліквідності; підвищенні прибутковості використання активів; забезпеченні інфляційної захищеності активів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Необхідною умовою належного функціонування будь-якого підприємства є наявність оборотного капіталу.
Оборотний капітал є важливою складовою загального капіталу підприємства, який впливає на безперервність процесу
виробництва, збуту продукції, ліквідність, платоспроможність та рентабельність підприємства. Оборотний капітал – це
засоби виробництва, що беруть участь тільки в одному виробничому циклі, під час якого переносять цілком свою вартість
на вартість виготовленої продукції [2].
Дослідження особливостей формування оборотного капіталу на сьогоднішній день є дуже актуальним питанням,
оскільки від механізму управління даною категорією залежить кінцеві результати діяльності як окремих підрозділів, так і
підприємства в цілому. Саме тому дана економічна категорія є предметом дослідження багатьох вчених. Дослідженню
сутності категорії “оборотний капітал” присвячено праці багатьох вчених, таких як, наприклад, Т. Г. Камінська, С. В.
Юшко, А. А. Лугова, А. А. Корбут, П. П. Мазурок, Т. А. Демченко, С. В. Загоруйко, Л. Ю. Габора, К. Я. Ходжва, О. С.
Поважний, Н. О. Крамзіна, Ю. В. Кваша (табл. 1.). Однак через сучасні економічні тенденції узагальнення та деталізація
визначення цієї економічної категорії потребують подальшого дослідження [5].
Як було вище зазначено, оборотний капітал є багатоаспектним поняттям, тобто включає в себе багато різних
визначень та є досліджуваним багатьма вченими, проте на цьому наука не зупинилась, а ще більшими темпами набуває
популярності.
Згідно з Положенням “Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають
приватизації”, чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його
поточними зобов’язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні
зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.
Метою функціонування капіталу підприємства, й оборотного зокрема, є його самозростання в процесі кругообігу.
Грошова форма, якої набирає оборотний капітал у процесі кругообігу, одночасно є початковою стадією наступного обороту
капіталу, пов’язаного як зі створенням матеріальних благ, так і з нагромадженням фінансових ресурсів із метою
розширеного відтворення та авансування коштів за іншими напрямками отримання прибутків. Це означає, що оборотний
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капітал за умови його самозростання набуває таких форм: оборотних коштів, які опосередковують створення і продаж
матеріальних і нематеріальних благ, та коштів, не залучених до основної діяльності підприємства, які використовують на
фінансовому ринку, забезпечуючи приріст доходів підприємства [6].
Таблиця 1
Підходи науковців до визначення категорії “оборотний капітал”*
Підходи
Визначення категорії “оборотний капітал”
Представники
Г. І. Кравцова, М. І. Ткачук та
Грошові кошти, інвестовані до оборотних виробничих
Перший
А. В. Шашковський, І. В. Зелгавілс,
фондів та фондів обігу з метою забезпечення неперервного
підхід
П. О. Парфаняк, І. А. Усатов, А. М. Бірман,
виробництва та збуту виробленої продукції
Н. С. Шумов, В. М. Гриньова, В. О. Коюда
Фінансові
ресурси,
вкладені
в
об’єкти,
які
Другий
Д. С. Моляков, А. М. Поддєрьогін, Н. Б.
використовуються підприємством протягом одного
підхід
Єрмасова, В. В. Кулішов, Ю. А. Арутюнов
операційного циклу або відносно короткого періоду часу
Мобільні активи, які підприємство використовує у процесі
Третій
М. В. Володькіна, В. В, Ковальов, Н. А.
здійснення своєї господарської діяльності протягом року
підхід
Русак, Р. Н. Холт, В. В. Ковальов
або операційного циклу
*Складено автором за джерелом [5].
Величина оборотного капіталу підприємства повинна постійно наближатися до оптимальної, тобто відповідати
його потребам і можливостям [3].
Склад оборотного капіталу наведений на рис. 1.
Оборотний капітал
(оборотні кошти)
ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
(оборотні фонди)

КАПІТАЛ ОБІГУ
(фонди обігу)

- виробничі запаси;

- готова продукція на складі;

- незавершене виробництво;

- відвантажена, але не оплачена

- витрати майбутніх періодів

продукція;
- грошові кошти;
- поточні фінансові інвестиції

Рис. 1. Склад оборотного капіталу*
*Складено самостійно автором за джерелом [2].
Особливості формування оборотних активів суб’єкта господарювання значно залежать від форми власності
підприємства, його організаційної структури та інших факторів.
Трансформаційні процесі у економічному устрої України призвели до формування нових умов діяльності
підприємств. Високий рівень інфляції, криза платоспроможності багатьох підприємств та інші негативні тенденції
змушують керівництво суб’єктів господарювання змінювати свою політику стосовно оборотних активів, знаходити нові
джерела їх поповнення, резерви підвищення ефективності їх використання [4].
Отже, формування оборотного капіталу є важливою складовою роботи підприємств. Для ефективної діяльності,
для отримання позитивних кінцевих результатів, керівництво повинне постійно контролювати за балансом оборотних
активів, підтримувати оптимальну структуру оборотного капіталу, щоб отримати, в кінцевому результаті, позитивний
фінансовий результат – прибуток.
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ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Основні засоби підприємства – це матеріальні активи, які воно утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних
і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року [1, с. 125]. Це капітал,
вкладений в сукупність матеріально-речових об’єктів і цінностей, що використовуються в процесі виробництва для впливу
на предмети праці і їх перетворення в придатні до споживання продукти [2, с. 287]. Такі характеристики основних засобів
дозволяють стверджувати про досить високу їх роль на різних етапах стратегічного розвитку підприємства.
Так, на етапі становлення підприємство формує стратегічний потенціал та займається пошуком джерел
інвестування, які здатні за короткий час створити основу для конкурентоспроможності. Тут можливі ризики для діяльності
підприємства як дефіцит оборотних коштів, невисокий рівень професійних навичок та знань, відсутність досвіду у
власників, низький рівень фінансової стійкості, високий рівень його залежності від клієнтів, постачальників. Відтак
першочерговим завданням буде для керівництва підприємства – збільшення виробничих потужностей внаслідок
пріоритетного інвестування в основні засоби. При цьому інвестиції в основні засоби повинні перевищувати величину
амортизації, а витрати на ремонт бути незначними.
Коли відбувається зростання підприємства на ринку характерними його ознаками будуть збільшення обсягів
виробництва та продажу, постійне зростання потреби в обігових коштах та ін. При цьому підприємству необхідно позбутись
дефіциту ліквідних коштів, зростання дебіторської заборгованості, незадовільного співвідношення позикових і власних
коштів, а також досягнути домовленостей на ринку щодо спрощення доступу до кредитів. За таких обставин основні засоби
забезпечать вихід на певні виробничі потужності, можливості трансформації доходів у капітальні інвестиції.
На етапі зрілості підприємства досягають стійкого конкурентного становища на ринку, стабільного прибутку
тощо. Втім існують й низка ризиків у їх господарській діяльності як технічна недосконалість товарів, неоптимальна
організація бізнес-процесів, неефективна організаційна та управлінська структура. Також керівництво таких підприємств
недостатньо уваги приділяє ринку, зниженню рентабельності виробництва, постійному дефіциту коштів. Саме завдяки
основним засобам можна вдало забезпечити диверсифікацію виробничої діяльності, що визначить можливості підприємства
інвестувати коштів в розвиток інших видів діяльності. У підсумку варто очікувати зростання величина витрат на ремонтні
роботи, модернізацію та технологічне оновлення.
Зростає економічна роль основних засобів на етапі занепаду підприємства, коли різко знижуються обсяги
прибутків та рівень ділової активності на ринку. За таких обставин для підприємства властива значна кількість економічних
ризиків, зокрема зменшення попиту, скорочення обсягів продажу, доходів, зниження рентабельності підприємства, хронічна
неплатоспроможність, втрата ринків збуту, моральна та фізична зношеність перевищує критичні межі, нестача фінансових
ресурсів, складність у залученні фінансових ресурсів. Тут важливо виводити з експлуатації застарілі основні засоби,
здійснити спроби до перепрофілювання підприємства та переорієнтації інвестицій. Також необхідно збільшувати
амортизаційні відрахування з ціллю покращення техніко-технологічного рівня та структури матеріальних активів.
Водночас, не можливо назвати єдиного шляху до підвищення ефективності відтворення та використання основних
засобів і критеріїв стратегічного управління ними. Більшість дослідників даної проблеми головним критерієм вбачають у
підвищенні продуктивності суспільної праці, інші ‒ у збільшенні обсягів національного доходу, а також строки окупності
капітальних вкладень. Таким чином, формування основних засобів спрямоване на забезпечення режиму вдосконалення їх
структури. Раціональна структура основних засобів обумовлена розрахунком фондозабезпеченості, що враховує вплив
названих чинників, при якій досягається зростання ефективності їх використання.
Попри це завдання стратегічного управління основними засобами передбачають, перш за все, запровадження
практики реалізації управлінських функцій щодо основних засобів, виходячи зі змісту стратегії розвитку підприємства.
Виконання поставлених не лише тактичних, а й стратегічних завдань дасть можливість комплексно вирішувати проблему
відтворення основних засобів на системній основі та забезпечувати їх відповідність вимогам ринку, науково-технічного
прогресу в довгостроковий період часу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
Організаційно-економічний механізм кредитування товарних ринків є невід’ємним елементом дослідження
загального процесу здійснення споживчого кредитування населення. Теоретико-методологічне визначення організаційних
основ кредитних взаємовідносин кредитних установ і населення, визначення сутності поняття “механізму споживчого
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кредитуванняˮ, та здійснення періодизації його застосування, сприятиме вирішенню соціально-економічних проблем та
покращення рівня життя населення і, відповідно, успішному виконанню споживчим кредитом ролі одного з показників
рівня соціально-економічного розвитку держави.
Проблемам вивчення теоретичних засад здійснення кредитування населення для задоволення їх споживчих потреб
в економічній літературі приділяється значна і постійна увага. Так, організаційно-економічний механізм споживчого
кредитування став об’єктом дослідження таких українських науковців, як Г. П. Бортніков, В. В. Вітлінський,
А. М. Герасимович , В. В. Гончаренко, С. Б. Єгоричева, О. Т. Євтух, Т. Т. Ковальчук, Л. В. Кузнєцова, В. Д. Лагутін,
А. М. Мороз, С. В. Міщенко, С. В. Науменкова, М. Д. Олексієнко, І. Б. Охріменко, Л. О. Примостка, Л. М. Рябініна ,
М. І. Савлук, В. Т. Сусіденко, К. Ф. Черкашина, О. О. Чуб, Н. П. Шульга та інші. Вагомий внесок у дослідження споживчого
кредитування зробили такі зарубіжні економісти, як В. Захарова, А. Казімагомедова, О. Лаврушина, В. Усоскіна, Б. Едвардс,
Ж. Матук, П. Роуз, Дж. Сінкі, Б. Соколова, С. Хью, М. Шульте, К.-Д. Якоб та інші.
На нашу думку, механізм споживчого кредитування варто розглядати як компонент системи кредитування,
елементний склад якого сприяє процесу реалізації кредитування фінансово-кредитною установою населення, відіграючи
значну соціально-економічну роль. До складу організаційно-економічного механізму регулювання споживчого
кредитування входять позичальник, об’єкти, принципи, форми, методи, інструменти та механізм управління кредитним
ризиком, застосування яких дозволяє розширити потенціал фінансово-кредитних установ та стимулювати кредитну
активність потенційних споживачів ринку кредитування товарів та послуг. Варто також зазначити, що ефективність
функціонування механізму кредитування обумовлює залежить від ефективності регулювання кредитного процесу як
інструменту виконання важливої соціальної функції держави.
Механізм організації кредитних відносин кредитодавця з фізичними особами визначається численними факторами,
а саме кредитною політикою, її характером ‒ агресивним чи помірним, кваліфікацією працівників, ресурсним потенціалом,
здатністю наявного методичного забезпечення створити відповідні умови у процесах управління зростаючими кредитним
портфелем та відповідними ризиками [1]. Організаційно-економічний механізм здійснення кредитування населення можна
поділити на декілька етапів, кожен з яких включає ряд складових (рис 1.): попередній (інформативний), поточний
(ідентифікаційний), підсумковий (контрольний). Особливістю застосування даної періодизації здійснення споживчого
кредитування є необхідність їх послідовного застосування.
Етапи здійснення споживчого кредитування населення

Попередній етап

Поточний етап

Підсумковий етап

інформативний

Включає збір інформації, необхідної
для прийняття рішення щодо видачі
кредиту, оскільки необхідно,
насамперед, визначити можливий
кредитний ризик

ідентифікаційний

Відповідає за структурування кредиту, та
полягає у відпрацюванні параметрів, які
відповідали б потребам клієнта та
забезпечили умови вчасного та повного
погашення споживчого кредиту

контрольний

Відбувається контроль за кредитним
ризиком та погашенням кредиту.
Основним завданням даного контролю
полягає у повному запобіганні
збільшення кредитного ризику. понад
допустимий

Рис. 1. Етапи процесу споживчого кредитування населення
Інформативний чи попередній етап споживчого кредитування включає збір інформації, необхідної для прийняття
рішення щодо видачі кредиту. Важливим моментом на даному етапі є визначення кредитоспроможності конкретного
потенційного позичальника. Економіст Галасюк В., вважає, що кредитоспроможність можна визначити як спроможність
позичальника при конкретних умовах кредитування в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін
розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями виключно грошовими коштами, що генеруються позичальником у ході
звичайної діяльності [2]. Ми цілком погоджуємось з твердженням автора.
Після оцінки кредитоспроможності, кредитний працівник приймає рішення про подальшу співпрацю з фізичною
особою на основі прийнятного для боргодавця рівня кредитного ризику споживчого кредиту. Можливі такі варіанти
стратегії ризику: уникнення ризику, через відмову фізичній особі у кредитування чи прийняття ризику із застосуванням
інструментів зниження його рівня [1].
Ідентифікаційний етап споживчого кредитування відповідає за структурування кредиту, та полягає у
відпрацюванні таких параметрів, які відповідали б потребам клієнта та забезпечили умови вчасного та повного погашення
споживчого кредиту. До основних структурних параметрів споживчого кредиту можна віднести: суму кредиту; термін
сплати позики; умови видачі; відсоткову ставку; забезпечення споживчого кредиту [3].
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На контрольному етапі споживчого кредитування відбувається контроль за кредитним ризиком та погашенням
кредиту. Основним завданням даного контролю полягає у запобіганні збільшення кредитного ризику понад допустимий.
Саме тому фінансово-кредитна установа повинна регулярно проводиться моніторинг кредитної заборгованості.
Основою фінансової стабільності й ринкової стійкості фінансово-кредитних установ на споживчому ринку є ефективна
та гнучка система функціонування організаційно-економічного механізму кредитування товарних ринків. Тому, дослідження
зазначених завдань ринку споживчого кредитування і пошук шляхів їх вирішення дозволить не лише налагодити ефективну
роботу кредитних установ, а й збільшити рівень індивідуального споживання. Варто також, зазначити, що окремі складові
зазначеного механізму, як і періодизація його здійснення потребують удосконалення та розвитку.
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ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ОБЛІКУ
Ефективність діяльності хлібопекарських підприємств є особливо важливим напрямком розвитку національної
економіки, оскільки хліб в Україні є одним зі стратегічних продуктів. За рівнем концентрації виробництва, технології та
асортименту продукції, хлібопекарська промисловість займає чільне місце серед інших підгалузей харчової промисловості.
Тому необхідність інноваційного оновлення основних засобів процесу виробництва хлібобулочних виробів,
обумовлена глибокими зрушеннями в теорії та практиці господарювання виробничих підприємств, що пояснюється
становленням постіндустріального та інформаційного середовища в нашій країні.
Поняття матеріально-технічної бази хлібопекарського виробництва має широкий економічний зміст, і являє собою
сукупність матеріальних речових елементів, засобів виробництва, технологій, енергетичного забезпечення, які
використовуються у виробничих процесах виготовлення хлібобулочних і кондитерських виробів.
На першому етапі облікового циклу важливим моментом є оцінка основних засобів на підприємстві. Масштабне
дослідження оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку проводилося Н. М. Малюгою. В її працях розглядається
розвиток уявлень про оцінку, наукові суперечності концепції оцінки за собівартістю та ринковими цінами [1, с. 27].
Л. Г. Ловінська критикує види оцінок, що застосовуються для обліку основних засобів [2, с. 122-153]. Не висвітленими у
науковій літературі залишаються наслідки застосування необґрунтованих оцінок основних засобів для достовірності
показників фінансової та статистичної звітності.
Згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”, для обліку операцій з основними засобами застосовують шість різновидів
вартості: первісна вартість, вартість, яка амортизується, ліквідаційна вартість, залишкова вартість, переоцінена вартість,
справедлива вартість [3].
Від вибору варіанта оцінки залежить і достовірність вартості основних засобів хлібокомбінату. За Законом України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” пріоритетною при оцінці активів підприємства вважається
первісна вартість [4].
З врахуванням особливостей вартісного кругообігу основних засобів будується процес управління цими видами
довгострокових активів, метою якого є забезпечення своєчасного їх оновлення та підвищення ефективності їх використання.
Залежно від стадії кругообігу та чинника часу основні засоби беруть участь в операційному циклі та перебувають у
постійному русі, тому їх вартість може бути визначена лише на певну конкретну дату (рис. 1.).
Придбання
(комплектація
хлібокомбінату)
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(фізичний і
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Ліквідація

(невідповідність
умовам визнання
активу)

Консервація
(зберігання до
моменту подальшої
експлуатації)

Кругообіг
основних засобів
хлібокомбінатів
Ремонт поточний
(підтримка в
належному стані)
Ремонт капітальний
(продовження
терміну
експлуатації)

Рис. 1. Кругообіг основних засобів на підприємствах хлібопекарського господарства*
* Розроблено автором
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За дослідженнями науковців відмічено, що не існує такої оцінки, яка б задовольнила вимоги усіх користувачів
фінансової звітності. Оцінка ж основних засобів за справедливою вартістю дає змогу відносно точно показати (визначити)
майнове становище підприємства. Крім того, оцінка за справедливою вартістю дає можливість оцінити перспективи
підприємства в подальшому розвитку.
До того ж найбільш розвинені системи бухгалтерського обліку МСБО та US GAAP орієнтовані на широке
застосування оцінки активів саме за справедливою вартістю [5].
Тому рекомендуємо застосування справедливої вартості при оцінці основних засобів, що дає можливість точніше
оцінювати поточний стан основних засобів на хлібокомбінатах та визначати перспективи їх подальшого використання.
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність будь-якого підприємства тісно пов’язана з різними видами ризиків. Основними ризиками, що
супроводжують фінансову діяльність підприємства та мають безпосередній влив на її ефективність є фінансові ризики.
У вітчизняній та зарубіжній літературі існують різні думки щодо сутності поняття ризику.
Заслуговує на увагу думка Професор Нью-Йоркського університету А. Дамодарaн, який зауважив, що ризик у
фінансовій сфері означає ймовірність того, що дохід від інвестування відрізнятиметься від бажаного результату. Тобто,
ризик означає небезпеку та сприятливу можливість – чим вища нагорода, тим вищий ризик [1].
Основною складовою ризику виступає фінансовий ризик, аналіз якого повинен проводитися при ухваленні будьякого фінансового рішення.
Сутність фінансового ризику як економічної категорії можна охарактеризувати, як:
 ризик, що є результатом вибору його власниками або менеджерами альтернативного фінансового рішення,
спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при вірогідності настання економічного
збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов його реалізації [2].
 ризик, що виникає в процесі економічної діяльності суб’єктів фінансового ринку, фінансових посередників та
відображає ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу, капіталу, банкрутства в
ситуації невизначеності умов здійснення фінансової діяльності [3].
Таким чином, фінансовий ризик можна охарактеризувати як ймовірність виникнення втрат (зменшення доходу,
отримання збитку, банктутства) підприємства.
Для своєчасного виявлення фінансових ризиків виникає потреба в наявності постійних, офіційних та достовірних
джерел інформаційного забезпечення джерелом якого є обліково-аналітична система.
Основою розробки обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками виступає класифікація фінансових
ризиків (рис.1).
Фінансові ризики

Рис.1. Класифікація фінансових ризиків (розроблено автором)
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Усі фінансові ризики можна поділити до зовнішніх та внутрішніх. Зовнішні фінансові ризики – це ризики, які
залежать загалом від ситуації в країні та світі.
Внутрішні фінансові ризики – це ризики, які виникають у процесі фінансово-господарської діяльності
підприємства [3].
Отже, можна виділити основні внутрішні та зовнішні фінансові ризики, зокрема:
 зниження платоспроможності  ризик пов’язаний із погіршенням фінансових показників підприємства;
 ймовірність банкрутства  ризик пов’язаний із погіршенням фінансового стану підприємства;
 виведення оборотних коштів з обігу  ризик пов’язаний із низьким рівнем або відсутністю планування
фінансових потоків та податкової оптимізації, поганою організацією процесів постачання та збуту;
 несвоєчасність розрахунків  ризик пов’язаний із недобросовісністю контрагентів та низькою договірною культурою;
 загрози сфери оподаткування  ризик пов’язаний із використанням ризикованих схем оподаткування.
Крім зазначеного, вважаємо за необхідне виокремити такий вид ризику як непрогнозований ризик.
Непрогнозований ризик – це ризик, що може виникнути під впливом як зовнішніх так і внутрішніх факторів (штрафи, пені
тощо).
Представлена класифікація фінансових ризиків дозволяє ідентифікувати всі важливі види фінансових ризиків
суб’єкта господарювання.
Проте, процес управління фінансовими ризиками, окрім ідентифікації ризиків, включає:
 квантифікацію – вимірювання, аналіз та оцінка ризику;
 мінімізацію – зниження чи обмеження ризиків за допомогою відповідних методів управління;
 моніторинг – здійснення постійного контролю за рівнем ризику.
Під час прийняття управлінських рішень необхідно обирати оптимальне рішення щодо ймовірного фінансового
ризику, враховуючи стратегію: гарантованого мінімуму, оптимізму, альтернативу поганих значень.
Дослідивши основні теоретико-методологічні підходи щодо управління фінансовими ризиками підприємства
можна зробити узагальнені висновки, що фінансовий ризик це ймовірність виникнення несприятливих фінансових
наслідків у формі втрати (зменшення доходу та капіталу, отримання збитку, банкрутства) в ситуації невизначеності умов
здійснення фінансової діяльності.
Неможливо уникнути фінансового ризику, проте його можливо мінімізувати, застосовуючи різні методи
управління, а наявність надійної інформації дозволить оперативно приймати оптимальні рішення для забезпечення
фінансово-економічної безпеки підприємства.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Стратегія фінансово-економічної безпеки  це розроблення довгострокового плану для забезпечення реалізації
мети, завдань та досягнення цілей торговельного підприємства, зокрема забезпечення фінансової та економічної безпеки, а
також планування розподілу ресурсів в умовах постійної нестабільності зовнішнього середовища та адаптації до нього, для
захисту цього підприємства від впливу загроз, ризиків і досягнення нормального та безпечного його функціонування.
Стратегія фінансової безпеки торговельного підприємства має бути безпосередньо пов’язана з загальною та
фінансовою стратегією підприємства. Домінантними сферами забезпечення фінансово-економічної безпеки торговельного
підприємства є стратегії:
- забезпечення росту прибутковості його власного капіталу;
- формування фінансово-економічних ресурсів;
- фінансово-економічної стабільності;
- безпеки інвестиційної діяльності;
- нейтралізації фінансово-економічних ризиків;
- безпеки інноваційної діяльності;
- захисту його конкурентної позиції;
- антикризова стратегія.
Стратегія фінансово-економічної безпеки включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх
планування та забезпечення фінансової стійкості торговельного підприємства за ринкових умов господарювання. Реалізація
цієї стратегії забезпечується завдяки досягненню її основних цілей [1, с. 23].
Розробляючи стратегію, слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденцій розвитку вітчизняних
фінансових ринків, можливостей диверсифікації діяльності торговельного підприємства [2, с. 44].
На підставі стратегії визначається фінансова політика торговельного підприємства за основними напрямками
фінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна, інвестиційна. У процесі розробки стратегії
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забезпечення фінансово-економічної безпеки особлива увага приділяється продажу конкурентоспроможної продукції,
мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу прибутку,
ефективному використанню капіталу торговельного підприємства тощо. Важливе значення для формування фінансової
стратегії має врахування факторів ризику. Розробка і реалізація стратегії фінансово-економічної безпеки  процес досить
важкий і вимагає від керівників фірми різних витрат. Одним із негативних факторів є швидка зміна зовнішнього
середовища, до якої повинна адаптуватись стратегія. Також дана стратегія має відповідати загальній стратегії торговельного
підприємства.
В відповідності з моделлю стратегічного управління стратегія реалізується через розробку внутрішньо фірмових
планів, системи бюджетів як вартісного вираження планів торговельного підприємства, а також спеціальних програм чи
процедур. В залежності від направленості та характеру виконуваних задач, як правило, виокремлюють три види планування:
стратегічне чи перспективне (горизонт планування  більш ніж 5 років), середньострокове ( від 3 до 5 років) та
короткострокове ( горизонт планування  рік чи менше, квартал, місяць) [3, с. 58].
Для забезпечення якості виходу системи стратегічного управління фінансово-економічною безпекою на
“відмінно”, для початку необхідно забезпечити на “відмінно” якість планів, а потім  на тому рівні якість процесів по їх
реалізації.
Однак, досить часто, навіть дотримуючись плану, торговельне підприємство спіткають певні труднощі. Можна
сказати, що найчастіше торговельне підприємство, при реалізації корпоративної стратегії спіткає невдача через наступні
причини:
- ігнорування на стадії розробки можливих труднощів реалізації стратегії;
- неконтрольовані внутрішні чинники впливу та зміни в оточенні торговельного підприємства;
- неясна постановка цілей, низька підготовленість, недостатня відповідальність та компетентність менеджерів;
- слабка координація діяльності за реалізацією поставлених заходів;
- помилки в виборі відповідальних осіб;
- знань в торговельній сфері діяльності, брак знань співробітників;
- неправильне розуміння зі сторони оперативного керівництва загальної стратегії торговельного підприємства;
- відсутність підтримки та відкрита протидія зацікавлених облич запланованим змінам;
- слабка інформаційна база;
- низький рівень контролю над стратегічно важливими показниками для оцінки успішності реалізації стратегії;
- неправильний розподіл ресурсів.
Таким чином, зусилля стратегічного менеджменту з точки зору фінансово-економічної безпеки направлені на:
вибір і реалізацію стратегічних цілей, визначення реальних масштабів діяльності загально корпоративного напрямку
розвитку, забезпечення довгострокових конкурентних переваг, ефективний розподіл ресурсів торговельного підприємства.
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РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ
Для успішної адаптації фінансово-господарської діяльності підприємств до вимог ринку, нових запитів споживачів
особливе значення мають способи і методи, які дають змогу кількісно та якісно оцінити об’єктивні внутрішні можливості
підприємства, направлені на успішне протистояння зовнішнім загрозам та усунення внутрішніх загроз, забезпечення
економічної безпеки підприємницької діяльності і стратегії поступального розвитку. До таких методів слід віднести
фінансовий моніторинг підприємницької діяльності. Адже визначення фінансового стану підприємства та його оптимізація
є однією з головних умов його успішного розвитку. Нестійкий або кризовий стан підприємства свідчить про загрозу
банкрутства й необхідність у визначенні напрямів фінансової стабілізації, проведенні фінансового моніторингу.
Внутрішня торгівля характеризується позитивною динамікою розвитку, проте цей процес не набув стійкого
характеру у наслідку різно якісних його аспектів: економічного, соціального, організаційного і матеріально-технічного.
Тому особливе значення набуває комплексний і узгоджений розвиток всіх складових процесу розвитку внутрішньої торгівлі
України.
Внутрішня торгівля набула особливого значення в сфері забезпечення життєдіяльності людей і реалізації
економічної та соціальної політики держави. Відповідно, параметри внутрішньої торгівлі суттєві, а темпи розвитку високі.
У внутрішній торгівлі зосереджено не менше 25% ресурсного потенціалу національної економіки і стільки ж трудових
ресурсів. Вона забезпечує оборот у 1,8 трлн. грн. щорічно, тобто близько 60% валового випуску України. Внутрішня
торгівля формує 14-16% ВВП і 18% маси прибутку, тобто її можна вважати бюджетнотворчою. При цьому прискорені
темпи розвитку і широкі масштаби внутрішньої торгівлі супроводжуються суттєвими деформаціями, протиріччями і
гострими проблемами науково-теоретичного, організаційно-економічного і соціально-політичного характеру.
Теоретичний і прикладний аналіз процесу розвитку сфери торгівлі України можна зробити ряд висновків:
- суть розвитку в торгівлі полягає у довготривалій еволюції процесу кількісного і якісного нарощування
потенціалу цієї сфери з метою ефективної реалізації основних функцій;
- -процес розвитку супроводжується зростанням. Якщо розвиток виражає комплексно кількісні та якісні зміни і
характеризується суцільним процесом, то зростання проявляється переважно в кількісних змінах, причому фрагментарно; за
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своїм характером розвиток в торгівлі спостерігається переважно екстенсивною або переважно інтенсивного типу. На
сучасному етапі у внутрішній торгівлі України відбувається переважно екстенсивний розвиток;
- суцільне і об’єктивне уявлення про загальний розвиток внутрішньої торгівлі можна отримати за результатами
аналізу таких індикаторів: динаміки сукупного ресурсного потенціалу;
- змін валової доданої вартості; участі торгівлі у формування ВВП; фізичних обсягів товарообороту (валового) та
їх динаміки; ресусовіддачі; рентабельності основної діяльності; конкурентоспроможності. Останні три індикатора
виражають якісне зростання;
Для загального процесу розвитку внутрішньої торгівлі є: відсутність ефективної торговельної політики,
законодавчої бази, системи координації і регулювання; експансія імпорту і зарубіжного торговельного капіталу; зростаючі
поточні зобов’язання, деформована система адміністрування торговельного бізнесу, низька конкурентоспроможність
вітчизняних суб’єктів товарного ринку.
В умовах фінансової кризи особливої уваги набувають проблеми адаптації господарської діяльності підприємства
до змін економічної ситуації, що є найважливішим чинником його сталого розвитку. Тому актуальним стають питання
ухвалення обґрунтованих управлінських рішень та формування системи фінансового моніторингу, який дає змогу
аналізувати, коректувати й контролювати ключові параметри підприємства, усувати негативний вплив зовнішніх і
внутрішніх факторів. Фінансовий моніторинг – це система інформування про стан досягнення стратегічних і тактичних
цілей підприємства, відхилення прогнозованих і планових показників стану підприємства від заданих значень, розрахунок
аналітичних показників аналізу й оцінки фінансового стану підприємства, показників його стану в галузі й на товарних і
фінансових ринках.
Фінансовим моніторингом є сучасний управлінський інструментарій, основний зміст якого становить оперативне
відстеження показників діяльності підприємства, їх оцінювання й забезпечення необхідною інформацією осіб, які
приймають рішення. Процес фінансового моніторингу включає такі етапи: постановка мети; планування спостереження;
збирання, групування й узагальнення інформації; аналіз і оцінювання параметрів господарської діяльності, визначення її
сильних та слабких сторін; підготовка рекомендацій для ухвалення управлінських рішень, їх коректування й удосконалення
рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень; контроль результатів дій і формування інформації для подальшого
спостереження й використання. Система управління фінансами підприємства, на нашу думку, повинна розглядатися як
складна, відкрита, адаптивна (така, що самоорганізується, саморегулюється, саморозвивається) динамічна ймовірнісна
система. Вона характеризується складністю структури, наявністю множинних елементів із складними взаємозв’язками,
динамічністю поведінки в цілому й окремих елементів, існуванням ієрархічних і функціональних підсистем, які
розвиваються на основі окремих цілей (систем прогнозування і планування розвитку, мотивації, організації, інформаційних
систем, кожна з яких, у свою чергу, складається з ряду підсистем). Реалізація функцій системи управління фінансами
відбувається на базі постійного обміну інформацією із зовнішнім середовищем. Умови зовнішнього середовища
визначаються динамікою процесів, характер яких імовірнісний. Динамічність системи полягає у постійній зміні ролі й
значення підсистем залежно від стану зовнішнього середовища, цілей підприємства.
Нестабільність соціально-економічних систем більшості країн внаслідок тривалих криз,широкомасштабних
трансформацій і реформ суттєво активізує пошуки шляхів динамічного розвитку національних економік. Відповідно, в
центрі наукових дискусій вчених опинилися складні теоретичні і практичні проблеми стабільного еволюційного розвитку
суспільства, економіки, окремих сфер на макро- і мікрорівнях, у тому числі внутрішньої торгівлі.
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Одним із визначальних критеріїв оцінки діяльності торгівельних підприємств та визначення напряму їх розвитку є
структура джерел оборотного капіталу. Ґрунтовний аналіз джерел формування оборотного капіталу визначає, до якої межі
підприємство покладається на борги або на власний капітал. Це обумовлено тим, що система формування оборотного
капіталу впливає на швидкість обороту, сповільняючи або прискорюючи його. Крім того, характер джерел формування і
принципи різного режиму використання власних і позичених фінансових ресурсів є вирішальними факторами, які
впливають на ефективність використання як і оборотного, так і всього капіталу. Раціональне формування і використання
оборотного капіталу активно впливає на хід операційного процесу, на фінансові результати і фінансовий стан підприємства,
дозволяючи досягати успіху із мінімально необхідним в даних умовах розміром оборотного капіталу.
Тому, необхідною умовою ефективної діяльності торгівельних підприємств є визначення джерел формування
оборотного капіталу підприємства та дослідження їх ролі в забезпеченні безперервності операційного циклу.
Джерелами формування оборотного капіталу і забезпечення його кругообороту є власні і позичені фінансові ресурси.
Власні ресурси підприємств з розвитком ринкової економіки відіграють важливу роль, оскільки забезпечують
фінансову стійкість та майнову і операційну самостійність суб’єкта підприємництва, яка є необхідною для рентабельної
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діяльності. Власний оборотний капітал  це частина власних ресурсів підприємств, авансованих в оборотні активи для
забезпечення безперервного операційного процесу.
Розмір власного оборотного капіталу, яким володіє підприємство, не є постійною величиною. Сума власного
оборотного капіталу під час складання фінансового плану щорічно уточнюється у зв’язку зі зміною обсягу товарообороту,
товарного асортименту, умов постачання і збуту. Окрім того, на підприємствах виникають проблеми з несвоєчасним
надходженням коштів за відвантажені товари, нагромадженням на складі товарних запасів, несвоєчасним і неповним
виконанням договірних зобов’язань постачальниками тощо, що спричиняє потребу в додаткових коштах.
Покрити цю потребу лише власними джерелами стає практично неможливо. Тому формувати оборотний капітал
лише за рахунок власних джерел нині економічно недоцільно, оскільки це знижує можливості підприємства щодо
фінансування витрат і збільшує ризик виникнення економічної нестабільності підприємства.
У випадку недостатності власного оборотного капіталу підприємство вимушене звертатися до залучення коштів у
вигляді короткострокових кредитів банку та інших кредитів, що дозволяє диверсифікувати структуру його оборотного капіталу.
В якості позичених джерел для покриття потреби в оборотному капіталі підприємства можуть використовувати
короткострокові фінансові кредити, які вони мають змогу отримувати в комерційних банках у формі різноманітних видів
кредиту, спрямовуючи їх на фінансування як змінної, так і постійної частини оборотних активів. Кредити банку дають
змогу органічно пов’язати всі джерела формування оборотного капіталу і здійснюють активний вплив на раціональне
формування запасів. Поповнення недостачі за рахунок цього джерела звичайно виявляється більш зручнішим і
ефективнішим, оскільки банківський кредит є строго цільовим, з чітко визначеним строком погашення. Крім того,
постійний контроль з боку банку за рухом наданих коштів з метою їх своєчасного повернення змушує позичальника
забезпечити максимальну ефективність використання цієї частини ресурсів.
Банківський кредит відіграє важливу роль у формуванні і планомірній організації кругообороту оборотних активів.
З допомогою кредиту підприємства покривають додаткову потребу в грошових ресурсах для формування запасів і затрат,
що сприяє налагодженню безперервної ритмічної роботи підприємства, збільшенню сукупного обороту.
Потреба в банківському кредиті зумовлена недостатністю власного оборотного капіталу для формування планових
запасів оборотних засобів, потребою в коштах під тимчасові наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей у
зв’язку з їх сезонним накопиченням чи достроковим завозом, потребою в коштах на відкриття акредитива, тощо.
Водночас, трансформація економіки України зумовила певну деформацію складу позичених джерел формування
оборотного капіталу. Висока вартість залучення банківського кредиту внаслідок високого ризику неповернення, інфляції,
високої банківської маржі дещо стримує масштаби залучення цього джерела формування оборотного капіталу. Для багатьох
підприємств вони стали фінансово непосильними. Це призвело до різкого зменшення оборотного капіталу, збільшення
неплатежів, спаду обсягів виробництва. Серед важливих перешкод при залученні торгівельними підприємствами коштів у
вигляді кредиту варто відмітити високу вартість кредиту, недостатнє заставне забезпечення кредиту, труднощі з
одержанням довгострокових кредитів. Окрім цього додаткові фінансові вливання потрібні якраз “проблемним”
підприємствам, а банки радше надають кредити тим, які мають значний стабільний оборот і дохід.
Як наслідок, в сучасних умовах основною формою позичених джерел формування оборотного капіталу виступає
комерційний кредит, а для багатьох торгівельних підприємств він стає визначальним (за питомою вагою) джерелом
формування оборотного капіталу.
Роль комерційного кредиту і його можливості необхідно оцінювати із врахуванням критеріїв управління оборотним
капіталом.
Через неоднакову тривалість операційних процесів, сезонність у формуванні товарних запасів, технологічні особливості,
територіальну розосередженість і специфіку реалізації товарів тривалість індивідуальних кругооборотів капіталу торгівельних
підприємств різна і не співпадає у часі. Неспівпадіння швидкості руху капіталу відображається також і в різних обсягах вартості на
першій і останній стадіях кругообороту, що виражається у касових розривах на поточних рахунках підприємств. Як наслідок, у
більшості підприємств відсутні грошові кошти для оплати закуплених товарів. Для нейтралізації негативних ефектів касових
розривів необхідно вдосконалити систему взаєморозрахунків, а також впроваджувати комерційний кредит.
Роль комерційного кредиту в умовах трансформації економіки України в кругообороті капіталу підприємств полягає в
тому, щоб стимулювати реалізацію товарів і перехід натуральної форми вартості в грошову. Тобто, завдяки комерційному кредиту
створюються умови для завершення кругообороту капіталу на останній стадії (Т – ׀Г ) ׀і початку кругообороту капіталу на першій
стадії.
Однак не варто переоцінювати роль комерційного кредиту, адже він володіє однією важливою особливістю: на
відміну від власних коштів і банківського кредиту, які вступають в господарський оборот підприємства в грошовій формі,
залучення комерційного кредиту відбувається в товарній формі. Величина і тривалість комерційного кредиту, подібно
резині “витягуються” в залежності від конкретних умов організації і використання оборотного капіталу, головним чином 
від обсягу і тривалості простроченої дебіторської заборгованості. Чим більше в економічному обороті підприємствапокупця “чужих” товарів і грошей, тим більше незалежно від форми власності це його задовольняє. Але такий перелив
капіталу  нехай навіть тимчасовий  дуже пагубно відображається на стані економіки країни в цілому і всіх її ланок.
В ринковій економіці господарська діяльність зупиняється при відсутності хоча б однієї з груп джерел
фінансування оборотного капіталу: власних чи позичених. Тому слід знати не тільки розмір оборотних активів, а й якою
мірою дані активи покриваються фінансовими ресурсами. Опрацювання правильної фінансової політики допоможе
багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності. Перспективним напрямом дослідження в цій сфері є
обґрунтування методичних підходів до аналізу джерел формування оборотного капіталу та його проведення, що дозволить
визначити шляхи оптимізації джерел формування оборотного капіталу.
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ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Податок на додану вартість відноситься до складу непрямих податків. Це означає, що податок включається до
вартості товарів (робіт, послуг) як надбавка до ціни та сплачується споживачем при купівлі. За економічною сутністю ПДВ є
податком на споживання, тому весь тягар по його сплаті в ланцюжку продажів лягає на кінцевого споживача.
Оскільки податок на додану вартість належить до категорії універсальних акцизів (податків на споживання), то
фактично увесь спектр товарів та послуг підлягає оподаткуванню. При оподаткуванні ПДВ в Україні застосовуються дві
ставки: 0% – до експортних операцій, 7% – по операціях з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і
застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з
постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та 20% – основна ставка
[1]. Ставки застосовуються до бази оподаткування.
База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з
урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості
послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що
використовується виробниками  суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів).
База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх
договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що
справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита [1].
Таким чином, зважаючи на механізм нарахування ПДВ, податку властивий інфляційно утворюючий елемент.
Враховуючи те, що податковий тягар непрямих податків значно більше відчувають громадяни із низьким рівнем доходів (а
таких на сучасному етапі економічного розвитку в Україні є значна кількість), ми схиляємося до пропозиції диференціації
ставок ПДВ (а не виключно її зниження) з одночасним скасуванням ряду пільг, при цьому враховуючи вимоги Директиви Ради
Євросоюзу 2006/112/ЄС [2], що регламентує механізм гармонізації порядку адміністрування податку на додану вартість в
країнах-членах ЄС.
Пропонуємо ставку 0% застосовувати до експортованих товарів виробників-експортерів; за ставкою 9%
оподатковувати сільськогосподарську продукцію і продукти її переробки, найважливіші продовольчі товари (м’ясо,
молокопродукти, яйця, цукор, сіль, хліб, крупи, муку, макаронні вироби, рибу і ін., за винятком продовольчих товарів у мережі
ресторанного господарства; найвищу ставку (25%) застосовувати до предметів розкоші (виробів із дорогоцінних металів та
каміння, транспортних засобів, аудіо- та відеотехніки, одягу із натуральної шкіри та хутра тощо) та товарів, що наносять шкоду
життю і здоров’ю громадян (лікеро-горілчаних та тютюнових виробів); всі інші товари, виконані роботи та послуги варто
оподатковувати за ставкою 20%. Запропонована диференціація призведе до збалансованості бюджетних надходжень від сплати
ПДВ, сприятиме зниженню цін на найнеобхідніші групи товарів та відповідному підвищенню споживчого попиту, зростанню
бази оподаткування.
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ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ПРИДБАНИХ ТОВАРІВ ЗА ВАЛЮТУ
Актуальність роботи підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності є необхідність здійснення операцій з
іноземною валютою в зв’язку з придбанням імпортованих товарів. Операції пов’язані з іноземною валютою  це операції,
які здійснюються в іншій валюті порівняно з тією, в якій ведуть бухгалтерський фінансовий облік та складають фінансову
звітність.
Основні засади формування первісної вартості імпортних товарів ідентичні тим, що використовуються для визначення
первісної вартості запасів. Проте, є ряд неузгоджених питань, щодо визначення первісної вартості товарів та відображенню на
рахунках бухгалтерського обліку.
Недостатній рівень розробки питань бухгалтерського обліку придбання товарів за валюту а також механізм
формування первісної вартості при придбанні товарів за валюту зумовив необхідність розкриття окремих аспектів ведення
обліку з урахуванням вимог ПКУ та національних і міжнародних стандартів.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій
звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” (затверджено наказом МФУ № 246 від 20
жовтня 1999 року). Попри те, що дане П(С)БО дає визначення сутності запасів, воно також вказує склад запасів
підприємства, склад фактичних витрат, які формують собівартість запасів в залежності від шляхів надходження їх до
господарюючого суб’єкту [1].
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Одним із основних, найскладніших та проблемних питань методології системи бухгалтерського обліку є правильне
та раціональне відображення в бухгалтерському обліку первісної вартості (фактичної собівартості) товарів, включаючи
імпортні, визначення та відображення в системі синтетичного та аналітичного обліку товарних операцій.
Стандарт стверджує, що первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є їх собівартість, що складається з таких
фактичних витрат:
- сум, які сплачують за договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків; сум ввізного
мита;
- сум непрямих податків, сплачених у зв’язку з придбанням запасів і не відшкодованих підприємству з бюджету;
- транспортно-заготівельних витрат;
- інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні
для використання із запланованою метою[1].
В основному, у розрахунках за імпортні товари використовують інвалюту. Тому за їх первісної оцінки потрібно
використовувати вимоги П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”. Тоді покупна вартість імпортних товарів має виражатися в
гривневому еквіваленті і залежить від того передоплата товару чи його одержання на умовах відстрочення платежу [2].
На практиці первісна вартість товарів визначається не лише складанням всіх перелічених показників. Деякі
показники слугують в якості бази розрахунку для інших показників. Взаємозв’язок і послідовність визначення складових
первісної вартості товарів, придбаних за валюту, можна за допомогою наступного алгоритму:
Таблиця 1
Алгоритм визначення складових первісної вартості
Складові первісної
База для розрахунку
вартості
=
Контрактна вартість
товарів в гривневому
еквіваленті

=

В залежності від умов розрахунків з постачальником:
1. У випадку передоплати для перерахунку в гривневий еквівалент використовується
курс НБУ, що діяв на день сплати авансу;
2. У випадку ввезення товару на митну територію України з наступною оплатою –
використовуються курс НБУ, що діяв на день складання валютно-митної декларації
(ВМД).

=

[Вартість товарів в гривневому еквіваленті по курсу НБУ вказаному у ВМД + Плата за
перевезення товарів до митного кордону з Україною] * % державного мита

=

Включається до первісної вартості тільки у випадку, якщо підприємство-імпортер не є
платником ПДВ.
Якщо підприємство зареєстрований як платник ПДВ, то розрахована сума включається
до податкового кредиту ПДВ у місяці оформлення ВМД.
[Вартість товарів в гривневому еквіваленті по курсу НБУ вказаному у ВМД + Плата за
перевезення товарів до митного кордону з Україною + Розмір мита та інших непрямих
податків + Розмір додаткового імпортного збору] * % ПДВ

=

Витрати на оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи й
транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання,
включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів

=

Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати
підприємства на доопрацювання і підвищеним якісно технічних характеристик запасів

+
Мито, акцизний збір,
інші непрямі податки
+

Сума сплаченого ПДВ
при митному
оформленні

+
Транспортнозаготівельні витрати
+
Інші витрати

Підсумовуючи вище зазначене, формування первісної вартості імпортних товарів у податковому обліку
здійснюватиметься наступним чином: якщо першою подією за операцією придбання імпортного товару є перерахування
нерезиденту попередньої оплати, то договірна вартість імпортних товарів, отриманих в рахунок такої авансової оплати, яка
виражена в іноземній валюті, перераховуватиметься в гривні за курсом НБУ, що діяв на дату перерахування авансової
оплати, та не залежатиме від того, який курс НБУ діятиме на дату оприбуткування таких товарів.
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ПРОЦЕНТНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – НОВШЕСТВО В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Non-commercial organizations in the Republic of Moldova have acquired by the law the possibility of benefiting from a
now financing source – percentage designations in an amount of 2% of the income taxes intended to be paid by the physical persons
previous year. This mechanism assists as an instrument of a participatory democracy. This is a possibility of the citizens to
participate in the public budgeting process allocation, being a new in the Republic of Moldova. The purpose of the investigation is to
study the order of the rollout of the percentage designation mechanism and to identify the benefits of this designation.
Согласно изменениям законодательства Республики Молдова некоммерческие организации приобрели
возможность воспользоваться новым источником финансирования деятельности ‒ 2%-ным отчислением от суммы налога на
прибыль с физических лиц за предыдущий год. Процентное отчисление предполагает направление налогоплательщиками
2%-ой суммы налога на прибыль, полученного в предыдущем году, бенефициарам соответствующего назначения. Наяву
процентное отчисление не является пожертвованием, поскольку физическое лицо не тратит собственные средства, а лишь
перенаправляет часть государственного бюджета в негосударственный сектор. Скорее всего, этот механизм представляет
собой инструмент демократического участия. В результате последнего, у граждан страны появляется реальная возможность
участия в процессе распределения государственного бюджета, что ранее было эксклюзивно атрибутом государства.
В странах Центральной и Восточной Европы соответствующие механизмы действуют с 1990-2000 гг. и реально
позволяют физическим лицам перенаправлять часть, уплачиваемого ими подоходного налога в негосударственный сектор.
В Республике Молдова это право стало возможным с момента принятия Закона № 158 от 18 июля 2014 года [2], согласно
которому были внесены изменения в Налоговый Кодекс № 1163 от 24 апреля 1997 года [1]. Несмотря на это механизм
процентного отчисления не был функциональным до недавнего времени, и был дополнительно улучшен Парламентом
посредством Закона № 177 от 21 июля 2016 года [3]. Согласно части (1) ст. 152 Налогового Кодекс предусмотрено, что
налогоплательщик-резидент, у которого нет обязательств по подоходному налогу за предыдущие налоговые периоды, имеет
право начислять проценты одному из бенефициаров процентного отчисления в размере 2% от суммы подоходного налога,
рассчитанной ежегодно в бюджет.
Правительство разработало инструмент для применения положений Налогового кодекса, а именно Положения о
механизме процентного отчисления [4]. В этом контексте имеют право использовать механизм процентного отчисления:
1) общественные объединения, частные фонды и учреждения, соответствующие в целом следующим условиям:
а) осуществляют общественно-полезную деятельность в соответствии со ст. 30 Закона № 837-XIII от 17 мая 1996
года;
b) функционируют не менее одного года до подачи запроса о регистрации в Перечне получателей процентного
отчисления;
c) не имеют задолженностей перед национальным публичным бюджетом за предыдущие налоговые периоды;
2) религиозные культы и их составные части, соответствующие в целом следующим условиям:
a) осуществляют социальную, морально-нравственную, культурную или благотворительную деятельность в
соответствии с частью (6) ст. 15 Закона № 125-XVI от 11 мая 2007 года;
b) функционируют в течение не менее одного года до подачи запроса о регистрации в Перечне получателей
процентного отчисления;
c) не имеют задолженностей перед национальным публичным бюджетом за предыдущие налоговые периоды.
Процентное отчисление стало фактически возможным лишь с 1 января 2017 года по объявленным доходам за 2016
год. Чтобы иметь возможность эффективно и просто применять механизм процентного отчисления, в Декларации о
подоходном налоге физических лиц был введен специальный раздел. В декларации за соответствующий налоговый период
физическое лицо указывает фискальный код бенефициара в разделе, соответствующем процентному отчислению, при
условии, полной и своевременной уплате подоходного налога за фискальный период, в котором осуществляется
отчисление. Следует отметить, что процентное отчисление осуществляется лишь в пользу одного получателя, включенного
в Списке получателей процентного отчисления, ежегодно опубликованном Министерством Юстиции. Затем, до 30 июня
соответствующего года, в котором производилось процентное отчисление, Государственная налоговая служба анализирует
и решает вопрос по процентным отчислениям. Если какое-либо из требований Налогового кодекса не соблюдено, то
Государственная налоговая служба не утверждает процентное отчисление.
В вышеупомянутом Положении также предусматривается ряд правил и ограничений для бенефициаров
процентного отчисления, то есть неправительственных организаций, желающих получить отчисления. Первая задача, в этом
контексте, для некоммерческих организаций ‒ пройти всю процедуру, чтобы воспользоваться механизмом процентного
отчисления.
Кандидаты должны представить в Министерство Юстиции заявку фиксированной формы на их регистрацию в
Список бенефициаров процентного отчисления. Если некоммерческая организация получает процентные отчисления, она
может перенаправить, полученные средства только для следующих целей:
1) для поддержки:
а) общественной деятельности, предусмотренной ст. 30 Закона № 837-XIII от 17 мая 1996 года, осуществляемые
общественными объединениями, фондами и частными учреждениями;
б) социальной, нравственной, культурной или благотворительной деятельности согласно ст. 15 (6) Закона № 125XVI от 11 мая 2007 года, проводимые религиозными культами и их составными частями;
2) для покрытия административных расходов в следующем размере от общей суммы полученных процентов:
а) 50% ‒ если полученная сумма составляет до 50000 лей включительно;
б) 40% ‒ если полученная сумма превышает 50000 и не превышает 100000 лей;
в) 30% ‒ если полученная сумма превышает 100000 и не превышает 500000 лей;
217

г) 25% ‒ если полученная сумма превышает 500000 лей.
Суммы, полученные в результате процентного отчисления, могут использоваться в течение двух
последовательных фискальных периодов следующие за периодом отчисления. Некоммерческие организации, которые
воспользовались финансовыми средствами по полученным процентным отчислениям, обязаны представить, в сроки
установленные законодательством, финансовые отчеты об их использовании по назначению. Если бенефициары
процентного отчисления не использовали средства в течении предусмотренного срока, они обязаны вернуть в бюджет
неиспользованные суммы к дате представления отчета об использовании сумм процентных отчислений.
По мнению авторов, появление возможности процентного отчисления выражается в абсолютной общественной
выгоде, заключающаяся в:
1) поддержке неправительственного сектора;
2) создании и продвижении культуры и традиции филантропии для граждан и освоении деятельности
неправительственного сектора;
3) создании дополнительной конкуренции между некоммерческими организациями и в более эффективном
общении общества;
4) возможности участия граждан в распределении государственного бюджета.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Досвід розвинених країн свідчить, що розвиток підприємств на сьогодні повинен здійснюватися за умови постійного
впровадження перспективних технологій та інноваційних проектів. Інноваційна діяльність неможлива без відповідного
фінансового забезпечення. Питання фінансового забезпечення є досить актуальним, зважаючи на дефіцит власних фінансових
ресурсів та складність залучення інвестицій, високий рівень відсотків за банківські кредити.
Важливою умовою результативної інноваційної діяльності є належний рівень її фінансового забезпечення. Питання
аналізу сутності, механізму, складових фінансового забезпечення інноваційної діяльності розглядали такі вчені, як Г. В. Возняк,
В. В. Зимовець, М. В. Корягін, А. Я. Кузнєцова, І. В. Федулова. Разом з тим, це питання потребує подальшого дослідження. В
умовах економічної кризи та зниження обсягів економічного зростання проблема формування фінансового забезпечення
інноваційної діяльності набуває особливої актуальності [1].
На даному етапі інноваційна діяльність в Україні не відповідає сучасним вимогам, не забезпечує нормальне
функціонування вітчизняних підприємств, тому перед суб’єктами господарювання стоїть питання подолання незбалансованості
між впровадженими елементами інноваційної діяльності на підприємствах. Основна маса проблем інноваційного розвитку
України пов’язана з необхідністю залучення фінансових ресурсів. Світова практика пропонує широкий спектр інструментів
фінансування інноваційної діяльності. Основна проблема їхнього використання полягає в тому, щоб із врахуванням накопиченого
світового досвіду й конкретних умов обрати найбільш ефективні для даної країни й регіону інструменти. Однією із основних
проблем ефективного ведення інноваційної діяльності є недостатній обсяг фінансового забезпечення. Разом з тим, належний
рівень фінансування інноваційної діяльності є чинником соціально-економічного зростання як окремих підприємств, так і усієї
країни, оскільки ефективне фінансове забезпечення інноваційної діяльності сприяє вирішенню економічних, соціальних,
екологічних й інших проблем розвитку сучасного суспільства [2].
Частка іноземних інвесторів у фінансуванні інноваційної діяльності зменшується у зв’язку з погіршенням інвестиційного
клімату України, недосконалістю законодавства, політичною нестабільність. В результаті такого фінансування комерціалізація
більшості наукових розробок здійснюється за кордоном [1].
Про низьку інноваційну активність підприємств свідчать показники обсягів реалізованої інноваційної продукції в Україні. У
загальному обсязі промислової продукції лише 3,8 % мають ознаки інновацій (в Євросоюзі – 75 %). Крім цього, спостерігається
безупинне зниження рівня наукомісткості вітчизняної продукції, як наслідок, вітчизняна продукція стає дедалі менш
конкурентоспроможною. Основні фактори, які стримують розвиток інноваційної діяльності підприємств є наступними: нестача
власних коштів (80,1 % обстежених підприємств). Майже однаковою мірою заважали впроваджувати передові промислові технології
такі чинники, як великі витрати на нововведення (55,5 %), недостатня фінансова підтримка держави (53,7 %), високий економічний
ризик (41 %), тривалий термін окупності нововведень (38,7 %). Крім того, розвиток інноваційної діяльності стримували
недосконалість законодавчої бази (40,4 %), відсутність попиту на продукції (16 %) та кваліфікованого персоналу (20 %) [3].
Надзвичайно важливим для підтримки інноваційної діяльності є венчурне фінансування, яке в Україні не отримало
належного розвитку. При практичній відсутності венчурного капіталу вітчизняного походження, венчурні фонди переважно
зарубіжного капіталу не зацікавлені у розвитку конкурентоспроможних технологій і свої інвестиції спрямовують на акції великих
підприємств енергетичної, машинобудівної, будівельної та переробної промисловості, а не у сферу високих технологій [4].
Для збільшення обсягів фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств необхідно вирішити цілу низку
проблем становлення інноваційного сектора в Україні:
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 комерціалізація інноваційної продукції (доведення проектів і програм до практичного використання);
 неефективне використання фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності;
 надвисокі ризики інноваційної діяльності;
 спекулятивне використання державних пільг.
Таким чином, з метою активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств необхідно забезпечити комплекс
заходів по нарощуванню власних фінансових ресурсів та здійснювати подальші дослідження щодо оптимального співвідношення
різних форм фінансового забезпечення. Фінансова політика в інноваційній сфері має бути спрямована на розробку методів і
важелів заохочення підприємницької ініціативи до впровадження інновацій. Фінансування інноваційної діяльності підприємств є
основою науково-технічного прогресу.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В
СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Для підвищення ефективності діяльності підприємств споживчої кооперації важливим є вдосконалення механізму
управління їх фінансовими ресурсами. Головна спрямованість удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами
підприємств в оптимізації структури використовуваних фінансових ресурсів підприємства. Як зазначають Н. В. Нестеренко
та Д. М. Ребріна, система управління фінансовими ресурсами підприємства може вважатися досить ефективною лише в
тому разі, коли вона дає змогу не лише раціонально використовувати наявні ресурси, а й забезпечувати активний системний
пошук можливостей подальшого розвитку підприємства [1, с. 72]. Таким чином, управління фінансовими ресурсами
(капіталом) підприємства передбачає забезпечення оптимальної структури капіталу, що являє собою таке співвідношення
власних і залучених коштів, при якому досягається найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової
рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства [2, с. 89].
О. В. Мицак, І. Р. Чуй та О. І. Демковська розглядають фінансову стійкість як таке співвідношення власного,
постійного і сукупного капіталу (фінансових ресурсів) підприємств, яке дозволяє їм стабільно функціонувати, зберігаючи
фінансову рівновагу в умовах конкурентного середовища соціально-економічної системи країни з метою зростання
прибутку і забезпечення розширеного відтворення [3, с. 161]. Для оцінювання фінансової стійкості крім традиційних
коефіцієнтів фінансової незалежності (автономії), фінансової залежності, фінансового важеля, заборгованості тощо, автори
пропонують ввести показник довгострокової фінансової незалежності (саме він характеризує рівень ризиковості фінансової
діяльності та обраний тип фінансової політики підприємств щодо структури джерел фінансування діяльності). Даний
показник дозволяє оцінювати стійкість підприємств до фінансових потрясінь через частку фінансових ресурсів, що в
довгостроковій перспективі фінансуватиме його функціонування незалежно від джерел їх формування, а при наявності в
економічній системі кризових явищ дозволить за різних умов зовнішнього середовища забезпечити фінансову рівновагу.
Дані табл. 1 свідчать, що період 2012-2015 рр. оцінювання фінансової стійкості підприємств економічної системи
України характеризувався суттєвим її погіршенням у 2014 р. При темпах падіння обсягу власного капіталу в 2014 р. до
2013 р. на 24 %, темп падіння коефіцієнта фінансової незалежності склав 26,5 %, а довгострокової фінансової незалежності
– 11,3 %. Порівнюючи 2015 рік із базовим 2012 роком, бачимо теж погіршення рівня фінансової стійкості підприємств,
зокрема падіння фінансової незалежності склало 20 % та довгострокової фінансової незалежності відповідно 9,3 %.
Таблиця 1
Показники обсягу капіталу, фінансової стійкості та рентабельності підприємств України за 2012-2016 рр.
(Складено та розраховано за: [4; 5])
Підприємства України
Підприємства споживчої кооперації України
Показники
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2016
Власний капітал, млрд грн
1904,9
1950,4
1480,7
2288,7
1,9
2,0
1,8
1,7*
1,8*
Постійний капітал (власний
капітал +довгострокові
2915,3
3021,1
2840,6
3956,9
3,1
2,7
2,8
3,0
3,1
зобов’язання,), млрд грн
Коефіцієнт фінансової
0,35
0,34
0,25
0,28
0,51
0,61
0,55
0,50
0,50
незалежності
Коефіцієнт довгострокової
0,54
0,53
0,47
0,49
0,86
0,84
0,85
0,85
0,84
фінансової незалежності
Коефіцієнт фінансової
0,18
-0,01
-0,40
-0,16
0,07
0,08
0,07
0,09
0,10
рентабельності / збитковості
* Сума статутного і пайового капіталу
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Наведені висновки підтверджуються даними рис. 1, який відображає тенденції збільшення постійного капіталу в
складі фінансових ресурсів підприємств вітчизняної економічної системи навіть за суттєвого скорочення в 2014 р. власного
капіталу. Структурні зміни у складі сукупного та постійного капіталу підприємств України мають вплив на показники
рентабельності: після нарощування збитків у 2013-2014 рр., у 2015 році сума збитків зменшилася на 36,7%.

Рис. 1-2. Показники обсягу капіталу, фінансової стійкості та рентабельності підприємств України та споживчої кооперації
за 2012-2016 рр.
Суттєвий вплив на значення коефіцієнтів фінансової незалежності має галузь діяльності підприємств. Так, для
підприємств споживчої кооперації зазначені коефіцієнти фінансової стійкості характеризувались даними, що відображені в
табл. 1 та рис. 2. Традиційно відносно фінансово стійкі підприємства споживчої кооперації, у них частка власного капіталу
весь досліджуваний період складає 50-60%, а рентабельність власного капіталу (фінансова рентабельність) варіює у межах
7-10%.
Застосування коефіцієнта довгострокової фінансової незалежності в цьому контексті дозволяє відслідкувати
залежність показника фінансової рентабельності від частки не тільки власного капіталу, а наявності інших видів капіталу
залучених на довгостроковий період. Бачимо, що зі зростанням суми і частки постійного капіталу у підприємств споживчої
кооперації за 2013-2016 рр. (при одночасному зменшенні суми і частки власного) коефіцієнт фінансової рентабельності
зростає із 0,07 до 0,10.
Для ефективного функціонування підприємств споживчої кооперації України та розвитку системи в цілому
фінансова діяльність підприємств має бути спрямована на забезпечення формування і реалізації ефективної фінансової
політики для забезпечення досягнення визначеного рівня фінансової стійкості, досягнення раціонального співвідношення
власних і залучених ресурсів, а, відтак, і необхідного рівня фінансово-економічної безпеки.
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОСНОВА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ
Аграрний сектор економіки держави є одним із найважливіших сфер виробництва України. Розвиток аграрного
сектору в умовах конкурентного середовища безумовно залежить від державної підтримки. Адже ефективний розвиток
аграрного сектору в цілому впливає на розвиток аграрних підприємств, гарантує продовольчу безпеку держави, дає
можливість вітчизняним сільськогосподарським виробникам бути високоефективними та конкурентоспроможними на
внутрішньому та зовнішньому ринках, покращує та відновлює соціальну інфраструктуру в селах і т.д.
Проте державна підтримка аграрного сектору економіки в Україні є недостатньою та “бажає кращогоˮ. Тому саме
це, певною мірою, сприяло створенню монополій та олігополій, розвитку економічної нестабільності, цінової
невизначеності, недофінансування з боку держави та ряду інших проблем, таких як: нерозвинуті та інвестиційні механізми,
слабка селекція, екологічність виробництва, дефіцит трудових ресурсів, високий рівень зносу фондів, експорт
сільськогосподарської продукції у великих масштабах. Таким чином, постає необхідність пошуку шляхів залучення нових
асигнувань у сільське господарство та більш раціонального і цілеспрямованого надання державної допомоги [1, с. 129].
Основними причинами слабкої дієвості механізму державної підтримки агропромислового комплексу є
недосконалість механізмів отримання та розподілу бюджетних коштів і порушення бюджетної дисципліни під час їх
використання. Щорічна зміна порядку та механізмів виділення коштів з державного бюджету, їх громіздкість, запізніле
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затвердження і постійне протягом року внесення до них змін спричиняють несвоєчасне отримання коштів державної
фінансової підтримки, неефективне їх використання і повернення наприкінці року до державного бюджету [2, с. 29].
Вагомим недоліком вітчизняної практики державного стимулювання аграрного сектору є також те, що нині
практично згорнута реалізація заходів, спрямованих на підтримку дрібних сільськогосподарських підприємств, які
відчувають найбільший дефіцит фінансових ресурсів. Отже, спостерігається монополізація аграрного виробництва,
формування крупних агрохолдингів, які поступово витісняють із ринку дрібних виробників [3, с. 805].
На розвиток аграрного сектору в 2018 році уряд збирається виділити 7,3 млрд. грн. Зокрема, заплановано
запровадити нову програму розвитку невеликих фермерських господарств, на що буде виділено 1 млрд. грн.; 2 млрд. грн.
мають піти на дотації аграріям; на програму 20% компенсації на техніку, що виробляється в Україні, заплановано виділити
понад 5 млрд. грн.; 2,3 млрд. грн. – на розвилок тваринництва; майже 1 млрд. грн. на здешевлення вітчизняної
сільгосптехніки [4].
На сьогодні існує необхідність не стільки одержання державної підтримки, скільки ефективного її використання.
Організаційно-екомічний механізм державної підтримки агропромислового виробництва повинен формуватися на підставі
наступних принципів [5, с. 113]:
4. достатність, гласність і контроль виділених бюджетних засобів і строге планування бюджетного фінансування;
5. своєчасність надання підтримки й сприяння в рішенні невідкладних проблем агропромислового комплексу;
6. доступність, гнучкість і прозорість державної підтримки для різних видів господарств;
7. облік регіональних особливостей при фінансуванні бюджетних програм і формуванні єдиного ринкового
простору
Як свідчить практика розвинутих країн світу, активна політика аграрного державного протекціонізму має вигляд
пріоритетного стратегічного напрямку розвитку та сприяє росту виробництва та забезпечення країни власним
продовольством, що важливо для продовольчої безпеки держави [5, с. 113].
Для посилення сфери АПК України в умовах обмеженості бюджетних ресурсів необхідно на державному рівні:
визначити пріоритети і ключові напрями розвитку АПК України в умовах євроінтеграції; здійснити пошук раціональних
організаційних і фінансових механізмів вирішення проблемних питань та окреслити перспектив розвитку АПК; створити
сучасний конкурентоспроможний агропромисловий комплекс шляхом впровадження інновацій; ввести пільгові податкові
режими для сільгоспвиробників; визначити шляхи прискорення лібералізації ринків продукції АПК; диверсифікувати
діяльність переробних підприємств, вільний рух ресурсів і товарів, формування ринкової інфраструктури; посилити
екологічне спрямування сільськогосподарського виробництва; підвищити рівень інвестування та інвестиційний клімат у
сфері АПК.
Список використаних джерел
1. Мазур Ю. В. Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан / Ю. В. Мазур // Економіка. Фінанси.
Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. ‒ № 7. – С. 128-136.
2. Збарський В. К. Державна підтримка сільського господарства / В. К. Збарський, В. П. Горьовий // Бухгалтерія в сільському
господарстві. – 2010. – № 6 (255). – С. 27-31.
3. Конєва І. І. Державна фінансова підтримка підприємств АПК: стан та стратегія розвитку / І. І. Конєва // Глобальні та
національні проблеми економіки. ‒ 2016. ‒ Вип. 14. – С. 802-807.
4. В бюджеті-2018 заплановано 7,3 млрд. на розвиток аграрного сектору [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/15/629154/
5. Музиченко А. С. Сучасний стан державної підтримки розвитку аграрного сектора України / А. С. Музиченко // Науковий
вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Випуск 6. – С. 112-115.

Юсипович О. І.
к.е.н., доцент,
Власюк Н. І.
к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Визначення цінової політики торговельних підприємств стосується усієї сукупності процесів функціонування
починаючи від ресурсного забезпечення та закінчуючи реалізацією інноваційних методів у підвищенні лояльності
покупців. Тому в економічній літературі цінову політику торговельного підприємства в основному розглядають як
сукупність принципів, правил, підходів і методів: розробки концепції ціноутворення; визначення та обґрунтування
торговельних надбавок, гуртових (закупівельних) та роздрібних цін; формування інтегрованої системи цін; управління
ціноутворенням, що відповідає місії підприємства та має певну цільову спрямованість. Водночас, цінова політика як
засіб управлінської діяльності об’єднує дві взаємодіючі частини. Це, з одного боку, самі ціни, їх види, структура,
величина, динаміка, а з іншого – ціноутворення, як процес формування цін на товари, установлення їх взаємозв’язку за
певними правилами, способами та методами. Таким чином, цінова політика передбачає заходи з використання ціни як
інструмента управління шляхом розробки цінових рішень для реалізації цілей торговельного підприємства [2, с. 110 -149;
3, с. 142-145].
Реалізація цінової політики торговельними підприємствами повинна проводитися системно та комплексно й
враховувати усі аспекти як внутрішнього так і зовнішнього середовища функціонування. Відтак необхідно, щоб
розроблялися механізми за якими передбачатимуться дії торговельного підприємства щодо ефективного цінового
регулювання, прогнозування, відбору асортименту товарів, який в повній мірі може забезпечити збільшення кількості
покупців, вартості та частоти покупок [1, с. 124-125; 4, с. 85-84].
Ефективність цінової політики обумовлена організаційними засобами, інструментами, методами та іншими
елементами функціонування торговельного підприємства. Організаційний механізм ґрунтується на спроможності системи
менеджменту торговельного підприємства забезпечити ефективний процес розробки та запровадження цінової політики
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завдяки акумулюванню ресурсного потенціалу. Такий механізм передбачає налагодження дієвої системи управління
ціноутворенням, здатної до швидкої реакції на зміни зовнішнього оточення та адаптації до умов, що склалися на
споживчому ринку. Також включає формування відповідного структурного підрозділу торговельного підприємства з
розробки, впровадження та контролю за ціновою політикою.
Поряд з організаційними змінами у ціновій політиці торговельного підприємства повинні передбачатися
економічні, які систематизуються у відповідний механізм. Завдяки економічному механізму торговельному підприємству
вдасться ефективно акумулювати ресурсний потенціал, оптимізувати витрати обігу, розробити ефективну систему
диференціювання торговельної надбавки. Відтак забезпечується взаємозв’язок між обсягом товарообігу, витратами обігу та
чистим прибутком. Поряд з тим у розробленні та реалізації відповідного економічного механізму варто передбачати
використання сучасного методичного інструментарію формування ціни та включати перелік напрямів удосконалення
цінової політики.
Важливу роль необхідно виділити правовому механізму у реалізації ефективної цінової політики торговельних
підприємств. Такий механізм характеризуватиме здійснення перманентного моніторингу чинної нормативно-правової бази
у сфері ціноутворення, забезпечуватиме контроль за її дотриманням та впровадженням змін у цінову політику
торговельного підприємства; передбачатиме наявність способів захисту від недобросовісної конкуренції на споживчому
ринку.
Також торговельним підприємствам необхідно враховувати соціальні аспекти, щоб досягти необхідного рівня
ефективності у ціновій політиці. Важливо у соціальний механізм включати оцінку рівня платоспроможного попиту
споживачів, дослідження їх потреб, рівня витрат на придбання відповідного товару, чинників, які впливають на прийняття
рішення щодо купівлі товару; передбачати дослідження демографічного стану та використання сучасного інструментарію
економічної діагностики соціальних показників.
Неможливо ефективно реалізовувати ціновому політику торговельним підприємствам не розробивши ринковий
(маркетинговий) механізм. Адже такий механізм охоплює комплекс маркетингових досліджень суб’єктів споживчого ринку
та його інфраструктури, орієнтований на формування програм лояльності споживачів та системи знижок, включає
інструментарій економіко-математичного моделювання для дослідження чинників впливу на кінцеву ціну.
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РОЗРОБКА ТА МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Концепцію соціальної відповідальності досліджують протягом багатьох років, але тепер є розуміння того, що
суб’єкти господарювання витрачають власні ресурси на здійснення соціально-орієнтованої діяльності, що потребує
розгляду витрат здійснених з цією метою.
Не слід плутати поняття “соціальні витрати” і “витрати соціально-орієнтованої діяльності”. Науковці намагались
до класифікації соціальних витрат приєднати і ті, що пов’язані з охороною довкілля (екологічних, визначень яким теж
достатньо у науковій літературі), у зв’язку з цим у них виникають розбіжності.
На нашу думку, варто і надалі дотримуватись думки про те, що соціальні витрати пов’язані із взаємовідносинами
суб’єкта господарювання та його працівниками в розрахунках із заробітної плати та соціальних гарантій.
Саме тому, нами було запропоноване вирішення цієї проблеми узагальнивши у понятті “витрати соціальноорієнтованої діяльності” економічність, соціальність та екологічність у діяльності суб’єктів господарювання. Враховуючи
запропоноване нами визначення “соціально-орієнтована діяльність” [1, с. 142], а також поняття “витрати” згідно з П(С)БО
16 “Витрати” [2], МСФЗ (IFRS) та Концептуальної основи фінансової звітності пропонується наступне визначення:
“Витрати соціально-орієнтованої діяльності – це зменшення економічних вигід та/або збільшення зобов’язань суб’єкта
господарювання, що призводить до зменшення власного капіталу у зв’язку зі здійсненням соціально-орієнтованої
діяльності”.
Усі витрати завжди науково-обґрунтовано класифікуються. Класифікація витрат є досить динамічною і відкритою
системою, тому виникнення нових критеріїв не тільки не перешкоджає використанню раніше запропонованих, але й дає
користувачам можливість виділити й управляти новими видами витрат залежно від потреб та можливостей системи
управління [3, с. 82]. Це унеможливлює створення єдиної класифікації витрат, яка б ідеально підходила для всіх типів
суб’єктів господарювання, оскільки потреби людства змінюються, з’являються нові види діяльності, техніка і технології
розвиваються. Це може спричиняти розбіжності у думках науковців та керівників бізнесу, які є практиками. Класифікуючи
витрати соціально-орієнтованої діяльності за ознаками, слід виходити від усіх можливих критеріїв соціальної
відповідальності бізнесу.
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Для кращого розуміння важливості, управління та обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності, зокрема для
адаптації в бухгалтерському обліку суб’єктів господарювання, нами розроблено та запропоновано їхню класифікацію
(рис. 1).
З даного рисунку бачимо, що витрати соціально-орієнтованої діяльності можуть бути як виробничою необхідністю
так і пов’язані з іншими видами діяльності.
Розглядаючи класифікацію витрат, треба зазначити, що за характером виникнення і функціональним призначенням
витрати соціально-орієнтованої діяльності входять до складу операційних, інвестиційних та фінансових витрат.
Для суб’єктів господарювання витрати соціально-орієнтованої діяльності можуть бути обов’язкові (регламентовані
державою) та добровільні. Суб’єкти господарювання можуть самостійно класифікувати свої витрати, враховуючи вид
економічної діяльності, який вони здійснюють та потреби внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації про витрати
соціально-орієнтованої діяльності, а науково-обґрунтована класифікація може слугувати основою для власної.
Наведена класифікація витрат соціально-орієнтованої діяльності може і повинна удосконалюватись науковцями та
суб’єктами господарювання, щоб надати можливість відшукати взаємозв’язки з іншими об’єктами обліку та для підвищення
рівня їх внутрішнього контролю в господарській діяльності.

Класифікація витрат соціально-орієнтованої діяльності
За критеріями (складовими)
соціальної відповідальності

- соціальні витрати;
- екологічні витрати;
- інші витрати на дотримання критеріїв
соціальної відповідальності

За економічним змістом
(елементами витрат)

- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи

За відображенням в обліку

- за рахунок основної діяльності;
- за рахунок прибутку

За обов’язковістю здійснення

- обов’язкові;
- добровільні
- витрати на працівників;
- витрати на потреби громадськості;
- витрати на відновлення та уникнення
забруднень довкілля

За об’єктами спрямування

За межею призначення, здійснення

- внутрішнього призначення;
- зовнішнього призначення

За рівнем регулювання

- регульовані;
- нерегульовані

За метою отримання доходу

- не пов’язані з отриманням доходу;
- пов’язані з отриманням доходу

За ступенем плануванням

- планові;
- незаплановані (позапланові)

За виробничою діяльністю

- виробничі;
- невиробничі

За характером виникнення і
функціональним призначенням

- операційні витрати;
- інвестиційні витрати;
- фінансові витрати

За формою здійснення

- грошові витрати і внески;
- негрошові внески (продукція, послуги тощо)

Рис. 1. Класифікація витрат соціально-орієнтованої діяльності за ознаками та видами (узагальнено та адаптовано
автором на основі джерел [4, 5])
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Фінансовий стан підприємства є наслідком взаємодії всіх елементів системи його фінансових відносин і
визначається всією сукупністю виробничо-господарських чинників. Тому в процесі аналізу фінансового стану вивчають
взаємозв’язок фінансових показників з такими показниками господарської діяльності торговельного підприємства, як: обсяг
роздрібного чи гуртового товарообороту, реалізації продукції (робіт, послуг), а також з показниками ефективності
використання матеріальних ресурсів, праці, матеріально-технічної бази та ін.
У процесі аналізу фінансового стану вивчають фактори, які впливають на нього, виявляють напрями його
зміцнення. За результатами аналізу фінансовий стан може бути оцінений як стійкий, нестійкий або кризовий.
Виділимо кілька основних методів, які використовуються у світовій та вітчизняній практиці, для оцінки фінансової
стійкості:
1. Метод абсолютних показників. Абсолютні показники фінансової стійкості характеризують стан запасів, і
показують джерела коштів, які їх покривають. У цих умовах використовують як власні оборотні кошти, так і позикові
(короткострокові і довгострокові позики і кредити).
Для абсолютної оцінки фінансової стійкості підприємства визначають надлишок або недостатність коштів для
формування запасів і витрат як різницю між величиною джерел покриття та величиною запасів. Співвідношення вартості
запасів та величин власних і залучених джерел їх формування – один з важливих факторів стійкості фінансового стану
підприємства. Ступінь забезпеченості запасів джерелами формування є причиною того чи іншого ступеня поточної
платоспроможності (або неплатоспроможності) організації [1].
2. Метод відносних показників. Аналіз за допомогою відносних показників дає нам базу і для досліджень, і
аналітичних висновків. При цьому методі використовується більш широкий набір показників: Коефіцієнт автономії,
коефіцієнт фінансового левериджу, та інші.
У міжнародній і вітчизняній практиці у наш час більшість фірм проводить відносну оцінку фінансової стійкості
організації за допомогою фінансових коефіцієнтів. Фінансова стійкість згідно з цією методикою характеризується:
 співвідношенням власних і залучених коштів;
 темпами накопичення власних джерел;
 співвідношенням довгострокових і короткострокових зобов’язань;
 забезпеченням матеріальних оборотних коштів власними джерелами (взаємозв’язок активів і пасивів).
При оцінці фінансової стійкості застосовується аналітичний підхід, тобто, розраховані фактичні показники
порівнюють з екстремальними (виходячи з практики закордонних країн та України) [2].
Багато авторів вважають, що важливе значення для аналізу фінансової стійкості має вивчення структури
необоротних активів, відображених в балансі за джерелами їх формування [3, 4].
3. Ресурсний метод. Сутність ресурсного підходу полягає в тому, що ресурси розглядаються як фактори
виробництва, що залучаються для досягнення результату. Показники можуть бути з різних за економічним змістом і
призначенням груп, але “їх призначення  характеристика типу “економічний розвиток виробництва” у відповідності зі
структурою і динамікою показників, що характеризують використання ресурсів.
Використання ресурсного методу для підприємств ускладнюється проблемою визначення показників, які будуть
використовуватись для характеристики фінансової стійкості, оскільки для таких підприємств необхідні трудові, матеріальні,
фінансові, інформаційні, інтелектуальні та інші ресурси. Вони показують наявність, склад і ефективність їх використання,
визначають обсяг продажів (виручку), прибуток, собівартість. Проблема визначення полягає в тому, що не кожен показник
може бути виражений в числовому значенні.
4. Ресурсно-управлінський метод. Ефективність використовуваних ресурсів залежить від якості управління
організацією. Поганий менеджмент в організації може призвести до кризової ситуації. У зв’язку з цим нарощування
економічного потенціалу слід доповнити наступним умовою: темп зростання управлінських витрат на обсяг випуску
продукції не повинен перевищувати темп зростання питомої витрати ресурсів для випуску цього ж обсягу продукції.
Проблема використання ресурсно-управлінського методу для підприємства полягає у складності оцінювання
правильності прийняття управлінського рішення. Це результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації,
вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи менеджменту підприємств[5].
Управлінське рішення – це початковий і основний момент в організації діяльності кожного керівника. У зв’язку з
цим управлінське рішення може розглядатися як основний зміст процесу управління і важливий інструмент системного
підходу до об’єкту управління.
5. Метод, заснований на стохастичному аналізі. Методичні підходи до побудови багатофакторних моделей прогнозування
банкрутства можуть використовуватися при прогнозуванні фінансової стійкості вітчизняних підприємств і організацій.
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Використання стохастичного методу в ускладнене проблемою проведення прогнозування банкрутства, оскільки є
показники, що мають імовірнісний характер, несприятливі значення яких не дають підстави розглядати поточний
фінансовий стан як критичний, але сигналізують про можливість різкого його погіршення в майбутньому при неприйнятті
дієвих заходів.
Визначаючи фінансову стійкість підприємства, потрібно визначити не лише метод оцінки, а і її тип. Вчені
виділяють чотири основні типи.
Перший тип фінансової стійкості – абсолютна фінансова стійкість підприємства, коли запаси і витрати менше
суми власного оборотного капіталу та кредитів банку під торгово-матеріальні цінності. Коефіцієнт забезпеченості запасів і
витрат джерелами засобів більше одиниці:

Це співвідношення показує, що всі запаси повністю покриваються власними оборотними коштами і кредитами під
товарно-матеріальні цінності.
Другий тип фінансової стійкості – нормальна стійкість фінансового стану, коли гарантується
платоспроможність підприємства і виконується умова:

Та відповідно дорівнює одиниці коефіцієнтів забезпеченості запасів і витрат джерелами засобів:

Третій тип фінансової стійкості – нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, коли відбувається порушення
платоспроможності, але зберігається можливість відтворення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов'язань за
рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів (Дтв) в оборот підприємства:

І відповідно:

Четвертий тип фінансової стійкості – кризовий фінансовий стан, коли підприємство знаходиться на межі
банкрутства, за якого запаси і витрати більші суми власних оборотних коштів, кредитів під товарно-матеріальні цінності та
залучених тимчасово вільних джерел засобів:

І відповідно:

За таких умов керівництву підприємства необхідно терміново виявити причини настання кризи та вжити заходів
щодо відновлення фінансової стійкості.
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ОБ’ЄКТИ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
Реформування та відкритість вітчизняної економіки призводить до формування нового підходу до ведення бізнесу,
його структуризації та розвитку в умовах конкуренції на ринках. Особлива увага присвячується використанню
маркетингових комунікацій на підприємствах (далі МК). Завдяки цьому, економіка набуває динамічності та підвищується її
ефективність. Разом з тим, з використанням нових МК, виникають незадоволені інформаційні потреби маркетингу та
власників на підприємстві, оскільки обсяг витрат на МК залежить бід багатьох факторів і не є фіксованим, а відтак,
власникам цікаво знати з якою ефективністю використовуються ці кошти. Проте, за даними діючої методології ведення
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обліку витрат на МК на підприємстві неможливо визначити точні витрати на МК, частку доходів, отриманих від їх
реалізації, а тим самим і визначити їх ефективність.
Операції з обліку витрат на МК підприємства методично урегульовані П(С)БО 16 “Витрати” [1]. Саме ж визначення
маркетингової діяльності, яка на практиці та в теорії нічим не відрізняється від МКД, надано у НП(С)БО 1 [2]. Відповідно до
цих стандартів витрати представляють собою зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або зменшення
зобов’язань, котрі в результаті призводять до зменшення власного капіталу підприємства. Витрати на маркетингову діяльність
 це зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів. Положеннями бухгалтерського обліку визначається, що витрати
на маркетингові послуги є контрольованими, тому що маркетолог, менеджер, керівництво підприємства можуть контролювати
та впливати на їх розмір і якісний склад, приймаючи відповідне управлінське рішення [3, с. 75.].
Істотною особливістю ведення обліку витрат на МК є те, що згідно П(С)БО 16 “Витрати” вони не відносяться до
собівартості реалізованої продукції, а тому ми можемо віднести їх до:
- адміністративних витрат (рахунок 92);
- витрат на збут (рахунок 93);
- інших операційних витрат (рахунок 94).
За існуючої системи співвідношення статей доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) з одного боку та статей
витрат з іншого, можуть виникати суттєві протиріччя між теоретичними засадами маркетингової діяльності, її практикою та
діючою системами обліку.
Беручи до уваги те, що відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” в обліку існують витрати на збут, до складу яких відносять і
деякі інші з цим пов’язані елементи, наприклад, витрати на маркетинг. По-перше, і реклама, і дослідження ринку є
маркетинговими послугами, що опосередковано надаються кінцевому споживачу. По-друге, поняття “маркетинг” включає
“дослідження ринку”, що є одним із видів маркетингових послуг. Маркетинг здійснює дослідження ринку з метою швидкої та як
найбільш повної реалізації товарів підприємства, а тому виникає об’єктивна потреба усунення існуючих колізій в обліку. Дана
інформація, дає підстави стверджувати, що методологія розподілу в обліку операційних витрат на маркетингові послуги
підприємств, потребує більш детального досліджень та вдосконалення (рис. 1).
Невиробничі витрати підприємства

Адміністративні
витрати
(рахунок 92)

Витрати на збут
(рахунок 93)

Витрати на маркетингову
діяльність

Витрати на маркетингові послуги
(в тому числі на рекламу, маркетингові
дослідження тощо)

Інші витрати
операційної
діяльності
(рахунок 94)

Витрати на відрядження працівників відділу
маркетингу
Витрати на зв’язок (поштовий, телеграфний,
телефонний, телекс, факс, інтернет тощо), що
використовувався безпосередньо для цілей
маркетингу

Витрати на дослідження і розробки, що
використовувались в процесі ведення
маркетингової діяльності
Рис. 1. Класифікація об’єктів обліку маркетингових послуг
* Джерело: [3, c. 78] та удосконалено автором
За такої класифікації об’єктів обліку маркетингових послуг з рахунку 92 “Адміністративні витрати” виключається оплата
за всі види зв’язку, що безпосередньо пов’язані із маркетингом і залишаються лише об’єктивно адміністративні витрати. Рахунок
94 “Інші витрати операційної діяльності” призначений для акумулювання сум витрат, що не входять до інших рахунків витрат
операційної діяльності дев’ятого класу. Він налічує дев’ять субрахунків, що безпосередньо маркетингу не стосуються. Однак,
якщо на підприємстві в процесі маркетингової діяльності (безпосередньо це стосується досліджень) розробити програмні
продукти, облік яких підпадає під П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, то з субрахунку 941 “Витрати на дослідження і розробки”
вартість прав на них включатиметься на розроблений рахунок “Витрати на маркетингову діяльність”. Дана пропозиція в значній
мірі стосується власних розробок підприємства, оскільки її реалізація потребує значних витрат.
В свою чергу, рахунок 93 “Витрати на збут” у зв’язку із виключенням з його складу витрат, здійснення яких
передбачалося для цілей маркетингу, буде містити суми, що було витрачено на ремонт тари, пакування товару, досортуванння,
утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних із цим (операційна оренда, страхування,
амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).
Досліджуючи питання об’єктів обліку витрат на рекламні продукти, що по суті і є складовою МК, А. Лисюк [4] у своїй
роботі звертає увагу на існування впливу форми прояву рекламного продукту на об’єкти обліку у суб’єктів рекламного процесу
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Базуючись на предметному дослідженні автора, варто звернути увагу на те, що досить поширеними в Україні є випадки
співпраці з креативними агенствами, які займаються створенням рекламного продукту. В такому випадку, прямі витрати буде
нести саме це агенство, передає по акту прийому-передачі готовий продукт рекламодавцю, який надає право використання
(розміщення) такого продукту рекламному агенству. В цілому, підхід автора до представлення інформації є досить деталізованим
та корисним для цілей обліку в рамках ідентифікації його об’єктів.
За результатами дослідження пропонується наступне:
- всі витрати на маркетингову діяльність (витрати на маркетингові послуги, на збут, на відрядження працівників відділу
маркетингу та ін.) відображати в бухгалтерському обліку на окремому субрахунку;
- виключити з рахунку 92 “Адміністративні витрати” витрати на різні види зв’язку, які відносяться до маркетингової діяльності;
- виключити з рахунку 94 “Інші операційні витрати” витрати, на дослідження і розробки в галузі маркетингу;
- розрахунок рентабельності окремих маркетингових послуг необхідно проводити за окремими проектами;
- необхідно розмежувати об’єкти обліку маркетингових послуг на ті, що безпосередньо відносяться до певного проекту,
і ті, що стосуються всього товарообороту, в цілому на підприємстві.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
ЗМІНАМИ У БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР
Банківській діяльності притаманна значна кількість змін: від новітніх тенденцій на кшталт блокчейн технологій та
машинного навчання до повністю цифрових установ без відділень. Проте, як би не розвивалось банківська справа, не
видозмінювались банки та які б продукти не з’являлись протягом минулих десятиліть, невід’ємною складовою забезпечення
стійкості та стабільності розвитку як окремого банку, так і банківської групи або банківської системи залишається контроль
за відповідністю ринковим умовам та вимогам законодавства. І перше, і друге трансформуються перманентно, тому
важливо розробити механізм управління змінами та прийняття рішень.
Банківська установа принципово не відрізняється під будь-якої іншої організації: має ті самі етапи життєвого
циклу, ті самі принципи управління та ту саму економічну та соціальну мету. Відповідно, загальноприйняті підходи до
організації механізму управління змінами цілком підходять і для них (табл. 1).
Таблиця 1
Узагальнення концептуальних підходів до організації управління змінами у банківській установі
Автор концепції
К. Левін (1951 рік)
Дж. Коттер (1995 рік)
Л. Грейнер (1967 рік)
Р. Бекхард (1967 рік)
А. Джадсон (1991 рік)
Дж. Дак
(2000 рік)

Е. Кемерон
(2004 рік)
І. Адізес
(1992 рік)
Ф. Гуіяр, Дж. Келлі
(2000 рік)
Дж. Хаят
(2006 рік)
М. Бір, Н. Норіа
(2000 рік)
Д. Надлер, М. Ташмен
(1977 рік)
В. Хоуп-Хейлі, Дж. Балоган (2007
рік)

Характеристика
Моделі на основі процесуального підходу до організації управління змінами
Процес управління змінами включає три етапи: Розморожування – Зміна – Заморожування.
Процес здійснення змін включає 8 етапів: створити атмосферу невідкладних дій, сформувати впливову команду реформаторів, сформулювати бачення,
поширити нове бачення, створити умови для втілення нового бачення в життя, спланувати та досягти найближчі результати, закріпити досягнення,
інституціалізувати нові підходи.
Підхід з шести етапів, що деталізує модель К. Левіна: тиск на вище керівництво, посередництво на вищому рівні, діагностика проблемної галузі, нове
рішення та його виконання, експеримент із новим рішенням, закріплення на основі позитивних результатів.
Процес управління змінами з 4 стадій: визначення мети та уявлення бажаного стану, діагностика існуючого стану; розробка проекту організаційних змін та
мотивація співробітників, формування стратегії управління змінами.
Процес управління змінами та розробки методів зменшення опору їм включає п’ять етапів: Аналіз ситуації та планування змін –
Розповсюдження інформації про зміни – Отримання та визнання нової поведінки – Зміна статусу-кво – Зміцнення та інституалізація нового
стану.
Процес трансформації включає 5 фаз: застій – низький рівень ефективності функціонування підприємства, підготовка – розробка плану організаційних
змін, реалізація – залучення персоналу, перевірка на міцність – подолання опору організаційним змінам, досягнення мети – завершення проекту
організаційних змін.
Моделі на основі циклічного підходу до організації управління змінами
Процес управління змінами являє собою нескінченний цикл, складається із семи етапів: усвідомлення необхідності змін, формування команди
менеджерів змін, формування уявлення про бажаний стан, мотивація, визначення повноважень співробітників, заохочення персоналу,
зміцнення.
Зміни відбуваються постійно, проблеми породжуються змінами, рішення дозволяють подолати проблеми, а вирішені проблеми викликають
нові зміни.
Моделі на основі біологічного підходу до організації управління змінами
Модель управління змінами складається з чотирьох “Rˮ: Reframe – рефреймінг, Restructure – реструктуризація, Revitalize – пожвавлення, Renew
− оновлення.
Моделі на основі поведінкового підходу до організації управління змінами
Практично орієнтована модель управління змінами, що складається з п’яти послідовних кроків “ADKARˮ: усвідомлення необхідності змін, готовність до змін, знання,
яким чином змінитися, здатність змінитися, підтримка зміни.
Урахування часу, ресурсів, мети, особливостей організаційної культури, стилю керівництва та поєднання жорстких і м’яких методів управління
для досягнення високого рівня ефективності змін.
Моделі на основі діагностичного підходу до організації управління змінами
Для будь-якої системи характерні три компоненти: вхідні елементи із зовнішнього оточення, їх трансформація та перетворення, і, як результат, вихідні
елементи, які перебувають у різних станах збалансованості й послідовності.
Дозволяє здійснити дослідження контексту впровадження змін і складається з трьох кілець: зовнішнє (охоплює широкий організаційний контекст, що передбачає
виявлення на підприємстві необхідності змін), середнє (внутрішні характеристики контексту організаційних змін), внутрішнє (набір варіантів, якими можуть
скористатися менеджери, розпочинаючи реалізацію змін).

Розроблено автором на основі [3;4]
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Вчені використовують найрізноманітніші наукові підходи до дослідження процесу управління змінами, але у будьякому випадку даний процес ґрунтується в першу чергу на докладному аналізі поточної ситуації та прийнятті
управлінського рішення, а вже потім – на самих змінах.
Прийняття управлінських рішень як правило пов’язане з необхідність вибору. В рамках управління змінами вибір
переважно полягає у визначення альтернативи проведення змін. Такі зміни мають бути ефективними – відповідати
наступним критеріям: дієвість, економічність, якість та прибутковість [1, с. 57-58]. Практична реалізація механізму
управління змінами пов’язана із значною сукупністю проблем, головною з яких є подолання розриву між стратегічними
(середньо- та довгостроковими) цілями банку та його оперативним управлінням.
Для того, щоб успішно застосувати один або декілька підходів до організації управління змінами у банку
необхідно розробити та впровадити набір індикаторів діяльності, який зможе підтримати зворотній зв’язок між внутрішніми
процесами та показниками зовнішнього середовища. З метою обґрунтування оцінки ефективності впровадження механізму
управління змінами у банку мають досліджуватись як фінансові, так і нефінансові показники. Сукупність таких індикаторів
допоможе визначити:
 Причинно-наслідкові зв’язки між середовищем, нововведеннями та показниками діяльності;
 Взаємозв’язок показників із фінансовими результатами;
 Фактори досягнення запланованих результатів [2, с. 420-421].
Варто зауважити, що важлива роль надається обліку, як основі формуванні інформаційного забезпечення
управління банку. Обліково-аналітичне забезпечення буде спрямоване на співставлення фактичних та запланованих
показників діяльності: продуктивність, рентабельність, тощо. Проте, не варто одразу очікувати результатів від провадження
механізму управління змінами у банку і, відповідно, відображення проведених дій на індикаторах. Найшвидше результати
можна досягти завдяки модифікації управління активними та пасивними операціями (процентний дохід/витрати), а також
торговельними операціями (комісійний та торговельний дохід); більше часу потребує залучення нових контрагентів та
працівників; найбільш тривалого очікування потребують впровадження інноваційних технічних процесів та нових
продуктів.
Успішне управління змінами є комплексним завданням для менеджменту. Складність виявлення необхідності у
змінах та подальших перетворень вимагають часу, ресурсів та готовності працівників. Учасникам банківського ринку не
завжди може вистачати часу та/або ресурсів для пошуку необхідності змін, розробки системи індикаторів, аналізу
результатів та безпосереднього впровадження змін, проте немає жодного сумніву, що саме ті банки, які знайшли для цього
можливість, мають більше шансів на успіх та прибутковість.
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CLOUD BANKING FOR E-COMMERCE. EUROPEAN PERSPECTIVE
Relevance of the subject. Cloud based Application Programming Interface management (hereinafter API) systems which
recently emerge will drive the future of electronic commerce and increase competition by enabling small and medium business and
fin tech startups to launch new commerce products to the market in no time. Imagine for instance a possibility to receive a consumer
loan for for on-line purchase directly from the application (Aliexpress or similar) without a need to apply to your bank (within your
pre-approved credit limit). To enable such a possibility the front end application (electronic store) should be integrated with the back
end system of your bank. Technically this is realized via an open API and API management system.
Of course Banks may not be interested to offer their multi million Euro worth back end payment infrastructure and
customer base for free to e-commerce and small fin tech companies, who would gain huge advantages and take away market share
from the banks but in Europe they were forced to do it by the regulator.
The Second Payment Services Directive (PSD2) requires banks to open their payments infrastructure and customer data
assets to third parties that can then develop payments and information services to the customers. The directive should be
implemented by all European union banks by January 2018.
What is an API? An Application Programming Interface – or API – is a set of functions and procedures that allows access
to data or a service in order to provide greater functionality to the app's user. It can be used to determine what functionality is
available, how it must be used and what formats it will accept either as input or return as output [2].
An open API is a means of accessing data based on an open standard; it is a public interface. An open standard is developed
and maintained collaboratively and transparently, and can be accessed and used by anyone. The data accessed via an open API may
be closed, shared or open data [2].
API Management helps organizations publish APIs to external, partner and internal developers to unlock the potential of
their data and services. Businesses everywhere are looking to extend their operations as a digital platform, creating new channels,
finding new customers and driving deeper engagement with existing ones. API Management provides the core competencies to
ensure a successful API program through developer engagement, business insights, analytics, security and protection [1].
One of enterprise level solutions which can be implemented by the Banks is Microsoft Azure based API management
system. Microsoft has official representatives and local partners in Ukraine which can support the projects for API management
systems implementation for Banks.
228

Graphically the High Level architecture of Microsoft API management system [1] represented as follows:
Illustration 1. High Level architecture of Microsoft API management system.
It is likely that with further adaptation of European integration roadmap NBU will also issue a Resolution obliging
Ukrainian banks to open their systems API to third parties to increase competition and e-commerce volumes. This is also in lime with
the strategy to decrease volumes of cash transactions in the economy.
Considering such European perspective CIOs of Ukrainian banks should start preparation of the infrastructure and initiation
of the projects to implement API management systems. Due to the number of potential customers (millions) the only feasible
solution is the cloud platform, as it enables possibility for heterogeneous devices integration (all existing operating systems, PCs,
smart phones, tablets etc), scalability, sustainability and cost efficiency. There are also major challenges to be resolved in particular
information technology security and legal restrictions to store bank customers data on servers located outside of territory of Ukraine.
While the second issue should be resolved by the policy makers with adaptation of PSD2 standard the first issue should be resolved
by the bank themselves. The most applicable remedies for IT Security threats are contracting the trusted third party to deliver cloud
services (certified according to ISO, General Data Protection Regulations and other standards) securing the connection interfaces
with SSL and other mechanisms to ensure integrity of transactions, using digital signature and data encryption to ensure
confidentiality and user authentication.
References
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Харківський державний університет харчування та торгівлі
ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за підтримки ООН в Україні в липні 2016 року
розпочато національні консультації з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17
Цілей Сталого Розвитку. Метою консультацій є стимулювання досягнення спільного розуміння Цілей Сталого Розвитку,
їх актуальності в контексті національного розвитку України взагалі, та торговельної галузі зокрема [1]. Крім того,
Мінекономрозвитку України розроблено план заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з
торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом й Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, стосовно 13 розділу
Угоди, яка має назву “Торгівля та сталий розвиток”.
На сьогодні існує більше ста різноманітних визначень сталого розвитку, окремі з яких асоціюють це поняття з
усталеними, стійкими або збалансованими економічними процесами. Проте, на думку авторів колективної монографії:
“…ці епітети є безвідносними до проблеми неруйнівного для природи задоволення потреб сучасних та майбутніх
поколінь або не дають рішень для їх розв’язання” [2, с. 195]. На думку Д. О. Грицишена, концепція сталого розвитку має
стати основою наукових досліджень в економічній та обліковій науках, а під сталим розвитком автор розуміє як певну
ідеальну систему господарювання, так і шлях до неї, в ході якої відбуваються параметричні зміни в усіх складових
елементах системи [3, с. 117-118]. Сутність сталого розвитку торгівлі визначають як процес гармонізації використання
економічних, трудових, матеріальних та інших ресурсів з орієнтацією на безперервне підвищення соціальної
ефективності [4].
На наш погляд, сучасна динамічна концепція сталого розвитку торговельної галузі має враховувати потреби
забезпечення: екологічного типу використання різних видів ресурсів (людських, матеріальних, трудових, фінансових та
ін.); соціальної справедливості (програми лояльності пенсіонерам, студентам, соціальне ціноутворення тощо);
підвищення ефективності економіки країни в процесі господарської діяльності. Інформаційним джерелом, яке дозволить
оцінити місце торговельного підприємства в системі забезпечення сталого розвитку є облікова інформація інтегрованого
звіту, який є центральним елементом, квінтесенцією національної парадигми облікового забезпечення реалізації ідей
сталого розвитку.
Для успішного подолання труднощів, які несуть в собі цілі сталого розвитку та наукового обґрунтування
структури та показників облікової інформації, яка має наводитися в інтегрованому звіті торговельного підприємства,
необхідно визначити основні торговельно-технологічні бізнес-процеси та масиви облікової інформації (МОІ), які
формуються під час їх здійснення. Функціональний підхід дозволяє виділити основні бізнес-процеси, що складаються з
низки функцій, які формують організаційну структуру торговельного підприємства, відповідно до його стратегічної
політики (рис. 1).
Задля визначення необхідного обсягу облікової інформації, доцільно дослідити функціональну спеціалізацію
торговельної діяльності, яка визначається обсягом робіт певного виду, що виконуються для вирішення завдань і
досягнення цілей підприємства. Загальні функції підприємства реалізуються одночасно, безперервно і у взаємодії, що
забезпечує цілісність підприємства, як системи, а, відповідно, його безперервну діяльність та сталий розвиток. В процесі
здійснення кожної функції формується масив облікової інформації (МОІ), яка в подальшому обробляється, групується в
розрізі економічної, соціальної та екологічної складових та має бути перенесена до інтегрованого звіту.
Розглянувши основні торговельно-технологічні бізнес-процеси та масиви облікової інформації, які формуються
під час їх здійснення, необхідно зазначити, що інформаційна система, побудована на основі запропонованої моделі, з
одного боку, є джерелом інформації для супроводу процесу організації товароруху і інструментом для роботи з
інформацією, що надходить і акумулюється, а з іншого, дозволить контролювати стан справ у будь -який момент часу за
різними параметрами. Завдання бухгалтерського обліку потребують вирішення широкого спектру проблем: глобальної
економіки; перерозподілу ресурсів національної економіки; забезпечення соціальних параметрів суспільно -економічного
розвитку; забезпечення економічної безпеки підприємств торгівлі на корпоративному та державному рівнях; збереження
природного та біологічного потенціалу країни і т. ін. Для реалізації цих завдань, крім традиційних, фінансових
показників, потрібні нефінансові показники компанії, наявність яких надасть змогу змінити якість облікової інформації,
відобразити в ній характеристики впливу навколишнього середовища, соціального й наглядового факторів. Проте, сам по
собі факт наявності інформації не є запорукою адекватних управлінських рішень. За висловленням одного з
найвідоміших менеджерів наших часів Лі Якока: “ключ до успіху зовсім не інформація. Він в людях” [5, с. 84]. Не менш
важливим є факт правильного сприйняття інформації суб’єктами управління, яке перш за все залежить від її подання в
інтегрованій звітності.
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МОІ

Реклама та
стимулювання збуту

МОІ

- Робочі місця;
- Фонд заробітної плати;
- Можливості кар’єрного росту та
самоосвіти
- Програми лояльності;
- Системи знижок;
- Гарантійне обслуговування;
- Еко-маркування

- Соціальне ціноутворення;
Організація збуту
товарів
Зберігання товарів та
організація
внутрішнього
переміщення
Закупка товарів та
формування
асортименту

Формування стратегії

МОІ

МОІ

- Контроль на наявність шкідливих
речовин;
- Інноваційні форми торгівлі
- Перелік ресурсозберігаючого та
екологічного обладнання;
- Терміни зберігання товарів

МОІ

- Товарний класифікатор;
- Перелік постачальників;
- Перелік органічних продуктів,
екопакування

МОІ

- Бізнес-план;
- Бюджети;
- Бізнес-модель та її опис;
- Види та розмір капіталів

СТАЛИЙ

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Управління
професійним та
кар’єрним розвитком

ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

МОІ

- RFID маркування;
- Інтелектуальні візки;
- Каси без касирів;
- Системна безпека

ІНТЕГРОВАНИЙ ЗВІТ

Управління
інформаційними
ресурсами та
технологіями

- Види капіталів;
- Створення вартості;
- Благодійність;
- Сплата податків

ОБЛІКОВА СИИСТЕМА

МОІ

Функції

Основні бізнес-процеси торговельного підприємства

Управління
фінансовими та
матеріальними
ресурсами

РОЗВИТОК

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ

СТАЛИЙ

РОЗВИТОК

Рис. 1. Місце інтегрованої звітності в забезпеченні сталого розвитку підприємств торгівлі
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РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Управлінський облік, перебуваючи в стадії постійного розвитку, надає компаніям додаткові можливості
використання економічної інформації для аналізу, контролю та управління. Багатовимірний і багатоцільовий характер
управлінської інформації обумовлює різноманіття функціональних систем управлінського обліку, підвищуючи науковий
інтерес до їх дослідження. Однією з таких контрольно-інформаційних систем управлінського обліку є бюджетування, що
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займає центральне місце серед інструментів системи управлінського обліку та спрямоване на підвищення ефективності
роботи підприємства. Функціональна значущість бюджетування в управлінському обліку виявляється у встановленні
цільових орієнтирів фінансової ефективності і рентабельності, збереженні та примноженні активів компанії, поліпшенні її
інвестиційної привабливості.
Існуючі підходи до розкриття змісту категорії “бюджет” не є діаметрально протилежними і суперечливими,
оскільки формуються зважаючи на ідентичні посилання: різнобічне формалізоване планування фінансово-господарської
діяльності підприємств і спрямованість на майбутнє.
Разом з тим не цілком коректно розглядати бюджетування в системі управлінського обліку тільки як планування, у
відриві від обліку, аналізу та контролю. Бюджетування доцільно розглядати як систему, що інтегрує процеси планування,
обліку, контролю та аналізу результатів діяльності суб’єкта господарювання за центрами відповідальності за допомогою
бюджету. Облік у системі бюджетування відіграє важливу роль, виконуючи функцію зворотного зв’язку і забезпечуючи
фактичною інформацією виконання окреслених бюджетних показників.
Виявлені відхилення повинні бути проаналізовані, оскільки через кількісні параметри відхилень визначаються
напрями подальшого дослідження.
В управлінському обліку підприємства реалізація бюджетування здійснюється за допомогою його інструментарію.
Інструментарій бюджетування – це єдиний цілісний механізм, що являє собою сукупність інструментів для досягнення
цілей і цільових параметрів, що формуються за допомогою бюджетів.
Системи бюджетування та управлінського обліку на багатьох вітчизняних підприємствах відповідають більшою
мірою тактичним цілям, а не цілям розвитку, системи не орієнтовані на результат, взаємодія систем не є гнучкою і здатною
до швидких змін і вдосконалення. Відсутні якісно розвинені інтеграційні та збалансовані зв’язки між використовуваними
системами, відповідно, їх ефективність і результативність низька. Поточні цілі на підприємствах, як правило, не розроблені
або слабо структуровані. Для боротьби із загальними “хворобами” застосовуваних управлінських інструментів на
підприємствах необхідно їх постійне удосконалення та підвищення ефективності, що може бути досягнуто на основі
стратегічного підходу до проблем підприємства і його структурних підрозділів; мобільного реагування на зміни умов
господарювання; розробки і впровадження сучасних управлінських інструментів.
Інтеграція управлінського обліку, системи бюджетування та системи збалансованих показників (BSC) на
підприємстві є актуальним завданням сучасного менеджменту. Ефективний інтеграційний процес таких систем надасть
можливість раціонально розподілити обмежені ресурси з урахуванням перспективних цілей і стратегічних ініціатив,
проводити ефективний облік витрат і здійснювати контроль за виконанням плану і ступенем реалізації стратегії.
Інтеграція системи управлінського обліку, бюджетування і системи збалансованих показників підприємства дає
можливість:
 визначити стратегію розвитку бізнесу, сформулювати цілі та виробити шляхи їх досягнення;
 розрахувати ефективність бізнесу в цілому, ефективність кожного структурного підрозділу і діяльності кожного
співробітника шляхом впровадження системи збалансованих показників;
 проводити якісну оцінку інвестиційних проектів і будь-яких інновацій, розібратися з усіма бізнес-процесами
компанії і розумно деталізувати всі господарські операції;
 розробити систему збору, консолідації та аналізу інформації як фінансової, так і нефінансової, яка швидше
сигналізує про проблеми. Наприклад, кількість відмов клієнтів більше свідчить про зниження якості продукції, ніж про
зменшення прибутку;
 підвищити ефективність управління грошовими коштами компанії;
 проводити моніторинг процесу досягнення цілей;
 встановити систему взаємовідносин між структурними підрозділами, організувати ефективну багатоступеневу
систему внутрішнього контролю на підприємстві;
 створити систему управління витратами з метою їх оптимізації;
 підвищувати обґрунтованість прийнятих управлінських рішень на основі координації та результативно-цільової
орієнтації ресурсів підприємства як стратегічних, так і оперативних.
Система управлінського обліку на основі поєднання бюджетування та системи збалансованих показників дозволяє
керівникам усіх рівнів зрозуміти сутність економічних явищ і процесів та приймати науково обґрунтовані рішення,
спираючись на досягнення та усуваючи хиби минулого, враховуючи сучасний стан фінансово-економічного розвитку
підприємства, а також тенденції та прогнози на майбутнє. Тому для ефективного функціонування підприємства необхідна
раціональна організація управлінського обліку у вигляді комплексної системи, яка б охоплювала інформаційні, трудові,
матеріальні, технологічні та технічні ресурси в їх взаємозв’язку.
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МІСЦЕ І РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Управлінський облік являє собою динамічну систему взаємозв’язаних процедур генерації, обліку й аналізу
економічної інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства, спрямованої на вироблення стратегії
досягнення конкурентних переваг у рамках обмежених ресурсів і способів її поточної практичної реалізації на основі
аналізу альтернативних варіантів дій, пов’язаних з невизначеністю господарських ситуацій.
На наше переконання, саме управлінський облік інтегрує в собі інформацію, що її генерують інші облікові системи
підприємства, які орієнтуються на збір статистичної, фінансової, господарської, кадрової, фіскальної інформації,
232

узагальнюються в межах управлінського обліку та надаються керівництву підприємства для прийняття управлінських
рішень стратегічного та оперативного рівня (рис. 1).
Рівні управління підприємством

Вищий рівень (управління холдинговою
структурою)

Мікрорівень (управління підприємством)

Інформаційні запити
оперативний

стратегічний
узагальнююча управлінська
звітність

фінансова звітність

матеріали маркетингових
досліджень

податкова звітність

статистична звітність
результати фінансовоекономічного аналізу

кадрова звітність

управлінська звітність

Управлінське рішення
стратегічне

оперативне

Рис. 1. Система взаємозв’язків рівнів управлінського обліку з інформаційними джерелами облікової системи підприємства
(розроблено авторами)
Системність управлінського обліку визначає його місце в системі управління підприємством. Управління
пов’язане з обміном інформацією між підрозділами підприємства як компонентами системи, а також підприємства з
зовнішнім середовищем, з тим, щоб впливати на систему і забезпечувати виконання управлінських рішень, прийнятих за
умов ентропії.
Управлінське рішення є остаточним результатом використання системи управлінського обліку на конкретному
підприємстві. Слід зазначити, що у спеціальній літературі з теорії управління є різні трактування поняття “управлінське
рішення”. Більшість зарубіжних та вітчизняних науковців визначають управлінське рішення як результат системної
діяльності людей (менеджерів) за допомогою послідовних інтеграційних процесів, спрямованої на розв’язання проблемної
ситуації [1; 2; 3; 4].
Узагальнюючи наукові позиції, можна констатувати, що управлінське рішення – це вольовий акт управлінської
діяльності, який, для розв’язання проблемної ситуації, спрямовує зусилля підприємства у певному напрямі, визначений
особою, яка це рішення прийняла на основі інформації, отриманої від підвідомчих структур, із зовнішнього середовища.
З приводу інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень доцільно зазначити, що за
сучасних умов господарювання усю використану в управлінні інформацію, включаючи обліково-аналітичну, визнано як
фактор результативного впливу на ефективність підприємницької діяльності. Разом з тим, ретельний аналіз різнопланової
облікової інформації менеджерами вітчизняних молокопереробних підприємств створює передумови формування
сприятливих умов для прийняття ефективних управлінських рішень.
У теперішній час прийняті керівництвом рішення щодо розвитку й організації виробництва і збуту продукції на
молокопереробних підприємствах здебільшого мають інтуїтивний характер і не підкріплюються відповідними
розрахунками на базі інформації управлінського обліку. У ліпшому разі брак таких розрахунків компенсується багатим
виробничим і організаторським досвідом керівників підприємства. Однак, як свідчить практика, напрацьований досвід та
інтуїція керівника не завжди гарантують прийняття правильних рішень. Стимулює функціонування або розвиток суб’єкта
господарювання таке управління, що впливає на об’єкт за допомогою вибору з безлічі можливих дій однієї, найбільш
оптимальної, на підставі наявної для цього інформації. Виходячи з вищезазначеного, слід вважати обґрунтованою особливу
увагу до питань взаємодії інформації та прийнятих на її основі рішень. Ми поділяємо думку І. С. Гладкова, який акцентує
увагу на зв’язку між даними категоріями і наголошує, що основа рішення – це інформація, базуючись на якій, об’єкт
управління здійснює конкретні дії [5, с. 9].

233

Аналіз наявних думок [1; 2; 3; 4; 5] надав змогу запропонувати узагальнену класифікацію управлінських рішень,
прийняття яких потребує різноманітної інформації, наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація управлінських рішень
Види
Класифікаційна
Приклади рішень
Тип інформації
управлінських
ознака
рішень
Структурна реорганізація бізнесу (у т. ч. злиття і
поглинання), якісна зміна напряму діяльності
Фінансово-економічна,
Глобальні
(продуктового ряду), вихід на нові ринки, заходи з логістична, маркетингова
розвитку бренду
Масштаб впливу
Кадрова управлінська
Поточні кадрові питання (прийняття / звільнення
інформація, оперативна
“неключових” фахівців тощо), поточні
Локальні
господарська інформація,
господарські питання (облаштування робочих
соціальна інформація
місць тощо)
Рішення про зміну обсягів продажу, установлення
Фінансово-економічна,
орієнтирів зростання конкурентоспроможності
Комерційні
маркетингова
підприємства
Характер мети

Тривалість дії

Некомерційні

Технічна організація системи постачання (процес
отримання ТМЦ на склад, зберігання ТМЦ тощо)
та збуту (відвантаження товару покупцям,
організація доставки товарів тощо)

Логістична інформація

Стратегічні

Реорганізація бізнесу, якісна зміна напрямку
діяльності (продуктового ряду), вихід на нові
ринки, заходи з розвитку бренду

Фінансово-економічна,
логістична, маркетингова

Тактичні

Оптимізація організаційної структури окремих
підрозділів, модифікація продукції і послуг

Управлінська

Оперативні

Поточний ремонт обладнання

Поточна управлінська
інформація

Як видно з табл. 1, управлінські рішення вирізняються різноманіттям варіантів, і інформацію для прийняття цих
рішень надає саме система управлінського обліку, що орієнтована на широке коло інформаційних потреб керівників
вітчизняних молокопереробних підприємств, функціонування яких відіграє визначальну роль у забезпеченні населення
держави життєво важливими продуктами харчування, водночас виконуючи важливу соціальну функцію та гарантуючи
зайнятість і доходи населення.
Список використаних джерел
1. Балансоведение: учебное пособие / О. А. Заббарова. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.plam.ru/bislit/balansovedenie
_uchebnoe_ posobie/p6.php.
2. Атрилл П., МакЛейни Э. (2003). Управленческий учет для нефинансовых менеджеров. Днепропетровск: ООО “Баланс Клуб”.  600 с.
3. Барулина Е. В. Учет затрат в условиях рынка // Бухгалтерский учет.  № 4.  2006.  С. 24-26.
4. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посібник.  Львів : “Інтелект-Захід”.  2004.  820 с.
5. Гладков И. С. Менеджмент. М. : Дашков и Ко.  2003.  312 с.

Костюченко В. М.
д.е.н., доцент,
Купрієнко А. В.
аспірант
Київський національний торговельно-економічний університет
КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується позитивними динамічними змінами. За даними
Світового банку українська економіка у 2016 році зросла на 2,3% завдяки рішучим реформам, проведеним у 2014-2015
роках 1. За даними Держслужби статистики України у першому півріччі 2017 року український експорт у країни
Євросоюзу виріс на 26,1% і склав 8,2 млрд. дол. США, а імпорт збільшився на 24%  до 9,5 млрд. дол. США. Станом на 13
вересня 2017 року право експорту у країни ЄС мають 286 українських підприємств, у тому числі 106 виробників харчових
продуктів і 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів. Напередодні набрання чинності режиму вільної торгівлі з
Канадою експорт у цю країну виріс на 76,3% до 22,7 млн. дол. США. За перше півріччя 2017 року роздрібний товарооборот
усіх товарів склав 264,4 млн. грн., у тому числі продовольчих товарів  108,6 млн. грн. (41,1% до підсумку), непродовольчих
товарів – 155,7 млн. грн. (58,9% до підсумку). За цей період продано товарів, які вироблені на території України, через
торгову мережу 53,6% 2.
Динамізм і складність тенденцій макроекономічного розвитку, глобалізація ринків, загострення конкурентної
боротьби спонукають до трансформацій концепцій управління торгівельним підприємством, суттєво змінюють цілі,
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цінності, критерії, системи і методи управління. Сьогодні все більша кількість торговельних підприємств, приймаючи різні
управлінські рішення, керуються фактором створення вартості. За цих умов посилюється конкурентна боротьба
підприємств за капітал інвесторів та акціонерів, що обумовлює актуальність запровадження прогресивних інструментів
обліково-аналітичного забезпечення управління на підприємствах торгівлі. Таким дієвим інструментом стає контролінг. В
умовах дефіциту інвестиційних коштів в економіці, контролінг може створити підґрунтя для забезпечення інвестиційної
привабливості вітчизняних торговельних підприємств, а також чинити позитивний вплив на розвиток фондового ринку
України.
В академічній спільноті України відсутня одностайна думка щодо змісту і значення контролінгу в управлінні
торговельним підприємством. Науковці виділяють шість основних концепцій щодо функціонального визначення,
інституціонального оформлення та інструментальної “озброєності” контролінгу 3, с.8-12. На наш погляд, контролінг
знаходиться у постійному розвитку і безперервному зв’язку як із обліком так одночасно із управлінням підприємством
(табл. 1).
Таблиця 1
Концепції контролінгу
Концепція
Зміст
Початок 1980 років
Концепція “контролінг 
управлінський облік” Р. Манн,
Е. Майєр, Х. Фольмут, Й. Вебер
Кінець 1980 років
Концепція “контролінг 
управлінська інформаційна
система” А. Хейгель, І. Зайферт
Початок 1990 років
Концепція “контролінг 
планування та контроль”
Д. Хан

Середина 1990 років
Концепція “контролінг –
координація” Д. Шнайдер, Б.
Волін
Кінець 1990 років
Концепція “контролінг 
керування управлінням”
Й. Вебер, А. Цюнд, Х. Кюпер
Початок 2000 років і по 2010 рік
Концепція “контролінг 
координація процесу прийняття
рішень”
Г. Пич, Е. Шерм
2010 рік по теперішній час
Концепція
“контролінг – сполучна ланка
системи обліку і управління”
О. Терещенко,
Н. Бабяк

Контролінг – сукупність організаційних заходів щодо вдосконалення документообігу
в рамках управлінського облік. Орієнтація на управління витратами з використанням
інформаційних технологій. Завдання контролінгу  зібрання, обробка та агрегація
інформації бухгалтерського обліку, придатної для користування.
Контролінг – управлінська інформаційна система. Коло завдань контролінгу
змістилось до постачання інформації та підтримки при плануванні та контролі з
основним акцентом на аналіз та розробку відповідних заходів. Розбіжності між
першою і другою концепціями полягають у рівні прийняття рішень, широті
використання комп’ютерних систем, пріоритетах та методах.
Контролінг – синтез планування та контролю (впровадження на підприємстві
внутрішнього планування та контролю за виконанням плану), зворотній зв’язок у
контурі керування, що координує стратегічне та оперативне управління. Д. Хан
першим виділив оперативний і стратегічний контролінг, розділивши мету, завдання,
засоби їх досягнення, визначивши координуючу роль контролінгу, яка полягає у
виробленні методики узгодження стратегічного та оперативного планування в галузі
завдань.
Контролінгу відведено координуючу роль. Основне поняття концепції –
регулювання, під яким розуміється вид керування, процес, за допомогою якого
характеристики керованої системи підтримуються на траєкторії, яка задана блоком
керування.
Контролінг – самоутворююча система. Контролінг трактується як система керування
управлінням, тобто метамодель управління на основі системного підходу. Таке
визнання контролінгу, змушує до пошуку чіткого формулювання поняття
контролінгу.
Контролінг – функція підтримки прийняття управлінських рішень (особлива увага
приділяється координації процесу прийняття рішень й, особливо, діяльності особи,
що приймає рішення). Контролінг – рівноправна управлінська функція як
планування, організація, управління кадрами, керівництво й контроль. Під функцією
контролінгу розуміється рефлексія (усвідомлення і осмислення) рішень. Контролінг
не координує, а пропонує методологію та методику координації, тобто виконує
метафункцію – керування процесом прийняття рішень.
Контролінг – система інформаційної підтримки управлінських рішень, що
передбачає використання методів і процедур з бюджетування, стратегічного
планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, інвестор-рілейшиз,
управління ризиками та внутрішнього контролю, які в сукупності забезпечують
координацію окремих підсистем управління та зорієнтовані на оптимізацію
фінансових рішень і збільшення вартості підприємства. Контролінг розглядається як
підсистема фінансового управління (фінансовий контролінг).

Контролінг на торговельному підприємстві забезпечує координаційну, організаційну, інформаційну і методичну
підтримку процесу управління. Важливим компонентом контролінгу є управлінський облік. Бухгалтерський облік є
передумовою виникнення управлінського обліку. Передусім, це пов’язано з реалізацією інформаційної та контрольної
функцій обліку. Разом з тим, бухгалтерський облік не спроможний достатньою мірою забезпечувати інформаційні потреби
управління. Отже, як зазначає О. Терещенко, на підприємствах виникає потреба: або в розширенні функцій бухгалтерського
обліку (доповнення його плануванням, аналізом, контролем, орієнтацією на майбутнє, організаційною прив’язкою до
процесу формування проектів рішень); або у формуванні додаткової ланки обробки інформації, яка використовує і облікові,
і позаоблікові дані, минулі дані й прогнозні, і подає їх у вигляді можливих варіантів рішень. Обидва напрями відображені у
концепціях фінансового контролінгу. Перша з них характерна для англо-американської концепції. Управлінський облік з
розширеними функціями по суті є фінансовим контролінгом. Тому термін “контролінг” не прийнятий у США, його замінює
поняття “managerial accounting”. Другий напрям характерний для німецької концепції, яка визначає контролінг як сполучну
ланку системи обліку і безпосередньо менеджменту 4, с. 20. Отже, німецька концепція контролінгу за змістом подібна
американській концепції управлінського обліку. А національні традиції та фактори, що впливають на системи обліку
обумовили поширення концепції контролінгу в таких країнах як Німеччина, Австрія та Швейцарія.
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З метою підтримки керівництва компаній (генеральних директорів, фінансових директорів, Ради директорів)
Привілейований інститут управлінських бухгалтерів (СІМА) спільно з Американським інститутом дипломованих
громадських бухгалтерів (АІСРА) у 2014 році видали Глобальні принципи управлінського обліку – набір фундаментальних
цінностей, норм і характеристик управлінського обліку 5. Цей документ складається з таких чотирьох принципів: 1)
комунікація забезпечує розуміння того, що є впливовим; 2) інформація є релевантною; 3) вплив на вартість аналізується; 4)
управління створює довіру. Глобальні принципи управлінського обліку покликані сприяти ефективному управлінському
обліку та забезпечити тривалий успіх організації, у тому числі підприємства торгівлі.
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“БІЛІ ПЛЯМИ” ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Еволюція аудиту обумовлена, значною мірою, необхідністю нагляду за розподілом та перерозподілом
чиновниками державних коштів, стеження за обсягами податкових надходжень та шляхами їх витрачання. Поступово аудит
отримав автономність статусу з відповідними специфічними рисами та особливими механізмами реалізації. Саме цим
історичним моментом обґрунтовується виникнення аудиту як окремої складової економічних відносин [1].
Упродовж тривалого періоду еволюції внутрішнього та зовнішнього аудиту на їх розвиток впливали як регулятори,
що прискорювали розвиток, та дерегулятори, які його сповільнювали. Розвиток обох видів аудиту був складним,
неоднозначним, та, головне, залежним від низки факторів різної етимології та етіології. Аудит в Україні розвивався не
перманентно, поступово, а окремими нерівнозначними (в науково-практичному сенсі) періодами.
Для досягнення цілей в аудиторській діяльності професійний аудитор у своїй діяльності повинен дотримуватися
принципів кодексу етики. Оскільки, різні суспільні групи, що взаємодіють між собою, мають різні інтереси, аудитору
досить важко діяти в таких умовах, об’єктивно попереджаючи конфлікт інтересів [2].
Особливе місце в зазначених процесах належать конфліктам, які впливають на динаміку та змістовне наповнення
внутрішнього, зовнішнього аудиту, їх взаємовідносин, які потребують окремого висвітлення. Так, основний профільний
Закон України “Про аудиторську діяльність” чітко встановлює випадки, коли проведення аудиту є для суб’єктів
господарювання обов’язковим [3, ст. 8].
Окремі конфлікти та протиріччя в системоутворюючих складових аудиту та аудиторської діяльності мають
тривалу історію. Акцентуючи увагу на конфліктах інтересів, які можуть погіршувати якість аудиту та знижувати довіру до
отриманих результатів, окремо необхідно зазначити, що попри те, що і еволюція аудиту, і сучасний стан його розвитку є
доволі ґрунтовно досліджений науковцям, в цій царині досі залишаються окремі “білі плями”, які допускають певні
авторські інтерпретації. Так, маловідомим є період запровадження поняття аудиту в Україні та його тогочасний зміст. В
авторитетному енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Ефрона зазначалося, що поняття “аудитор” має латинське
походження і дослівно означало безперечного слухача, іншими словами, того, хто вислуховує [4, c. 459-460]. Згадується, що
аудитори як фахівці існували в Англії, Німеччині, Франції, Італії, Росії та інших європейських країнах, де вони були присутніми
на судових засіданнях – вислуховували свідчення різних сторін судового процесу, здійснювали експертизи, а іноді
приймали звіти від опікунів.
Найчастіше звання аудиторів присвоювали особам, що обіймали військово-судові посади. Зокрема, при військових
судах Франції служили аудитори, які мали спеціальну юридичну освіту. До їх обов’язків належало керівництво технічним
забезпеченням судового процесу. Раніше в окремих землях Німеччини аудиторами називали молодих правознавців, які були
присутніми під час діловодства з метою придбання ними певних навичок та досвіду, але права голосу вони не мали. Generalauditor
очолював військово-судове управління, якому підлягали дивізійні, полкові та гарнізонні аудитори. У Франції під час Другої
імперії аудитори були присутніми на засіданнях державної ради. Їх називали auditeurs, і в подальшому вони ставали службовцями
вищого рангу.
У 1797 р. чин аудиторів змінився з військового на статський, внаслідок чого з кожним роком дедалі більше
відчувалась їх нестача, яку намагалися поповнювати. У 1833 р. для освітньої підготовки аудиторів засновано аудиторську
школу (при петербурзькому батальйоні військових кантоністів). У подальшому, у 1846 р., аудиторську школу реорганізовано в
аудиторське училище. Відповідно до визначених пріоритетів, з 1856 р. особливі переваги для бажаючих вступити до
аудиторського департаменту надавались тим молодим особам, які закінчили наукові курси в університетах, духовних
академіях, семінаріях та ін. У 1857 р. підготовку військових писарів припинено, а в 1859 р. значно підвищено посадові оклади
на утримання аудиторів. У 1860 р. аудиторське училище було реформоване. У ньому навчались 170 вихованців, з яких 150 готували
казенним коштом, а 20 – власним. Училище нараховувало 5 класів:
 три – спеціальні (так звані “вищі”);
 два – загальні (так звані “нижчі”).
Беззаперечно позитивним прикладом такого навчання можна вважати те, що учні аудиторського училища мали
змогу вивчати оригінали справжніх документів, з якими їм у подальшому доведеться працювати. Для цього до училища
доставляли документи з аудиторського департаменту. Згаданий практично-навчальний момент мав велике значення для
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становлення аудиторів як спеціалістів високого професійного рівня. Ті вихованці, що навчались казенним коштом, повинні були
після закінчення навчання відпрацювати за фахом в аудиторському департаменті не менше 8 років. Але навіть для
випускників училища, що навчалися за власні кошти, була обов’язкова умова (хоч і не така жорстка): за спеціальністю
потрібно було відпрацювати не менше 4 років.
Оскільки навчання в аудиторському училищі було ґрунтовним та тривалим і готувалась невелика кількість аудиторів,
училище не могло повною мірою задовольнити державну потребу в спеціалістах такого профілю. Внаслідок цього
тривалий час на посадах аудиторів працювали колишні військові писарі, фельдфебелі й вахмістри.
У 1866 р. при аудиторському училищі були відкриті офіцерські класи, які в подальшому, у 1867 р., перейменовано на
Військово-юридичну академію, а саме: училище у 1868 р. не лише змінило назву на Військово-юридичне училище, а й
були скасовані нижчі класи. Відповідно до трьох вищих набирали осіб, які закінчили курси середніх освітніх закладів. Надалі
були змінені освітянські акценти, внаслідок чого розширювалась Військово-юридична академія, а училище у 1878 р. було
остаточно закрито [616,Т.1, с. 459-460].
Прогресивним досвідом для сучасних аудиторів, аудиторів-стажерів та практикантів можна визнати те, що
історично, на практиці, посада аудитора за змістом поєднувала риси таких різних посад, як діловод, секретар, експерт та прокурор.
До основних посадових обов’язків аудитора згаданого періоду належали:
 допит підсудного та свідків у справі;
 фіксування справ у журналах;
 подання журналів суду;
 збір довідок та доказів, необхідних у справі;
 складання вихідної документації;
 складання витягів зі справи та зачитувати їх суду;
 складання вироку (без власного права голосу) за результатами голосування;
 наведення у вироку законів та інших документів, які порушив обвинувачений;
 контроль за дотриманням діловодства та вчасного його виконання тощо.
Крім того, аудитор повинен був стежити за законністю судового процесу і в разі з’ясування будь-яких порушень
повідомляти про це суд. Думки судді та аудитора не завжди збігалися. Аудитор як юридично, так і фактично мав змогу
висловлювати свою особливу думку. Зрозуміло, що ця думка повинна ґрунтуватись на зібраних доказах.
У 1861 р. чинне на той час законодавство вимагало у кожній справі вислуховувати думку аудитора. Якщо думки суду й
аудитора не збігалися, у відповідь на письмове заперечення аудитора суд зобов’язаний був обґрунтувати свою незгоду. На
завершення, необхідно зазначити, що у 1867 р., у результаті проведеної військово-судової реформи, посаду аудитора
ліквідовано, а обов’язки генерал-аудитора перейшли до головного військового прокурора.
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ
СТРУКТУРИ
Активізація процесів євроінтеграції в Україні обумовлює необхідність приведення у відповідність національної та
європейських облікових систем через механізм концептуальної основи, застосування єдиних принципів, методологічних
засад та організаційних підходів. У цьому контексті здійснено ряд досить важливих кроків з використання в національній
системі обліку адаптованого Плану рахунків бухгалтерського обліку, норм МСБО та МСФЗ, основних вимог Директив ЄС з
організації і ведення обліку тощо. Варто відзначити, що організація бухгалтерського обліку як окремий напрямок наукового
вчення і практичного застосування, зазнає суттєвого впливу з боку процесів євроінтеграції. Відбувається трансформація
чинних елементів організації обліку, з’являються нові, змінюються основні складові предмету, що надає нового змісту
специфічному виду бухгалтерської діяльності  “організація бухгалтерського обліку”.
Поняття “організація” у класичному розумінні розглядається з двох боків  статичного і динамічного, тобто як
певна структура, сукупність складових або елементів на даний момент часу, і, як структура процесів, взаємозв’язків подій,
які протікають в системі в різні моменти часу. Розглядаючи поняття “організація бухгалтерського обліку” як систему та
сукупність її елементів слід відзначити, що серед науковців не має однозначного розуміння поняття “елементи організації
бухгалтерського обліку” та єдиного підходу до їх кількості та класифікації. Як зауважує В. С. Лень: “Значна кількість
елементів, які перелічуються різними авторами, пов’язана з тим, що багато дослідників ставлять в один ряд елементи, які
належать до різних рівнів системи організації бухгалтерського обліку (у цілому до системи та її підсистем), що не сприяє
структуризації організації бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності та стримує її розвиток” [2, с. 34]. Ця
теза актуальна і в умовах реалізації процесів євроінтеграції в Україні, адже з'явилися нові елементи (управлінський облік,
захист облікової інформації, розподіл інформації за ступенем відкритості і публічності, облік за національними та
міжнародними стандартами тощо), які в наукових публікаціях відносяться до різних класифікаційних груп. За результатами
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дослідження нами встановлено, що переважна більшість науковців під елементами організації бухгалтерського обліку
розуміють її складові частини, що визначають організацію бухгалтерської служби та забезпечують виконання
бухгалтерським обліком його функцій. Вважаємо, що за таким підходом елемент організації бухгалтерського обліку дещо
втрачає свою елементність і стає більш укрупненим. Тут не прослідковується їхня ієрархія та взаємозв’язки, а, навпаки
спостерігається безсистемний набір елементів, об'єктів, складових частин. На наш погляд під елементом організації
бухгалтерського обліку слід розуміти неподільну (подальший поділ є економічно не доцільним) структурну одиницю в
системній ієрархії предмета організації бухгалтерського обліку. До елементів справедливо відносять: документацію,
документообіг, облікові номенклатури, положення про бухгалтерію; облікову політику; робочий план рахунків
бухгалтерського обліку; управлінський облік; організацію матеріальної відповідальності; організацію звітності тощо. Усю
сукупність елементів організації обліку варто систематизувати та класифікувати. Першим (найнижчим) рівнем
систематизації є елемент організації бухгалтерського обліку, наступний рівень  підгрупа елементів, далі  група елементів,
вид елементів, тип (основна складова частина системи). Вищим рівнем систематизації та об’єднання в системі є предмет
організації бухгалтерського обліку. Досить важливим з огляду розуміння предмета організації бухгалтерського обліку є
виділення його складових частин (типів) як сукупності окремих груп, підгруп та найменувань елементів. Окремі автори до
основних складових організації бухгалтерського обліку відносять: обліковий процес; організацію облікових служб та праці
бухгалтерів; організацію обліку за топологічними ділянками; планування та розвиток бухгалтерського обліку
(Кузьмінський А. М., Сопко В. В., Литвин Ю. Я., Завгородній В. П. та інші) [1, 3, 5]. На особливу увагу заслуговує
пропозиція Свірко С. В щодо виокремлення складових частин організації бухгалтерського обліку. За її підходом предмет
організації бухгалтерського обліку має охоплювати наступні складові: організація технології облікового процесу;
організація роботи працівників-обліковців; організація забезпечення бухгалтерського обліку та організація розвитку
бухгалтерського обліку [4]. Вважаємо за необхідне дещо доповнити цей перелік типів об’єктів (елементів) предмету
бухгалтерського обліку тими, які випливають із подальшого поглиблення процесу євроінтеграції України в сучасних
умовах.
По-перше, з організації технології облікового процесу доцільно виділити: організацію процесу фінансового обліку
за стадіями та топологічними ділянками; організацію процесу управлінського обліку; організацію процесу формування та
опрацювання фінансової, управлінської й податкової звітності.
По-друге, організацію роботи працівників-обліковців доцільно доповнити організаціє роботи бухгалтерських
служб.
По-третє, окремою складовою частиною предмета організації бухгалтерського обліку необхідно виділити
підсистему захисту облікової інформації.
Таким чином, з урахуванням наведеного підходу до систематизації елементів за рівнями та складовими частинами
(типами) предмета організації бухгалтерського обліку, з’являється можливість більш чіткої систематизації складових
елементів, а, відтак, і своєчасного та достовірного формування та надання інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам
для прийняття управлінських рішень.
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ОБЛІК ДОХОДІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
Розвиток бухгалтерського обліку в Україні, на сучасному етапі, визначається подальшою інтеграцією його в
систему міжнародних економічних відносин, що поглиблює необхідність розробки та удосконалення практичних та
методичних рекомендації щодо максимальної гармонізації з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та
фінансової звітності ( МСБО, МСФЗ).
Варто зазначити, що на макроекономічному рівні існує ряд проблем щодо впровадження міжнародної практики, а
саме:
1. Нерозуміння характеру та суті МСФЗ та МСБО.
2. Відсутність відповідних механізмів для контролю за процесом переходу на МСФЗ та МСБО.
3. Відмінності між МСФЗ та МСБО з національними П(С)БО.
4. Відсутність можливості здійснювати ефективний нагляд за дотриманням МСБО.
5. Невідповідність між вимогами бухгалтерського обліку та аудиту.
6. Відсутність належним чином розроблених методик переходу.
7. Недостатня підготовленість до переходу на МСФЗ [2].
Питанням гармонізації бухгалтерського обліку та впровадження МСФЗ в Україні присвячені праці таких
науковців, як С. Ф. Голов, Т. О. Гонтаренко, В. Е. Казмирчук, Л. П. Нишенко, В. Г. Швець та ін.
Від так, для успішної гармонізації міжнародного досвіду, а міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у
вітчизняну практику обліку доходів, перш за все, необхідно з’ясувати відмінності, що закладені в нормативних документах.
Так, у П(С)БО 15 поняття доходу не розглядається, проте воно наведене у НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності”, згідно з яким доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення
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зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
власників)[4]. Від так, термін “дохід” у НПСБО 1, П(С)БО15 ототожнюють з виручкою від реалізації, хоча тлумачення
виручки не наводиться в жодному ПСБО чи МСФЗ.
При цьому в МСФЗ (IAS) 18 дохід визначається як валове надходження економічних вигід протягом періоду, що
виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього
надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу [3]. Однак, визначення поняття “дохід” за МСФЗ не враховує
збільшення активу та зменшення зобов’язань, а лише розглядає зростання власного капіталу. Це впливає на методику
облікового відображення господарських операцій[1].
Таким чином, МСФЗ(IAS)18 регулює порядок обліку доходів, що виникають тільки в ході звичайної діяльності
суб’єкта господарювання, в той час, як до сфери регулювання українського П(С)БО 15 відносяться також інші та
надзвичайні доходи. Отже, класифікація видів діяльності, за якими визнається дохід, у П(С)БО 15 ширше.
Варто також звернути увагу на відмінності щодо класифікації доходів.
Відповідно до ПСБО 15 групування здійснюється за видами діяльності суб’єктів господарювання, а за МСФЗ 18 за
напрямами його отримання.
Слід зазначити, ще одну важливу відмінність в розкритті інформації щодо доходів: відповідно до МСФЗ (IAS) 18,
суб’єкт господарювання повинен розкривати кожну істотну категорію доходу, в той час як П(С)БО 15 вимагає розкривати
всі категорії доходів незалежно від ступеня їх суттєвості [1]. Також, за національним стандартом визнання доходу співпадає
з передачею юридичного права власності або передачею продукції (товарів) у володіння покупця. Натомість за МСФЗ 18
залишено право визнавати дохід підприємства на момент продажу (доставки) товару покупцю, до нього або після. За
міжнародними стандартами підприємство може передати юридичне право власності і володіння продукцією (товарами)
покупцю, але зберегти значні ризики і винагороди, пов’язані з власністю на продукцію[1].
Проте, П(С)БО 15 та МСФЗ 18 мають досить значну кількість спільних рис, а саме: визнання доходів, оцінка та їх
відображення, які трактуються подібно в обох стандартах. Так, наприклад, не визнаються доходами за обома стандартами:
сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до
бюджету й позабюджетних фондів; сума надходжень за договором комісії; надходження, що належать іншим особам [3,5]
МСФЗ не містять деталізованих інструкцій щодо будь-яких обставин, вони передбачають наявність варіантів
різного вирішення облікових питань, є гнучкими. Від так, імплементувати міжнародні стандарти звітності для України – це
досить важке завдання. При цьому існує два способи організації обліку і подання звітності за МСФЗ:
1. Ведення паралельного обліку (конверсія) та складання звітності на основі його даних.
2. Коригування (трансформація) звітності, складеної за П(С)БО.
Процес конверсії (метод паралельного обліку) вимагає або формування бухгалтерських даних у двох системах
фінансової звітності, або конфігурації програмного забезпечення таким чином, щоб воно дозволяло формувати два види
звітності: у форматі МСФЗ і П(С)БО. Для трансформації звітності згідно з МСФЗ застосовують вже готову звітність за
П(С)БО та аналітичні розшифровки до неї за статтями балансу і звіту про фінансові результати. Вона проводиться шляхом
внесення відповідних коригувань та додаткових проводок з метою доведення активів, зобов’язань і капіталу до величини, за
якою вони повинні відображатися відповідно до МСФЗ [1].
Отже, національні П(С)БО ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності, але вони містять ряд суттєвих
відмінностей, які слід враховувати при трансформації національної звітності в звітність за міжнародними стандартами на
підприємствах торгівлі. Існуючі відмінності в підходах до визнання та розкриття інформації з обліку доходів обумовлюють
необхідність проведення коригувальних проводок при трансформації звітності для відповідності вимогам і принципам МСФЗ.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ В ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Втілення концепції сталого розвитку економіки можливе лише за активного розвитку організацій, що належать до
неприбуткового або “третього сектору” економіки. Одними з таких неприбуткових організацій є профспілки.
Відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” [1]: профспілки – це
добровільні, неприбуткові громадські організації громадян, пов’язані загальними інтересами за родом їх професійної
(трудової) діяльності.
За Конституцією України громадяни мають право на участь у профспілках. У профспілки можуть об’єднуватися не
лише наймані працівники, але й особи, які забезпечують себе роботою самостійно. Членом профспілки може стати будь-яка
особа, яка працює на підприємстві (установі, організації). Кожен вільно обирає профспілку, ніхто не може бути
примушений вступити до профспілки або не вступати до профспілки.
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Метою діяльності профспілок є представництво, здійснення і захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів
членів профспілки. Профспілки мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист
трудових і соціально- економічних прав та інтересів працівників.
Профспілки мають право: за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні,
соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних
експертиз; бути засновниками засобів масової інформації; здійснювати видавничу діяльність.
Організації профспілок можуть мати статус: первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських,
всеукраїнських. Статус регіональних мають профспілки, які є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або
більше областей. Статус обласних мають профспілки, які є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, де
розташовані підприємства, установи або організації певної галузі. Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менше як
дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста,
району, селища). Діяльність профспілок здійснюється через первинні організації.
Первинні профспілкові організації – це добровільне об’єднання членів профспілки, які працюють на одному
підприємстві незалежно від форми власності та виду господарювання, що використовує найману працю (забезпечує себе
роботою самостійно, навчаються в одному закладі).
Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через створені відповідно до статуту
профспілки виборні органи (профкоми), а на підприємстві (установі, організації), у яких виборні органи не створені, – через
уповноваженого профспілкового представника. Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.
Первинні профспілкові організації здійснюють ведення бухгалтерського обліку, при цьому, користуються
рекомендаціями розробленими відповідно до НП(С)БО, П(С)БО, та наказом обласних (районних) комітетів профспілок. В
бухгалтерському обліку профспілкової організації надходження коштів та майна відображається залежно від джерел їх
створення, які можна розділити на цільові та не цільові.
Доходи та витрати профспілки, що відповідають кошторису, в бухгалтерському обліку відносяться до цільового
фінансування та цільових надходжень. В первинній профспілковій організації, як правило, лише такі доходи та витрати. Для
їх обліку використовується рахунок 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”.
Доходи профспілкових організацій звільняються від оподаткування податком на прибуток, якщо вони отримані у
вигляді: членських внесків; відрахувань коштів підприємства на культурно-масові, фізкультурні та оздоровчі заходи; без
зворотної фінансової допомоги (доброчинних пожертв); цільові кошти на проведення заходів, що передбачені статутом;
додаткове фінансування від обласного (міського, районного) комітету понад затвердженого кошторису на проведення
спільних заходів; надходження з Фонду соціального страхування України; пасивних доходів.
Основну частину надходжень профспілковий організацій складають членські внески та відрахування роботодавців.
У випадку отримання профспілковою організацією доходів з інших джерел, необхідно буде сплатити податок на прибуток.
У витратній частині кошторису профспілки можуть бути заплановані такі види витрат на: культурно-масову роботу;
навчально-спортивну роботу та масові фізкультурні заходи; придбання спортивного інвентарю та інвентарю для проведення
культурних заходів; проведення дитячих свят, придбання новорічних подарунків для дітей; оздоровлення членів профспілки та їх
сімей; матеріальну допомогу членам профспілки; господарські та канцелярські витрати; заробітну плату та відрядження
профспілковому апарату та інші витрати.
Профспілкові внески щомісяця утримуються з заробітної плати та перераховуються на рахунок профспілкової
організації відповідно до колективного договору. Сума профспілкових внесків складає, як правило, 1 % від нарахованого
місячного заробітку. Внески утримуються виключно з зарплати штатних робітників, сумісники ці внески не сплачують.
Виплати, з яких утримують профспілкові внески: основна заробітна плата у вигляді тарифних ставок (окладів),
відрядних розцінок робітників та посадових окладів керівників, спеціалістів та технічних службовців; додаткова заробітна
плата, що включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань та функцій; інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що включають винагороди за трудову діяльність, наукові
відкриття, винаходи, премії, що не пов’язані з певними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат), що
мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати.
Виплати, з яких не утримують профспілкові внески: пенсії, допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок
коштів фондів соціального страхування; витрати на відрядження (добові, вартість проїзду, найм житла); вартість подарунків
до свят та білетів на культурні заходи для дітей; витрати на харчування осіб, що навчаються в професійно-технічних
закладах; суми, що виплачуються у вигляді матеріальної допомоги, премії за участь у конкурсах та спортивних змаганнях;
займи, видані робітникам; вартість житла, переданого у власність робітникам; витрати підприємств на оплату послуг з
лікування, що були надані установами охорони здоров’я; доходи за акціями та інші доходи від участі робітників у власності
підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), інші грошові компенсації замість натуральних послуг.
Звітністю, що надається профспілковим органом до Державної фіскальної служби України, є Податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ.
Звітним періодом для профспілкових організацій є квартал. Варто підкреслити, що профспілки, їх об’єднання та організації
профспілок, які є неприбутковими організаціями – неплатниками податку на прибуток (бо відповідають вимогам п. 133.4
Податкового кодексу України) можуть не подавати Звіт про використання доходів за підсумками року. Вони зобов’язані
будуть подати Звіт тільки якщо порушать умови неприбутковості з п. 133.4 Податкового кодексу України [2].
Розвиток обліку в профспілкових організаціях, зокрема і Всеукраїнській профспілці працівників і підприємців
торгівлі, громадського харчування та послуг, сприятиме прозорості їх діяльності, а також формуванню суспільної думки
щодо повноти і достовірності інформації, наданої цими організаціями. Саме тому дослідження практичної реалізації обліку
надходження і перерахування членських внесків у профспілкових організаціях є досить актуальним, особливо в Україні.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Сучасні вітчизняні підприємства торгівлі потребують кардинально нових обліково-аналітичних систем, що
відповідають сучасним потребам управління та системи оцінки їх економічної безпеки тощо. Відсутність єдиного підходу
щодо оцінки системи економічної безпеки на засадах систематизованого та ефективного обліково-аналітичного
забезпечення унеможливлює реалізацію цієї системи в практичній діяльності українських підприємств торгівлі та на цій
основі, уповільнює їх сучасний розвиток.
Незважаючи на вагомі існуючі наукові дослідження все ще залишається ряд невирішених питань, зокрема щодо
формування послідовного поетапного механізму оцінки економічної безпеки на основі ефективного обліково-аналітичного
забезпечення та його практичної реалізації на вітчизняному просторі із урахуванням сучасних тенденцій в обліку та аналізі.
Потреба підприємств торгівлі у впровадженні системи оцінки економічної безпеки підкреслює актуальність
проблематики. Обґрунтування обліково-аналітичного забезпечення, його гармонізація із процесами реформації та системи
управління підприємством обумовлюють мету дослідження.
Процес оцінки економічної безпеки підприємств є достатньо складним та кропітким процесом, оскільки передбачає не
тільки формування характеристики ефективності економічної діяльності суб’єкта господарювання, а й ступінь захисту цієї
діяльності тощо[1]. Реалізація системи оцінки економічної безпеки цілковито залежить від досконалості функціонування та
використання обліково-аналітичного забезпечення. Необхідно констатувати, що оцінка економічної безпеки суб’єкта вимагає
всебічного опрацювання обліково-аналітичного забезпечення підприємства.
За останні роки система вітчизняного обліку, звітності та аналізу зазнала певних змін та процес реформування
постійно триває. Початково зазначені зміни обумовлені наближенням вітчизняної системи обліку та аналізу до міжнародних
стандартів. Однак, існує і той факт, що новації мало враховують потреби саме системи управління та внутрішніх
користувачів інформації та призвели до створення автономних внутрішніх обліково-аналітичних систем. З одного боку,
економічна система в цілому постійно змінюється, розвивається як і потреби самих підприємств та споживачів інформації. З
іншого боку, постійна реформація вимагає додаткових витрат, часу на адаптацію тощо.
У попередніх дослідженнях нами встановлено, що існуючі на вітчизняному просторі підходи щодо обліковоаналітичного забезпечення як в цілому, так і системи оцінки економічної безпеки підприємства зокрема, розподіляються на
два напрямки [2]. Певний ряд науковців розподіляють зазначену систему на такі складові як, облікову та аналітичну,
розглядаючи окремо результативні показники з метою подальшого аналізу. Інший підхід базується на поєднанні облікової
та аналітичної складових в єдину інформаційну систему[3]. На нашу думку дана відмінність у наукових поглядах не є
принциповою та вибір того чи іншого напрямку цілком залежить як від інформаційних потреб підприємства так і від
специфіки застосовуваних методів оцінки. Відповідно до механізму оцінки системи економічної безпеки підприємств нами
пропонується дослідження обліково-аналітичного забезпечення як комплексної системи обліку та аналізу.
Також обліково-аналітичне забезпечення повинно враховувати як організаційні, структурні так і галузеві особливості.
Вітчизняні підприємства торгівлі наразі функціонують в середовищі, що підлягає постійним дестабілізаційним процесам,
обумовлених економічним, політичним, військовим станом в країні. Так, відсутність стабільного правового забезпечення, постійні
економічні трансформації, євроінтеграційні процеси, часті зміни курсу валют, події на сході країни та в Криму вимагають від
системи управління вітчизняного підприємства торгівлі дієвих антикризових механізмів, що забезпечуються ефективним
обліково-аналітичним забезпеченням.
Підходи щодо оцінки системи економічної безпеки переважно ґрунтуються на визначенні сутності самого поняття
“економічна безпека підприємства”. Проведені попередні дослідження теоретичного узагальнення економічної безпеки
підприємства дозволяють нам обґрунтувати авторське визначення цього поняття. Економічна безпека підприємства – це
комплексна система заходів суб’єкта господарювання, що направлена на забезпечення його конкурентоспроможності в
умовах дестабілізації діяльності під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів [1]. Важливим моментом при формуванні
механізму оцінки економічної безпеки є чітке розмежування на певні етапи та встановлення напрямків цієї оцінки. Нами
обґрунтовано чотири напрямки оцінки (оцінка та узгодження мети діяльності підприємства із завданнями системи управління та
економічної безпеки, зокрема; оцінка конкурентоспроможності підприємства, як в цілому, так і за його складовими; оцінка
факторів, що вплинули на існуючий рівень конкурентоспроможності; оцінка системи заходів, що направлена на
забезпечення високого рівня цієї конкурентоспроможності тощо), що реалізовується п’ятьма етапами (“Етап планування”,
“Етап підготовки”, “Етап реалізації”, “Етап підсумків”). Необхідно зазначити, що назва визначених етапів є умовною та
обґрунтованою безпосередньо автором, оскільки не існує загальноприйнятого механізму оцінки системи економічної
безпеки в цілому та етапів його реалізації, зокрема [1].
Відповідно до зазначених напрямків та етапів необхідно сформувати мету, завдання предмет та об’єкти обліковоаналітичного забезпечення.
Необхідно констатувати, що метою будь-якого із видів обліку є надання інформації для потреб різних груп
користувачів. Стосовно обліково-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства, метою її
функціонування нами обґрунтовано процес формування необхідної та якісної інформації обліку і аналізу задля можливості
обчислення ряду показників оцінки її складових та, на цій основі прийняття ефективних управлінських рішень[4]. Обліковоаналітична система в процесі оцінки економічної безпеки підприємства торгівлі має надати можливість реалізації таких
показників, які направлені на забезпечення його конкурентоспроможності в умовах дестабілізації діяльності під впливом
внутрішніх та зовнішніх факторів.
Відповідно до мети обліково-аналітичного забезпечення можливо констатувати, що об’єктами даної системи
мають стати не тільки об’єкти обліку, а й всі складові економічної безпеки зокрема. До складових економічної безпеки нами
віднесено: інформаційна; політико-правова; ресурсна; ринкова; інтерфейсна.
Предметом обліково-аналітичного забезпечення є показники та критерії оцінки показників економічної безпеки
підприємства, визначення фінансової надійності його контрагентів тощо.
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Таким чином до завдань обліково-аналітичного забезпечення системи оцінки економічної безпеки підприємств
можна віднести: забезпечення оперативності та ефективності формування інформації, а також формування комплексу
заходів щодо її захисту; дотримання норм чинного законодавства, а також врахування його змін, передбачення негативних
наслідків в діяльності підприємства; забезпечення умов для розвитку підприємства на основі узгодженості його
можливостей із зовнішнім ринковим середовищем; забезпечення умов для розвитку та збереження конкурентних переваг
підприємства, а також всіх видів його ресурсів; створення умов для розвитку та захист економічних зв’язків підприємства.
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ОБОРОТНІ АКТИВИ – ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Оборотні активи є тими економічними ресурсами, без яких неможливе функціонування підприємства. Вони
формуються для забезпечення безперервної фінансово-господарської діяльності відповідно до фінансової стратегії розвитку
підприємства. Ефективність використання оборотних активів позначається на фінансових результатах діяльності
підприємства, що пов’язано з такою важливою об’єктивною їх характеристикою, як ліквідність. Функціонування оборотних
активів базується на широкому спектрі теоретичних надбань та класифікується економістами світу як одна із найбільш
складних категорій, зміст якої досліджено цілим рядом економістів протягом тривалого історичного періоду.
З початку 60-х років стало домінуючим визначення оборотних засобів, необхідних для формування оборотних
виробничих фондів та фондів обігу.
Складність оборотних засобів полягає в розумінні їх руху у просторі та в часі. Параметри швидкості руху та
розміру оборотних засобів проявляються через обсяги реалізованого продукту. Саме ця недостатньо досліджена особливість
оборотних засобів була основою їх порівняння.
В економічній літературі тих років оборотні засоби трактували як єдність оборотних виробничих фондів та фондів
обігу. Але перша група науковців надавала пріоритет напрямку розміщення засобів, необхідних для формування цих
фондів.
Після розгорнутого критичного аналізу, який провела в 1965 році С. Барингольц, “визначення оборотних засобів
розглядалось, як сукупність вартості виробничих оборотних фондів та фондів обігу з певними уточненнями та набуло
найбільшого поширення в економічній літературі” [1, с. 36].
Це висловлювання є свідченням того, що в середині 60-х років переважало трактування поняття оборотних
засобів, яке сформулював ще в 1949 р. В. Дьяченко: “Вартість оборотних фондів та фондів обігу складає в сукупності
оборотні засоби підприємства” [2, с. 22].
Разом з цим, певна група науковців ототожнювала оборотні засоби з грошовими, а їх оборот – з безготівковим
грошовим оборотом. Так, В. Перламутров припускав, що рух оборотних засобів “відображає рух грошей, розрахунків,
спрощуючи таким чином суть оборотних засобів, як авансованої вартості, яка одночасно знаходиться в усіх функціональних
формах” [3, с. 49].
Інша група науковців при визначенні даної категорії базувались на такому трактуванні: “оскільки оборотні
виробничі фонди і фонди обігу в своїй послідовності забезпечують виробництво та обіг продукту, то вони являють собою
одне ціле – оборотні засоби” [4, с. 21].
Отже, оборотні засоби розглядаються як єдина категорія по відношенню до оборотних виробничих фондів і фондів
обігу.
У 90-х роках під впливом розвитку ринкових відносин гостро постало питання ефективності використання
оборотних активів. Вивченню економічної сутності даних активів приділялася велика увага. Для визначення оборотних
активів вчені використовують вже існуючі поняття та розглядають оборотні активи як грошові кошти, авансовані для
формування оборотних виробничих фондів і фондів обігу.
На основі проведеного дослідження сучасної наукової літератури можна зробити висновок про відсутність єдності
у визначенні даної складної категорії різними авторами.
Таблиця 1
Визначення оборотних активів
Поняття
Автори
Група
Оборотні активи
НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, Кондраков Н. П.
I
Поточні активи

Обігові засоби
Оборотний капітал

М(С)БО 1 “Подання фінансових звітів”,
Боярко Т. В., Михалкевич Л. П.,
Бутинець Ф. Ф., Стоун Д.,
Ентоні Р.
Завгородний А. Г., Партин Г. О.
Хом’як Р. Л., Білуха М. Т.
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III
IV

Термін “активи” з латинського означає “діяльний, діючий”. Останнє започатковує визначення оборотних активів
(яке надає перша група науковців – табл. 1.), як категорії, що відображає вартість тільки “діючих” засобів, які приносять
підприємству певні вигоди для обслуговування лише операційної діяльності підприємства, пов’язаної з процесами
поточного виробництва продукції та її реалізації. Разом з цим, існує практика використання активів з метою диверсифікації
господарської діяльності, при цьому вони не втрачають майнових цінностей для підприємства. З огляду на це, може бути
слушним припущення, що сума оборотних засобів більша за оборотні активи на вартість тієї частини оборотних засобів, які
на даний момент не вступили до кругообігу.
Оборот як сукупність усіх активів підприємства, так і окремо оборотних активів, підпорядкований певним циклам
− господарському, операційному, інвестиційному тощо. Частина активів може бути іммобілізована з операційного циклу
підприємства, але не з господарського. Тому під оборотними засобами слід розуміти ту частину оборотних активів, що
сформована для участі в операційній діяльності підприємства, набуваючи форми грошових і матеріальних оборотних
активів.
Поява термінів в економічній літературі, які характеризують джерела утворення оборотних засобів – оборотний
капітал, оборотні кошти тощо, базується на думці, що оборотні засоби тісно пов’язані з конкретними джерелами їх
утворення, тому необхідно чітко розуміти їх економічну природу.
Досить часто об’єднують такі різні економічні категорії, як оборотні засоби та оборотний капітал. Наприклад,
М. Є. Сумонов визначає оборотні засоби як фінансові ресурси, які використовуються для фінансування поточних витрат
підприємства [3]. Але, ще в 1776 р. у своїй праці “Дослідження про природу та причини багатства народів” А. Сміт суму
грошових коштів, авансованих на придбання сировини та матеріалів для здійснення виробничого процесу, називав
оборотним капіталом. Наведені приклади свідчать про неможливість розгляду оборотних активів одночасно і як ресурсів, і
як капіталу. Оборотні засоби є матеріальними цінностями підприємства, що формуються за рахунок вкладеного в них
оборотного капіталу. Тому оборотні засоби слід розглядати як об’єкт інвестування оборотного капіталу, а оборотний
капітал – як економічні ресурси, що призначені для вкладання в оборотні засоби.
В сучасній науці можна виділити два підходи до визначення терміну “оборотний капітал”. Перша група
економістів вважає, що загальна сума оборотного капіталу повинна дорівнювати загальній сумі оборотних активів (табл. 1).
Інша частина економістів підтримує “західний” підхід виходячи з того, що при визначенні оборотного капіталу суму
оборотних активів підприємства необхідно зменшити на суму його фінансових зобов’язань. Тому застосування IV групою
дослідників терміну “оборотний капітал” для характеристики обсягу оборотних активів не є достатньо обґрунтованим
(табл. 1). На думку дослідників ІІ групи (табл. 1) застосування терміну “поточні активи” є більш раціональним. Поділ
активів на довгострокові і короткострокові прийшов у практику бухгалтерського обліку з економіки через судову сферу в
кінці ХІХ або на початку ХХ століття. Через те, що усі активи знаходяться в обороті і вся різниця лише в часі обороту, то
оборотні активи можна називати короткостроковими або поточними.
Використання найкращих надбань дослідження вчених попередніх років вказує на доцільність застосування
термінів “оборотні активи” та “поточні активи” з метою наближення обліку України до МСБО в умовах світової інтеграції.
При цьому поточними слід називати грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, які можуть бути перетворені в
готівку або повністю використані протягом 12 місяців з дати балансу або нормального операційного циклу. В свою чергу,
до оборотних активів слід відносити засоби, які використовуються підприємством протягом одного року чи операційного
циклу (якщо цикл не перевищує одного року) та переносять свою вартість на новостворений продукт.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Посилення ролі сучасних інтеграційних процесів ринкового середовища, які особливо загострюють увагу щодо
стабільності та ефективності господарської діяльності підприємств торгівлі, породжують низку проблем, серед яких
зниження рівня платіжної дисципліни та порушення своєчасності виконання договірних зобов’язань.
Торговельне підприємство, як і будь-яке інше підприємство, що здійснює господарську діяльність, вступає у
різноманітні ділові відносини. В процесі цих відносин у підприємства виникають зобов’язання, які в свою чергу
виконуються шляхом здійснення розрахунків.
Перш за все, слід згадати про той факт, що ні в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україніˮ [1], ні в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку не зазначається жодного визначення терміна
“розрахункиˮ. Проте тільки в Плані рахунків активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій [2] налічується 25 спеціалізованих рахунків “Розрахунки з …ˮ, що розташувалися в двох класах: клас 3 “Кошти,
розрахунки та інші активиˮ та клас 6 “Поточні зобов’язанняˮ. З цього випливає, що розрахунки є одним з головних об’єктів
бухгалтерського обліку, а тому доцільним та необхідним є регламентування як терміну “розрахункиˮ, так і критеріїв щодо
їхнього визнання, оцінки та відображення повної, правдивої та неупередженої інформації про них.
В інших нормативно-правових актах зустрічається поняття розрахунків, проте єдине трактування їх сутності та
змісту, на жаль, також відсутнє.
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Так, Закон України “Про споживчу коопераціюˮ під розрахунками розуміє виключно грошові розрахунки (ст. 13).
Найбільш чітко про можливість здійснення розрахунків у не грошовій формі згадується в Податковому кодексі
України. Так, ст. 14.1.10 Кодексу визначає, що “бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка
передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі…ˮ
Проте ряд інших нормативно-правових актів чітко регламентують дві форми здійснення розрахунків: готівкову та
безготівкову, порядок проведення яких регламентується Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті, затвердженою Постановою Національного банку України № 22 від 21.01.2004 року та Положенням про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим Постановою Національного банку України № 637 від
15.12.2004 року [3].
Неоднозначність застосування терміну “розрахункиˮ в законодавстві України зумовлена, тим, що визначення
розрахунків досить часто обмежуються виключно грошовою сферою, що насправді не є правильним.
Зобов’язання торговельного підприємства мають певні терміни виконання, а отже обмежені у часі щодо їх
погашення. Порушення строків виконання зобов’язань, що зумовлено несвоєчасністю розрахунків, веде до виникнення у
контрагентів ризиків. Чим більше ризиків створює підприємство контрагентам, чим частіше і триваліше воно затримує
виконання зобов'язань, тим ненадійні воно виглядає в очах ділових партнерів. Таке підприємство набуває репутацію
ненадійного партнера, неплатоспроможного клієнта, несумлінного платника податків, нестабільного роботодавця тощо.
Як показує практика, несумлінні ділові партнери не оголошують свою неплатоспроможність, але існує ряд ознак,
які свідчать про погіршення фінансового становища підприємства або про високий рівень його неплатоспроможності. До
них відносяться:
- спроби відтягнути виплату грошових коштів партнерам при сумлінному виконанні ними умов договорів;
- затримка заробітної плати працівникам підприємства;
- великі борги перед фізичними особами;
- збільшення боргів за оренду офісу, телефон, електроенергію, тепло, воду, комунальні послуги;
- зростаюча швидкими темпами заборгованість перед бюджетом і соціальними фондами;
- продаж активів підприємства або особистого майна (офіси, квартири, автомашини, меблі, комп’ютерна та офісна
техніка, ювелірні виробів та ін.);
- прострочення розрахунків за кредитами;
Очевидно, що неплатоспроможність – це мінлива характеристика, яка може мати різні градації – від епізодичної до
стійкої і хронічної неплатоспроможності.
Стійка і хронічна неплатоспроможність підприємства з фінансової точки зору означає, що таке підприємство:
 поглинає (з затримкою або безнадійно) ресурси або кошти кредиторів: їх товари, гроші та послуги. Це кошти
банків, інших підприємств, власних працівників, акціонерів і т.д.;
 формує недоїмки з податків та інших обов’язкових платежів, що блокує через дефіцит коштів в повній мірі
виконання бюджету, виплату пенсій і т.д.
Платоспроможність ділових партнерів – важлива умова успішного та своєчасного здійснення розрахунків, а отже,
потребує виваженої системи аналітичних показників та надійної системи контролю, що зумовлює пошуки шляхів їх
вирішення.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛІНГУ
Контролінг є новою концепцією ефективного управління, однією з причин виникнення і впровадження якої є
необхідність у системній інтеграції різних аспектів управління бізнес-процесами підприємства. Контролінг забезпечує
методичну та інструментальну взаємодію всіх функцій менеджменту ‒ знаходячись на перехресті інформаційного
забезпечення, обліку, контролю, прогнозування, планування, аналізу й регулювання, посідає особливе місце в управлінні
підприємством, згруповує, інтегрує й координує всі функції управління
Існує складність оцінки ефективності контролінгу через відсутність чіткої системи показників, які відображають
наскільки підвищилась якість діяльності підприємства завдяки його впровадженню. Якісна оцінка є можливою, якщо
інформаційно-аналітична система контролінгу виявила недоліки і відхилення, винних осіб та запропонувала необхідні
рекомендації для виходу з кризової ситуації. Для оцінки ефективності контролінгу необхідно мати сукупність показників
функціонування підприємства протягом певного періоду, критерії, що мають якісний і кількісний вимір, та методи, які
дозволять їх оцінити.
На основі проведеного аналізу методичних підходів [1-5] можна сформулювати низку умов до системи показників,
яка дозволяє використовувати її як ефективний інструмент контролінгу: відповідність стратегії, конкретним цілям і
завданням підприємства; можливість формування та представлення кількісної інформації про фінансово-економічний стан
підприємства в цілому; забезпечення ущільнення інформації; можливість оцінки різних сторін господарської діяльності
підприємства і слугувати інструментом контролю за досягненням встановлених цілей; надання інформації для складання
оперативних планів (бюджетів) підприємства, реалізація яких дозволить досягти встановлених стратегічних цілей;
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забезпечення внутрішньої єдності показників, їх підпорядкованості, взаємозв’язку та комплексності; верифікованість.
Для забезпечення ефективності системи показників, як інформаційного елементу механізму контролінгу, необхідно
спрямувати їх на об’єктивне відображення стану та результатів різних видів діяльності підприємства. Показники, що
входять до системи, повинні бути актуальними, динамічними, прийнятними для використання при порівнянні.
Оскільки, основною метою контролінгу є скерування управління в напрямку, який забезпечить підприємству
оптимальну ефективність, необхідну для досягнення обраних цілей, оцінити ефективність контролінгу можливо лише в
динамічному порівнянні функціонування підприємства до впровадження системи контролінгу та після, або ж проводити
порівняння з підприємствами з аналогічними економічними параметрами або конкурентами, тобто базисними, залишаються
методи, що застосовуються для оцінки ефективності управління[3]: метод угрупувань; метод рейтингової оцінки; метод
математичної статистики; матричний метод; метод рангової оцінки; метод експертних оцінок; нейрономережевий метод.
Вибір конкретного методу для оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства визначається наступними
критеріями: інтерпретація результатів, виявлення слабких сторін, різноманітність показників, результативність аналізу,
витрати часу, операційні витрати, рівень об’єктивності, доступність використання, оперативність застосування, поширеність
застосування, доступність програмного продукту, достовірність результатів, та ін.
Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних науковців дав можливість встановити, що переважаючою пропозицією
щодо оцінки ефективності системи контролінгу є застосування стандартизованих методів оцінки ефективності
інвестиційних проектів, згідно з якими ефективність оцінюється як різниця продисконтованого чи зменшеного позитивного
(чистого) грошового потоку і суми витрат на впровадження контролінгу [1-5]. Недолік зазначеного методу полягає в
проблемності попереднього визначення виявлених відхилень і обсягу нераціонального використання ресурсів. Іншим
поширеним методом оцінки доцільності контролінгу є аналоговий метод, за умов якого здійснюється порівняння основних
якостей і ефективності функціонування системи контролінгу на аналогічних підприємствах з метою прийняття рішення
щодо її впровадження.
Для оцінювання ефективності системи контролінгу у звітному періоді О. М. Деменіна [4] пропонує
використовувати показник ефективності оперативного регулювання (Еор):
Еор = ∆CF : ∆М = (CF1 – CF0) : (M1 – M0)

(1)

де ∆CF - приріст грошового потоку внаслідок регулювання діяльності на основі системи оперативного
контролінгу;
C0, C1 - величина грошового потоку відповідно без урахування та з урахуванням регулювання діяльності на
основі впровадження заходів контролінгу;
∆M - величина додаткових витрат на управління, пов’язаних з упровадженням системи контролінгу;
M0, M1 - витрати на управління відповідно до та після впровадження заходів контролінгу.
За результатами аналізу наукових розробок вітчизняних і зарубіжних науковців Н. С. Брохун [1] запропоновано
систему кількісних показників оцінки ефективності застосування контролінгу підприємства у складі: показників
ефективності впровадження контролінгу та показників ефективності функціонування працівників сфери контролінгу:
Т. А. Говорушко [3], виокремлюючи якісні та кількісні показники при оцінці ефективності системи контролінгу,
поділяє їх наступним чином: монетарні показники кількісного вимір; немонетарні показники кількісного виміру; експертні
оцінки якісного виміру.
На думку Д. С Букрєєвої [2], розробка методів оцінки ефективності механізму контролінгу на стадії його
впровадження здійснюється з використанням двох систем показників ефективності:
- оцінка ефективності впровадження контролінгу стандартними методами оцінки інвестиційного проекту, що
базується на комплексному використанні показників оцінювання ефективності інвестицій (період окупності (PB),
дисконтова ний період окупності (DPB), середня норма рентабельності (ARR,%), чиста теперішня вартість (NPV), індекс
прибутковості (PI, %), внутрішня норма рентабельності (IRR, %), модифікована внутрішня норма доходності (MIRR, %);
- оцінка методами, які використовуються при визначенні ефективності впровадження IT-технологій і ERPсистем, що базується не на основі прогнозу доходів, а на основі зниження можливих втрат у разі їх впровадження (показник
повернення інвестицій (ROI, %), сукупна вартість володіння (TCO), рівень витрат (CBА).
Однак, висвітлені методи оцінки ефективності впровадження механізму контролінгу не враховують змінюваних
умов функціонування підприємства; не передбачають визначення ефективності впровадження контролінгу на кожному з
етапів його реалізації і не дозволяють оцінити перевищення ефекту від впровадження механізму контролінгу над витратами
системи управління підприємства. Розглядаючи процес реалізації контролінгу, як сукупність заходів щодо інновацій у
функціональних сферах управління підприємства, авторська позиція оцінки ефективності контролінгу полягає у визначенні
змін після його впровадження:
1. У прогнозуванні (плануванні) ‒ розширення кількості та підвищення якісних параметрів факторів і прогнозних
змін економічної ситуації, що враховуються в процесі прогнозування.
2. У обліковій системі ‒ побудова ефективної системи управлінського обліку і, як наслідок, виявлення негативних
факторів і причин зміни економічної ситуації (забезпечує економію витрат, запобігання ймовірних збитків, неефективного
відволікання коштів, створення резервів тощо).
3. У аналізі ‒ всебічне розкриття причин відхилень та впливу факторів на економічну ситуацію, розширення
можливостей використання резервів, оцінку ступеня ризиків, аналіз майбутнього стану (забезпечує додатковий прибуток,
економію витрат від усунення негативних відхилень).
4. У контролі ‒ порівняння показників різних чинників від заданих параметрів (забезпечує скорочення витрат
діяльності).
5. У моніторингу ‒ розширення можливостей відслідковування інформаційних потоків підприємства (забезпечує
додатковий прибуток, економію витрат від усунення негативних відхилень).
6. У інтеграції ‒ удосконалення взаємодії підрозділів (центрів відповідальності) на основі використання даних
єдиного інформаційного простору підприємства (забезпечує покращення комунікації, вивільнення ресурсів).
7. У координації (регулюванні) ‒ удосконалення взаємозалежності дій та використання інструментів усередині
підприємства при реалізації управлінського рішення; узгодження цілей окремих підрозділів (центрів відповідальності)
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підприємства.
8. У консалтингу ‒ покращення якості інформаційної допомоги в прийнятті управлінського рішення (забезпечує
зменшення ймовірності негативних результатів діяльності та її збитковості).
9. В інформаційній підтримці ‒ розширення можливостей отримання своєчасної та релевантної інформації щодо всіх
сфер діяльності підприємства (забезпечує підвищення ефективності управлінських рішень).
Побудована і реалізована на принципах системності та комплексності інформаційно-аналітична система
контролінгу забезпечує ефективність планування, обліку, контролю та аналізу, як окремих локальних підсистем, які з
врахуванням можливостей і вимог функціональної та структурної інтеграції повинні бути адаптовані одна до одної, а в
цілому до вимог менеджменту.
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Кроніковський // Науковий вісник Херсонського державного університету. ‒ 2014. ‒ Вип. 5. Ч. 2 ‒ С. 63-65;
4. Деменіна О. М. Організаційно-економічний механізм оперативного контролінгу на промисловому підприємстві [Текст] : дис. …
канд. екон. наук : 08.06.01 : захищена 10.02.2005 / Деменіна Олена Миколаївна; Київський національний університет технології та дизайну.
‒ К., 2005. ‒ 190 с.;
5. Терещенко О. О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / О. О. Терещенко // Фінанси України. ‒ 2001. ‒
№ 12. ‒ С. 56-63.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОДАТКАМИ І
ПЛАТЕЖАМИ
Призначення податкової системи, яка є відображенням і органічною складовою економічної моделі розвитку країни,
полягає не лише у збиранні податків та забезпеченні доходної частини бюджету для виконання державою своїх функцій, а й у
сприянні досягненню стратегічної мети розвитку національної економіки.
Ринкові умови господарювання вимагають приведення до дії факторів, які здійснюють безпосередній вплив на
ефективність управління. Вирішенню цієї проблеми сприяє раціоналізація інформаційного забезпечення. Збільшення обсягів та
різновидів інформації зумовлює система суспільно-господарських відносин. Аудиторський контроль, як складова частина
фінансово-господарського контролю, розкриває нові явища у підприємницькій діяльності господарюючих суб’єктів, встановлює
закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.
Методологія аудиту ‒ сукупність загальнонаукових і власних методичних прийомів фінансово-господарського
контролю, які формують метод аудиту. Методологія аудиту ґрунтується на наукових методах дослідження відображення
фінансово-господарської діяльності підприємців у бухгалтерському обліку і звітності-достовірності, своєчасності, обґрунтованості
і розподілу результатів діяльності, оподаткування, фінансової стабільності та ін.
Об’єктами аудиту розрахунків з бюджетом за податками і платежами є:
8. Правомірність застосування чинних нормативних документів щодо оподаткування господарської діяльності платника
податку;
9. Правильність визначення баз оподаткування та податкових зобов’язань перед бюджетом за податками, зборами і платежами;
10.
Чинність застосування пільг щодо оподаткування та визначення неоподатковуваних операцій;
11.
Повнота і своєчасність погашення перед бюджетом сум узгоджених податкових зобов’язань;
12.
Правильність і повнота щодо відображення в облікових регістрах сум нарахованих і погашених податкових
зобов’язань перед бюджетом;
13.
Повнотою та достовірність відображення зобов’язань перед бюджетом за податками і платежами у фінансовій,
статистичній і податковій звітності підприємства;
14.
Контроль за дотриманням підприємством у процесі його фінансово-господарської діяльності чинного
господарського і податкового законодавства;
15.
Запобігання у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства здійсненню негативних фактів і явищ
та зловживанню відповідальних осіб.
Додержання методології аудиту забезпечується доцільністю вибору методики дослідження, доказів та інформації з
досліджуваних питань, визначення критеріїв суттєвості й достовірності, методик оцінки ризику у висновку аудитора, використання
даних внутрішнього аудиту і результатів роботи інших аудиторів або експертів, норм оформлення результатів аудиту (акт, висновок),
поінформованість замовників (клієнтів), контролі. якості роботи аудитора.
Джерела інформації аудиту розрахунків з бюджетом можна класифікувати наступним чином: законодачо-нормативні
документи, які регламентують оподаткування господарської діяльності підприємства; законодачо-нормативні документи, які
регламентують організацію і ведення бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом за податками і платежами та порядок
проведення їх ревізії; установчі та дозвільні документи підприємства; інші документи юридичного характеру; первинні і зведені
документи; регістри бухгалтерського обліку; фінансова звітність; регістри податкового обліку, розрахунки, допоміжні таблиці;
податкова звітність; статистична звітність.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ІПІДРЯДЧИКАМИ У
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансове середовище зумовлює функціонування та взаємодію з системою розрахунків, яка опосередковує фінансовогосподарську діяльність. Розрахунки, маючи постійно діючий, динамічний характер, потребують певних управлінських впливів,
що виробляються на основі переробки чисельних потоків різноманітної економічної інформації, провідна роль у загальній
сукупності якої належить обліковій інформації.
Основними контрагентами підприємства при придбанні предметів та засобів праці є постачальники та підрядники.
Постачальники – юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товароматеріальних цінностей, або надають
послуги та виконують роботи.
Підрядники – спеціалізовані підприємства та фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні
об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.
Методологічно та організаційно звітність є невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та
виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, з
первинною документацією та обліковими реєстрами.
Фінансова звітність  бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності
та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”
фінансова звітність підприємства формується із дотриманням принципів автономності, безперервності діяльності,
історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності,
обачності, перевалювання змісту над формою та єдиного грошового вимірника.
Основною формою фінансової звітності, в які наводиться інформація про стан зобов’язань підприємства на кінець
звітного кварталу та року, є Баланс (форма №1) (Звіт про фінансовий стан), порядок складання якого визначається
Національним положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.
У Пасиві Балансу в розділі 2 “Довгострокові зобов’язання та забезпечення” за стрічками 440-480 наводиться сума
довгостроких зобов’язань – зобов’язань, які не виникли в ході нормального операційного циклу та термін погашення яких
більше 12 місяців  на початок і кінець звітного періоду за її теперішньою вартістю.
Поточні зобов’язання (кредиторська заборгованість) за товари (роботи, послуги) відображаються у розділі 3 пасиву
балансу “Поточні зобов’язання та забезпечення” за стрічкою 530.
Для відображення інших поточних зобов’язань у розділі 3 пасиву балансу “Поточні зобов’язання та забезпечення”
призначені стрічки: 500 “Короткострокові кредити банків”; 510 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”; 520
“Короткострокові векселі видані”; 540 “Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів”; 550 “Поточні зобов’язання за
розрахунками з бюджетом”; 560 “Поточні зобов’язання за розрахунками з позабюджетних платежів”; 570 “Поточні зобов’язання за
розрахунками зі страхування”; 580 “Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці”; 590 “Поточні зобов’язання за
розрахунками з учасниками”; 600 “Поточні зобов’язання за розрахунками із внутрішніх розрахунків”; 610 “Інші поточні
зобов’язання”.
Крім цього, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” у Примітках до фінансової
звітності наводиться така інформація:
1. Сума та строки погашення зобов’язання, яке було виключене із складу поточних зобов’язань з обґрунтуванням
причин цього.
2. Перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу “Інші довгострокові зобов’язання”, “Інші поточні
зобов’язання”.
3. Підприємство щодо кожного виду забезпечень наводить таку інформацію: цільове призначення, причини
невизначеності та очікуваний строк погашення; залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду; збільшення
забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або додаткових відрахувань; сума забезпечення,
що використана протягом звітного періоду; невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді; сума
очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення.
4. За кожним видом непередбачених зобов’язань наводиться така інформація: стислий опис зобов’язання та його
сума; невизначеність щодо суми або строку погашення; сума очікуваного погашення зобов’язання іншою стороною.
Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів” щодо зобов’язань у
іноземній валюті у примітках до фінансової звітності наводиться наступна інформація:
16.
Сума курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду.
17.
Сума курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а
також інформація, що пояснює взаємозв’язок між сумою таких курсових різниць на початок і кінець звітного періоду.
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Отже, узагальнення поточної облікової інформації здійснюється у звітності підприємства, основна мета якої щодо
розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за товари (роботи, послуги) – надання користувачам
звітності повної, неупередженої та достовірної інформації про суму зобов’язань за розрахунками з постачальниками,
підрядчиками та іншими кредиторами.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Аудит – це незалежна перевірка даних бухгалтерського обліку підприємств і організацій з метою підтвердження її
правильності та достовірності. Аудит основних засобів є невід’ємною частиною загального аудиту суб’єкта господарювання,
оскільки основні засоби займають велику питому частку в майні підприємства.
Об’єктами аудиту основних засобів є:
1. перевірка доцільності віднесення активів до основних засобів;
2. перевірка правильності формування первісної вартості залежно від способів їхнього надходження;
3. своєчасність і правильність документального оформлення та відображення в обліку операцій з основними
засобами (надходження, переміщення та вибуття);
4. перевірка розрахунку амортизації основних засобів та її відображення в обліку;
5. контроль за правильністю віднесення витрат на капітальний та поточний ремонт основних засобів;
6. законність та правильність відображення в обліку операцій з фінансової та операційної оренди як у орендаря та
орендодавця;
7. підтвердження правильності та законності відображення у бухгалтерському обліку операцій з основними
засобами.
Забезпечення раціональної організації аудиту є складним процесом, який визначається сукупністю дієвих заходів –
впорядкованістю аудиторських (контрольних) дій щодо здійснення цієї діяльності. Зазначені заходи мають передбачити
необхідні контрольні процедури, зокрема:
1. детальний аналіз інформації та її узагальнення;
2. оцінка достовірності системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;
3. вибір і застосування раціональних методів та методики проведення аудиту;
4. дотримання норм і правил здійснення аудиторської вибірки та методики оцінки аудиторського ризику;
5. підготовка та формування аудиторських висновків.
Організація аудиту – це сукупність аудиторських процедур, спрямованих на дослідження адекватності,
ефективності системи бухгалтерського обліку та зовнішньої і внутрішньої політики підприємства з метою прийняття
виважених управлінських рішень, а також – сукупність комплексу заходів, спрямованих на ефективне застосування
необхідних контрольних процедур з метою раціоналізації процесу господарської діяльності, оптимізації її результатів та
забезпечення стратегічного планування як одного з основних завдань управління (табл. 1).
Таблиця 1
Структура організації процесу аудиту основних засобів підприємства
Складові організації аудиту

В частині основних засобів

Інформаційно – методична

Надання правових та інструктивних матеріалів щодо основних засобів (юридичні документи, наказ про
облікову політику, матеріали інвентаризації та ін.). Інформація про оцінку, надходження та рух основних
засобів (інструктивні документи та аналітична інформація системи бухгалтерського обліку та
внутрішньогосподарського контролю, а також внутрішнього аудиту). Методи: опитування, порівняння,
фактична перевірка, документальна перевірка, перерахунок, комплексний аналіз, вибіркове дослідження
та ін. Здійснення початкового планування.

Структурна

Із метою перевірки достовірності фінансової звітності в частині основних засобів, законності й повноти
відображення операцій із основними засобами у системі бухгалтерського обліку визначається мета,
завдання, об’єкт та предмет аудиту відповідно укладеного договору аудиту (формування умов договору
аудиту, забезпечення інформаційними даними бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього аудиту,
організації праці аудитора).

Процедурна

Визначення чи/або забезпечення організації порядку проведення аудиту основних засобів відповідно
розробленої програми (методики) аудиту основних засобів. Доведення результатів проведення аудиту
через аудиторський висновок.

Інформаційно-прогнозна

Забезпечення інформацією про оцінку основних засобів, ефективність їх використання та доцільності їх
подальшого використання з врахування подальшого розвитку діяльності господарюючого суб’єкта.
Використання інформації внутрішнього аудиту.
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Аудитор при перевірці основних засобів може використовувати такі методи, як опитування, порівняння, фізична та
документальна перевірка, перерахування, вибіркове дослідження.
Аудитор проводить перевірку обліку основних засобів на підставі плану та програми аудиту, які складає, виходячи з
завдань та цілей аудиту. На підсумковому етапі аудиту формується аудиторський висновок, який є офіційним документом,
завіреним печаткою та підписом аудитора, складається у встановленому порядку за підсумками аудиторської перевірки та
включає в себе висновок про достовірність та відповідність обліку та звітності встановленим нормам чинного законодавства.
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ОБЛІК ДОХОДІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Сучасна практика ведення бізнесу показує збільшення кількості збиткових підприємств, що зумовлено відсутністю
ефективної системи управління доходами. Така ситуація характеризується відсутністю деталізації у внутрішніх звітах
показників доходності, невисоким є рівень відповідальності керівників і працівників структурних підрозділів за результати
діяльності, не завжди реалізована функція мотивації за досягнуті персоналом показників. Невисокий рівень ефективності
управління доходом викликає об’єктивну необхідність організації обліку за центрами відповідальності, що дозволить
поєднання облікових, контрольних, мотиваційних та інформаційно-аналітичних функцій в системі управління
підприємством.
Основою для побудови обліку за центрами відповідальності мережевих підприємств є фінансова структура
підприємства, яка тісно взаємопов’язана з організаційною, оскільки вона легко адаптується до вже існуючої або ж вимагає
розробки нової. При цьому встановлюють горизонтальні та вертикальні зв’язки між підрозділами, що надає можливість
визначати напрями руху інформації і документів. [1, 3]. У деяких випадках доцільним є виділення центрів відповідальності
всередині підрозділів, або навпаки – об’єднання декількох підрозділів в один центр відповідальності. Нами виокремлено
найтиповіші центри відповідальності на прикладі підприємств ресторанного господарства:
- центр доходів від маркетингу, керівник якого впливає на всі види доходів, що забезпечують просування
підприємства на відповідному ринку, а також реалізацію продукції власного виробництва та послуг (один такий центр для
середніх та великих підприємств або його відсутність у малих підприємствах);
- центр маржинальних доходів з реалізації продукції та послуг (включає всі точки реалізації, де здійснюється
безпосередньо реалізація клієнтам страв, товарів та послуг (один або декілька, сформовані за місцями реалізації);
- центр інших операційних доходів, включає всі інші види доходу, що не пов’язані з реалізацією продукції
власного виробництва, товарів та послуг.
Організація обліку за центрами відповідальності передбачає чітке виділення місць формування маржинального
доходу з відповідним визначенням персонального внеску менеджерів. Для підприємств ресторанного господарства
останніми виступають: безпосередньо керівник підприємства, адміністратор, офіціанти, бармени та інші менеджери,
пов’язані з реалізацією (менеджер зі збуту тощо).
Ефективність діяльності центру відповідальності визначається за найкращими результатами виконання
поставленої задачі (визначеними параметрами) перед сегментом діяльності за умови мінімальних затрат на ресурси. З
метою її визначення доцільним є використання маржинального підходу, що дозволяє визначити внесок кожного центру
відповідальності (зони ‒ зали ресторану, кафе, більярдна, боулінг, караоке тощо) у покриття сукупних постійних витрат та
забезпечення прибутку підприємства загалом .
Розвиток управлінського обліку на основі виділення центрів відповідальності стає більш дієвим при поєднанні цієї
методики із методом зонування діяльності в межах виділених центрів, основною метою якого є:
- забезпечення взаємозв’язку структури підприємства з бізнес-процесами та завдань підрозділів з системою
управлінського обліку шляхом деталізації об’єктів обліку;
- створення максимально зручних умов для клієнтів підприємств ресторанного господарства.
Зонування передбачає поділ підприємства на зони виробництва та зони реалізації з метою впорядкування руху
продуктів (товарів) і грошових коштів в середині підприємства та управлінського обліку; дозволяє здійснювати найбільш
ефективне використання торгових площ підприємства, що забезпечує максимізацію доходності зон виробництва та
реалізації за рахунок чіткого розподілу відповідальності між менеджерами та структурування виробництва і залів [2, с. 142].
Це дозволяє оцінювати доходність навіть окремого столика або посадкового місця клієнта.
Нами проведено зонування центру маржинального доходу від реалізації підприємства ресторанного господарства,
що надає своїм клієнтам різноманітні види послуг, пов’язані не лише з організацією харчування. Доцільним є виокремлення
чотирьох основних зон, що деталізовані до найнижчого рівня, які забезпечують формування відповідного виду доходу:
- зони залу ресторану та кафе, які забезпечують формування доходу від реалізації продукції власного виробництва
та купованих товарів;
- зони залу бару, які забезпечують формування доходу від реалізації купованих товарів;
- зони розважальних послуг, які забезпечують формування доходу від надання послуг;
- зони інших послуг, пов’язаних з організацією харчування, що забезпечують формування доходу від надання
додаткових послуг.
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Практика впровадження зонування дозволяє виділити найбільш низькодоходні столики та посадкові місця (за
рахунок неправильного освітлення чи незручного розташування столиків тощо). Тому керівництво, на основі отриманої
інформації, має можливість приймати оперативні управлінські рішення щодо зміни розміщення меблів в обідній залі
ресторану тощо, що забезпечить підвищення доходності підприємства в цілому без залучення додаткових коштів.
Таким чином, зонування підприємства ресторанного господарства передбачає виділення зони виробництва (в її
межах здійснюється облік руху продуктів та товарів) та зони реалізації (в її межах здійснюється облік руху грошових
коштів). З метою ведення управлінського обліку за кожною зоною (місцем) формування доходу закріпляються відповідні
об’єкти обліку.
Проведені дослідження підтверджують доцільність використання обліку за центрами відповідальності та
зонування на різних за обсягом діяльності підприємствах (великих, середніх, малих), оскільки сучасні автоматизовані
системи управління дозволяють створювати широку інформаційну базу з метою оцінки діяльності керівників центрів
відповідальності та для бюджетування, аналізу відхилень з метою та оптимізації діяльності підприємства в цілому.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ
Погіршення макроекономічного становища та зростання рівня конкуренції на зовнішньому і внутрішньому ринках
визначають нові виклики для суб’єктів господарювання різних секторів економіки. В таких умовах зростає потреба в
ефективних управлінських рішеннях, від яких залежить не лише фінансовий стан господарюючого суб’єкта, а і подальша
можливість його функціонування. Прийняття обгрунтованих і дієвих управлінських рішень можливе лише за наявності
релевантної, достатньої та своєчасної інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище об’єкту управління, основним
джерелом якої є економічний аналіз.
Проте більшість методичних прийомів економічного аналізу не застосовується в практичній діяльності суб’єктів
господарювання України. Така тенденція спостерігається як у невеликих приватних підприємствах, так і в потужних
компаніях, корпораціях, промислово-фінансових групах. На більшості підприємств спостерігається незацікавленість
власників (керівників) підприємств в організації та функціонуванні системи економічного аналізу у зв’язку з нерозумінням
або неможливістю визначення вигод, що можуть бути надані такою системою, превалює консерватизм системи управління.
Разом з тим, специфіка аналітичної діяльності полягає в тому, що, застосовуючи елементарні аналітичні прийоми, методики
і фактично здійснюючи економічний аналіз, працівники виконують такі дії інтуїтивно. Здебільшого оцінюються динаміки
окремих об’ємних показників. Менеджери та аналітики середніх та великих підприємств у поодиноких випадках оцінюють
фінансову стійкість та платоспроможність. Майже не застосовуються методики детермінованого факторного аналізу,
групування, структурного аналізу, графічні методи та ін. Економіко-математичні методи, які дозволяють більш поглиблено
досліджувати взаємозв’язки між показниками і причинно-наслідковою підпорядкованістю, не знаходять застосування в
інформаційному забезпеченні системи управління підприємством.
У результаті більш ніж 30% підприємств різних галузей національної економіки є збитковими, збільшилася
кількість випадків самоліквідації і банкрутства підприємств. Крім того, більшість суб’єктів господарювання не можуть
повною мірою реалізувати, а деколи і визначити свої стратегічні цілі і завдання, оскільки не мають повної, достовірної і
релевантної інформації про фінансовий стан підприємства, напрями розподілу його грошових потоків, результативність
інвестиційної діяльності, стан ресурсозабезпечення та ресурсовикористання, ефективність господарської діяльності.
Не використовується значна кількість методик економічного аналізу в державних установах і організаціях, в тому
числі і на рівні управління економікою галузей і країни в цілому. Аналіз макроекономічних показників на практиці
здебільшого зводиться до статистичної обробки звітності і не досліджує причинно-наслідкові зв’язки в економіці. На
підприємствах, особливо зі значними обсягами діяльності, як правило, ведеться управлінський облік, який включає значну
кількість аналітичних процедур, що покращує інформаційне забезпечення системи управління. На рівні державного
управління економікою такий вид обліку відсутній, тому без спеціальних методик економічного аналізу значно
зменшується інформаційна база і, відповідно, можливості вибору управлінських рішень. У зв’язку з цим зростає ймовірність
прийняття необґрунтованих і нераціональних рішень, які призводять до погіршення стану національної економіки.
Для більш ефективного впровадження в практичну діяльність економічний аналіз потребує трансформації в
методологічних і методичних аспектах.
Серед перспективних напрямів розвитку економічного аналізу можна виокремити системний аналіз. Системний
підхід до аналізу економічних проблем підприємства полягає в усвідомленні комплексності факторів, що впливають на його
діяльність, і тому враховує поряд з економічними чинниками технологічні, соціальні, психологічні, екологічні,
інституціональні чинники і фактори зовнішнього середовища. В сучасному суспільстві набуває поширення соціальна
складова діяльності бізнесу, яка виступає з одного боку – інструментом збільшення (прямого та опосередкованого) його
вартості, а з іншого – поліпшення соціальних та економічних умов життя суспільства. Відповідно, виникає потреба
аналізувати її ефективність (особливо стратегічну). Базою для такого аналізу виступає як фінансова, так і нефінансова
звітність, а також дані опитувань, анкетування, хронометражу, спостережень, тощо.
Системний підхід є передумовою розвитку комплексного економічного аналізу, який дозволяє оцінити об’єкт
аналізу як єдине ціле у взаємозв’язку усіх його елементів, що максимально оптимізує процес управління. Серед основних
завдань, які нині постають перед науковцями-аналітиками, можна виокремити удосконалення системи показників, а також
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методичних прийомів і процедур комплексного економічного аналізу для максимального їх наближення до умов
господарювання вітчизняних підприємств.
У сучасних умовах господарювання суттєво зростає роль оперативного аналізу в інформаційному забезпеченні
системи управління підприємством. Потребує удосконалення методика визначення “больових точокˮ функціонування
підприємства, які вимагають щоденного контролю, інші напрями діяльності можуть контролюватися по тижнях, декадах,
місяцях. Методика оперативного аналізу передбачає застосування вибіркових спостережень, що дозволяють розширити і
поглибити аналіз, оскільки переважна частина релевантних факторів не відображається в системі обліку, а тим більше
звітності [2, с. 47].
Стратегічний аналіз є важливим, і навіть необхідним, елементом інформаційного забезпечення системи
управління. Одна з головних завдань стратегічного економічного аналізу ‒ обґрунтування ймовірності впливу факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища на майбутню результативність управлінських рішень за основними сферами і
напрямками діяльності, а також їх кількісний вимір і якісна оцінка. Тому виникає необхідність адаптації існуючих методик
до реальних можливостей аналітиків і більшої спрямованості стратегічного аналізу на кількісних, а не на якісних
методичних прийомах.
Перспективним для впровадження в систему управління промислових підприємств України є метод комплексного
системного дослідження функцій вироблених товарів, спрямований на забезпечення необхідних користувачам їх споживчих
властивостей і мінімізації витрат для їх прояву – функціонально-вартісний аналіз. Застосування функціонально-вартісного
аналізу дозволяє оптимізувати витрати і знизити собівартість виробів, фактично без втрати якості, що значно підвищує
конкурентоспроможність продукції.
Важливим для ефективного функціонування підприємств у сучасних умовах є розвиток маркетингового аналізу,
який дає можливість не лише оцінити зовнішнє середовище, але й чітко визначити взаємозв’язки між внутрішнім та
зовнішнім середовищем підприємства, оцінити і кількісно вирахувати їх взаємний вплив. Незамінними при цьому є
методики кореляційно-регресійного, варіаційного, дискримінантного, факторного, кластерного аналізів, використання
багатовимірної шкали, порівняльної комплексної оцінки тощо.
В умовах “інформаційного суспільстваˮ та зростання рівня конкуренції на глобальних та національних ринках, для
ефективного функціонування суб’єкту господарювання необхідно застосовувати методики економічного аналізу. Це
стосується насамперед розширення сфери використання техніко-економічного аналізу, стратегічного, системного та
комплексного економічного аналізу, економіко-математичних методів. Слід також включити до інструментів економічного
аналізу методи ситуаційного аналізу, функціонально-вартісний аналіз, маркетинговий аналіз, тощо. Перспективною є
розробка методик економічного аналізу, які дозволять поєднати в єдину систему економічні, соціальні, технологічні,
екологічні, інституціональні фактори, визначити їх взаємозв’язок і вплив на основні параметри діяльності суб’єктів
господарювання.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ
В умовах сьогодення податки – це основна форма доходу держави. Окрім цієї суто фінансової функції податковий
механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на
розвиток наукового-технічного прогресу.
Система оподаткування можна характеризувати як продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна
держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, розвитку ринкових
відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань, власних національних особливостей.
Податкова політика не може претендувати на статус ефективної, якщо вона не враховує оптимальні межі
податкового навантаження на конкретного виробника і на економіку в цілому. В Україні ж відбувається постійне
перекладання податкового тягаря з одних підприємств на інші, що негативно відображається на показниках їх ефективності.
Якщо зіставити ситуацію в Україні і світі, то виявляється, що головні проблеми податкової системи криються не
стільки у високих податкових ставках, скільки у нерівномірності оподаткування, яка породжена надмірними пільгами
різного роду, у безпідставному звільненні від оподаткування окремих галузей, регіонів і підприємств.
Якщо розглянути сферу малого та середнього бізнесу у країнах ЄС то вони становлять основу соціальноекономічного розвитку. В ЄС функціонує більше ніж 20 млн. підприємств малого та середнього бізнесу, що дають більше
половини загального обороту та доданої вартості. Також кількість зайнятого населення на цих підприємствах сягає 70%.
Малий бізнес в Європі стимулює розвиток конкуренції. Ефективність економіки ЄС безпосередньо залежить від успішної
діяльності малого та середнього бізнесу [1, с. 57].
В Україні ж складається незрозуміла ситуація стосовно середнього та малого бізнесу зокрема. На противагу
стимулюванню розвитку, держава ускладнює його діяльність та спонукає до виникнення ситуації, коли малий бізнес має не
функціонувати, а просто «виживати».
Вдосконалення системи оподаткування повинне здійснюватися, виходячи із стратегічних цілей держави, а саме з
побудови конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки та її інтеграції у європейське співтовариство.
Проте досягти даної цілі поки що не вдається: податкова система є тим руйнівним чинником, що стримує зростання
економічної активності національних суб’єктів та притік іноземного капіталу. Суттєву проблему для України становить
рівень податкового навантаження, механізм справляння податків, чинна правова база, що регулює ці питання.
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Оцінити вплив податків на роботу підприємства можна за допомогою прибутку, що являється основою джерела
фінансових ресурсів для розвитку виробництва. Сплата податку на прибуток може бути як частина отриманого
підприємством прибутку, а також може значно вплинути на суб’єктів господарювання. [2, с. 392]. Базова ставка податку на
прибуток підприємств залишається незмінною і становить 18%. Для європейських країн величина ставок податку на
прибуток підприємств варюється в діапазоні від 10 до 33,3%.
6 грудня 2016 року Верховна Рада затвердила проект Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” в якому пропонується [3]:
 переглянути ставки оподаткування, визначені в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін,
індексів цін виробників промислової продукції, зокрема, акцизного податку, екологічного податку та рентної плати;
 переглянути положення, в яких міститься прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з
підвищенням останнього;
 удосконалити деякі положення щодо адміністрування податку на додану вартість, рентної плати тощо.
З 2017 року відбулися такі зміни щодо сплати податків, а саме:
1) єдиного соціального внеску встановлена єдина ставка 22% замість ставок з урахуванням класів професійного
ризику виробництва із застосуванням коефіцієнта 0,6, який повинен був застосовуватися з 01 січня 2016 року. При цьому
скасований єдиний соціальний внесок, який сплачувався за рахунок працівника (за ставками 2%, 2,6%, 3,6% і т.д.), а також
підвищена максимальна величина бази нарахування ЄСВ з 17 до 25 мінімальних місячних заробітних плат.
2) для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ і перелогів) застосовується індекс спо- живчих цін за 2015 рік зі значенням
120% [4].
3) запроваджено порядок повернення надміру сплачених до бюджету грошових зобов’язань з ПДВ – не на
поточний рахунок платника податку, а виключено на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ [5].
4) у разі одностороннього розірвання контролюючими органами електронного договору про визнання
електронних документів, платники податків мають право подавати звітність особисто або направляти її поштою з
повідомленням про вручення та з описом вкладення. При цьому, дана норма не вирішує основну проблему, пов’язану з
розірванням таких договорів, – неможливість здійснити реєстрацію податкових накладних, розрахунків коригування до них.
5) встановлено нові підстави для направлення контролюючим органом платнику податків запит і проведення
позапланової документальної перевірки – якщо на такого платника подано скаргу про ненадання податкової або акцизної
накладної, або у таких накладних містяться помилки в реквізитах, а також нові підстави для проведення камеральної
перевірки щодо відповідних даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування
реалізації пального та позапланової документальної перевірки – в разі, якщо такою камеральною перевіркою будуть
встановлені невідповідності.
Таким чином, особливістю регулювальної здатності податку на прибуток є ще й те, що даний податок корегує,
зменшує податкове навантаження на підприємство щодо інших податкових платежів. Це може здійснюватись за допомогою
включення чи виключення різноманітних податків до валового доходу та витрат. В Україні суб’єкт господарювання сплачує
досить велику кількість податкових платежів, більшість з яких включається до валових витрат підприємства, і таким чином
зменшує податкове зобов’язання з податку на прибуток.
Отже, податок на прибуток підприємств безпосередньо впливає на кінцеві фінансові результати бізнесу, а тому, з
одного боку, виступає важливим важелем державного регулювання економіки, а з іншого – перешкодою на шляху
стабільного розвитку національної економіки та її широкомасштабної модернізації.
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ОЦІНКА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ: ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ
ОБЛІКУ
Корисність інформації, котра розкривається у звітності підприємства полягає в її максимальній правдивості,
своєчасності та об’єктивності щодо відображення фінансового стану підприємства. Відповідність цим критеріям є
можливою лише за умови застосування методів оцінки об’єктів обліку, які найбільш реально відображають їх вартість – при
цьому в такому вимірнику, що задовольняв би всі зацікавлені в такій оцінці сторони, а також давав би змогу простежувати
певні тренди господарювання в більш-менш досяжній перспективі. Не менш ніж два останні десятиліття в українській
практиці обліку (як, певно, і у світовій) можна вважати періодом “експансії” оцінки за справедливою вартістю. Не зважаючи
на закріплений в тілі Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” пріоритет оцінки за історичною
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собівартістю, оцінювання за справедливою вартістю де-факто постійно розширює зону свого охоплення на все більшу
кількість об’єктів, по суті перехоплюючи пріоритетність.
В національну облікову практику саме поняття справедливої вартості прийшло у 1999 р. з прийняттям П(С)БО 19
“Об’єднання підприємств” [1]. Зауважимо, що загальне визначення справедливої вартості з’явилось в тексті стандарту лише
в червні 2013 р. в наступній редакції: “Справедлива вартість  сума, за якою можна продати актив або оплатити
зобов’язання за звичайних умов на певну дату”.
Чинна редакція стандарту 19 також наводить (у додатку) окремі визначення справедливої вартості стосовно
окремих видів активів і зобов’язань. Згідно з ним, справедлива вартість готової продукції та товарів,  це “ціна реалізації за
вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової
продукції та товарів”, справедлива вартість матеріалів  “відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання)”,
машин і устаткування  “ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість  відновлювальна вартість
(сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки” [1].
Вже більш впізнавано сучасникам (і відповідне сучасним трактуванням МСФЗ) тлумачення терміну справедливої
вартості в нашій державі з’явилось з прийняттям постанови Правління НБУ “Про затвердження Правил бухгалтерського
обліку доходів і витрат банків України” від 18.06.2003 № 255 [2]: “справедлива вартість  сума, за якою може бути
здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами”. До речі, це визначення в Постанові з 2015 р. набуло формулювання, що більш корелює з сучасними нормами
МСФЗ, в першу чергу – МСФЗ 13: “справедлива вартість  це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за
передавання зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки”.
Нової якості застосування оцінки за справедливою вартістю стало обумовлено виходом МСФЗ 13 “Оцінка
справедливої вартості” [3], опублікованим у травні 2011 р.
Варто зазначити, що МСФЗ 13 по суті визначає лише концептуальний підхід до оцінювання, прямо не
передбачаючи застосування оцінки справедливої вартості до конкретних об’єктів обліку – що знаходиться в зоні впливу
окремих профільних стандартів,  як от застосування справедливої вартості щодо основних засобів  регламентований
МСБО 16 [3, п.77], тощо.
Згідно з МСФЗ 13 справедлива вартість “це ціна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу
зобов’язання у звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на дату оцінки за поточних ринкових умов
(тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи спостерігається така ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншого
методу оцінювання”.
В тексті МСФЗ 13 “Оцінка справедливої зазначено вимогу дотримання суб’єктом господарювання, котрий
здійснює оцінку, наступних означень:
 окреслення одиниці обліку – тобто конкретизації того об’єкту (активу або зобов’язання), котрі виступають
предметом оцінки;
 окремого визначення підстав оцінювання для нефінансових активів, яке відповідало би його оптимальному
використанню;
 головного (чи найсприятливішого) ринку для експозиції оцінюваного активу чи зобов’язання;
 саму процедуру методики оцінювання.
Проте все це не знімає одного моменту, про який ми згадали на початку: досі пріоритетною оцінкою в практиці
бухгалтерського обліку вважається оцінка за історичною (фактичною) собівартістю, і ця норма закріплена Законом України.
Відтак потрібно шукати шлях, що унеможливив би формальні спекуляції на користь одного певного виду оцінки  як
абсолютизованого і фундаментального. Бо насправді його, напевне, і не існує.
Вихід дає застосування методу додатковості, що дозволяє описувати один об’єкт застосовуючи декілька різних (і
часом таких, що взаємовиключають один одного) його описів.
Стосовно оцінки в обліку подібну концепцію першим розробив Х. П. Сандерс, виклавши її в своїй дисертації
“Вивчення різних базисів оцінки та їх вплив на періодичне вимірювання доходу” [4]. При цьому подібні думки не є чимось
новим і для вітчизняного економічного дискурсу. Так, С. Ф. Голов зазначав, що вибір оцінки має залежати від мети та
потреб користувача, визначених як принцип релевантності оцінки [5]. Про доцільність застосування змішаного варіанту
оцінювання – одночасного ведення обліку на основі як історичної вартості так і інших альтернативних методів оцінки також
зазначали Легенчук С. Ф. і Королюк Н. М. [6]
На нашу думку, саме застосування такої моделі з фіксацією її постулатів на нормативному рівні і одночасною
уніфікацією понятійного апарату стосовно оцінок (особливо – стосовно справедливої вартості, можливо на рівні
напрацювання національного стандарту оцінки справедливої вартості або ж ширшої імплементації МСФЗ) дозволить
нарешті здійснити можливо комплексне її визначення та систематизувати підходи до максимально можливих аспектів її
застосування.
А наприкінці дозволимо процитувати Ж. М. Фуко, видатного філософа і соціолога ХХ ст. (та не менш відомого
песиміста): “Справедливої ціни не існує, бо дешевизна не більш і не менш точна, аніж дорожнеча”.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
За останні роки у світовій економіці та економіці України відбулися значні структурні зміни середовища
управління підприємствами, за умови яких нове бачення проблем та стратегічне мислення все більше пов’язується із
глобалізацією бізнесу та з пошуком нових методів і моделей економічного зростання, що тісно пов’язаною з
інформатизацією суспільства. Використання новітньої комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, формування на її основі
високоефективних інформаційно-управлінських технологій та масивів даних є основним напрямком розвитку підприємств
торгівлі та можливим джерелом покращення ефективності та прибутковості в довгостроковій перспективі, що зумовлює
актуальність теми.
Теоретико-методологічні засади обліково-аналітичного забезпечення управління торговельними підприємства знайшли
відображення в працях таких вчених-економістів, як: Безродна Т. М. [1], Гільміярова М. Р. [2], Касич А. О. [3], Карбан О. І.,
Пилипенко А. А., Циган Р. М., Шредер Н. Г. [5], Терентьева Л. Ф., Патров В. [4] тощо. Однак, важливість та необхідність розробки
теоретико-методологічних і практичних основ, котрі стосуються формування якісного обліково-аналітичного забезпечення
управління конкурентоспроможністю суб’єктів в даний час залишаються невирішеними, що обумовлює актуальність даного
дослідження.
Сьогодні роздрібні підприємства працюють в гострій боротьбі за ринковий простір, постійно зменшуючи витрати
та потребують підвищення власної ефективності спостерігається тенденція до ускладнення організаційних структур, бізнеспроцесів та посилення боротьби за клієнтів. По-друге, суттєві зміни в процесі придбання товарів покупцями та швидка
переорієнтація покупців до on-line покупок потребують докорінних змін у автоматизованих системах. По-третє, швидка
зміна технологій та накопичення big data вимагає постійного пошуку оптимальної моделі пов’язаних між собою систем
бізнес-процесів, моделі автоматизації, систем інфраструктури та програмного забезпечення. Дана ситуація розвивається в
умовах неоднорідного та мінливого ринкового середовища, що ще більше ускладнює умови роботи підприємств
торгівельної сфери та вимагає широкого застосування прогресивних інформаційних технологій в управлінському процесі та
зокрема веденні обліку.
Застосування автоматизованої форми обліку дозволяє прискорити обробку інформації та передачу її за всіма
напрямками.
Вибір раціональної, гнучкої та максимально корисної системи автоматизації процесів та обліку повинен
відповідати таким критеріям:
 налагодження системи як на специфіку конкретної галузі торгівлі, в якій працює підприємство, так і на зміни в
зовнішньому середовищі та законодавстві України, тобто у мінімально короткий термін без втрат інформаційних даних не
тільки перебудувати систему обліку звітні форми, типові операції та проводки, але і скласти необхідну звітність згідно
нових вимог обліку, оновлених процесів та нових завдань;
 можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мережах, а і з іншими джерелами інформації (робота в
режимі Big Data), багатьма базами даних, різноманітними периферійними приладами;
 наявність постійної підтримки з боку розробників програмного забезпечення: навчання і консультативного
супроводу не тільки на випадок поломок, але і внесення змін.
Кожна сучасна комплексна система автоматизації передбачає рішення завдань, що обмежуються не тільки
логістичним ланцюгом чи обліком, а створюють систему, яка дозволяє управляти всім підприємством, вирішувати весь
комплекс завдань, що стоїть перед керівництвом.
Серед програмних продуктів корпоративних комплексних інформаційних систем можна виділити групи:
 Світові продукти: Baan ERP, Oracle Application Axapta 4.0, SyteLine, mySAP Business Suite, Maconomy, MFG/PRO,
Microsoft Dynamics AX/NAV, iScala, Oracle E-Business Suite та ін. Ці корпоративні системи мають високу надійність при
використанні, при впровадженні програмних продуктів надається можливість кваліфікованого сервісного обслуговування та
автоматичного оновлення програмного продукту через Інтернет мережу.
 Вітчизняні розробки можна класифікувати на дві підгрупи, в залежності від вартості впровадження,
обслуговування та надійності:
 СВІТ, РАДЖА, Триплан, ІС-ПРО, SIReD Підприємство  найбільше підходять для невеликих торговельних
підприємств. Вартість їх впровадження є низькою, проте недоліками є: можливість збоїв та помилок при роботі, обмежена
функціональність та відсутність можливостей до переналагодження;
 BS Integrator, DeloPro, GrossBee XXI, КУБ-4, СФЕРА-5, Віртуоз, КУБ4, КАІ. У цій групі є програмні аналоги з
достатньо високою функціональністю, гнучкістю модулів (що надає можливості до їх швидкого переналагодження та
швидкої модернізації), надійністю при експлуатації та помірною вартістю впровадження. Такі програмні розробки можуть
підійти для роздрібних підприємств великого та середнього розміру. Програми орієнтовані на малий бізнес реалізують
функції ведення синтетичного і аналітичного обліку, дають змогу обробляти бухгалтерські дані, оформляти невелику
кількість первинних документів і формувати звітність.
Треба зазначити, що на ринку немає універсального програмного продукту, отже при виборі автоматизованої
системи обліку необхідно враховувати реальні потреби та можливості підприємства. Проте перехід на нові рівні організації
торгівлі повинен супроводжуватись суттєвими змінами в системі управління та автоматизації роботи торгівельних
підприємств, а обліково-аналітичне забезпечення, як компонент інформаційного забезпечення, повинно давати змогу
розв’язувати функціональні задачі управління, забезпечуючи керівництво повною та достовірною інформацією про
господарські процеси та зв’язки із зовнішнім середовищем
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ
ТОРГІВЛІ
Торгівля є однією з провідних галузей економіки, невід’ємним елементом ринкового господарства. Поява великої
кількості торговельних підприємств, залучення у сферу торговельної діяльності значної частини працюючого населення,
розвиток конкуренції, зумовили необхідність приділити увагу особливостям ведення обліково-аналітичного забезпечення в
цій галузі. Основними цілями ефективного функціонування обліково-аналітичної системи є своєчасне надання об’єктивної,
оперативної та достовірної інформації, проведення аналізу та оцінки ефективності діяльності, контроль та планування його
стратегії та тактики оптимального використання ресурсів, вимірювання та оцінка результатів господарської діяльності.
Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства торгівлі передбачає реалізацію таких його функцій, як
облік, аналіз і аудит. У діяльності підприємств торгівлі відбувається безліч господарських процесів, пов’язаних з обігом
товарів: придбання, транспортування, приймання, вибраковування, навантаження і розвантаження, зберігання, переоцінка,
реалізація, доставка покупцям, списання та ін. Організація та особливості обліку товарних операцій, контроль за основними
господарськими процесами, збереженням товарів, виявленням фінансових результатів, формуванням повної і достовірної
звітної інформації становлять суть бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі.
Поряд з цим, організація внутрішнього аудиту є одним з найбільш дієвих способів контролю за станом
бухгалтерського обліку на підприємстві.
Внутрішній аудит є важливим елементом забезпечення якості обліково-аналітичної інформації, що, в свою чергу,
знижує ризики у прийнятті управлінських рішень, що є особливо актуальним в сучасному конкурентному середовищі. Саме
від наявності налагодженого внутрішнього аудиту багато в чому залежить правильна побудова й чітке функціонування
обліково-аналітичної системи підприємств торгівлі.
Внутрішній аудит у загальному вигляді можна представити наступним чином:
 це система контролю;
 організується в межах підприємства та за ініціативою його керівників (власників);
 регламентація дій відбувається на підставі внутрішніх документів;
 здійснюється окремо створеним відділом (службою) або посадовою особою;
 організується з метою контролю за ефективністю діяльності, виявлення резервів та запобігання помилок;
 підпорядковується виключно керівництву (власникам) підприємства [1].
На нашу думку, під організацією внутрішнього аудиту слід розуміти діяльність працівників спеціалізованого
структурного підрозділу (або аудитора) підприємства – відділу внутрішнього аудиту, спрямовану на оцінювання
ефективності, результативності, економічності та продуктивності господарських процесів, пов’язаних з торговельною
діяльністю. Процес організації внутрішнього аудиту повинен супроводжуватися необхідними інформаційними, технічними,
людськими ресурсами.
Визначення функцій внутрішнього аудиту залежить від особливостей діяльності підприємства торгівлі та має
здійснюватися тим органом управління, якому підпорядковується структура внутрішнього аудиту. Завдання відділу
внутрішнього аудиту можуть бути різними залежно від специфіки роботи підприємства, від особливостей його
організаційної структури і від завдань, які ставлять перед собою власники підприємства в даний момент. Відділ,
насамперед, повинен здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю як окремих підрозділів, так і всього
підприємства в цілому [2].
Напрямами внутрішнього аудиту є контроль повноважень, контроль документального оформлення, контроль
облікових процедур, контроль за зберіганням та використанням майна і контроль за виконанням прийнятих управлінських
рішень. Але керівникам слід розуміти, що відділ внутрішнього аудиту на підприємстві повинен функціонувати незалежно.
Його організація потрібна, перш за все, не для виявлення порушень та покарання винних осіб, а для визначення слабких
місць на підприємстві та надання рекомендацій щодо підвищення ефективності систем та процесів.
Діяльність відділу аудиту повинна визначатися внутрішніми стандартами аудиту, а саме: “Достовірність і повнота
інформації”, “Узгодженість з політикою, планами, законами, нормативами”, “Раціональність та ефективність використання
ресурсів”, “Збереження активів”, “Досягнення цілей операційної діяльності”. Однією з передумов успішної роботи виконавців
внутрішнього аудиту є дотримання вимог внутрішніх організаційних регламентів, розроблених на підприємстві. Організація
діяльності відділу внутрішнього аудиту на підприємстві передбачає строгу її регламентацію з формулюванням мети, завдань,
визначенням прав, обов’язків і відповідальності фахівців, кваліфікаційних вимог, взаємостосунків з підрозділами і персоналом
підприємства, які можуть бути представлені у вигляді Положення про відділ внутрішнього аудиту.
При проведенні внутрішнього аудиту на торговельних підприємствах підтверджується достовірність даних з
наявності та руху товарів і відповідність застосовуваної в підприємстві методики обліку та оподаткування операцій з
товарами нормативним документам, а також правильність оформлення господарських фактів відповідно до чинного
законодавства. Також для раціональної організації внутрішнього аудиту, працівник відділу аудиту повинен розробити
стратегію, яка дозволить йому досягти мети перевірки. Тому доцільним є розробка плану і програми внутрішнього аудиту,
що описує послідовність дій, процедур перевірки, джерел інформації і методів її отримання. Всі питання, включені в
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програму аудиту, повинні бути перевірені і відображені у відповідних робочих документах, які б відображали результат
перевірки. Отримана в ході перевірки інформація підлягає систематизації та обробці таким чином, щоб вона відповідала
обставинам конкретної аудиторської перевірки і потребам аудитора та керівництва (власників) в ході її проведення.
Важлива роль в ході перевірки приділяється вивченню і оцінці ефективності системи бухгалтерського обліку на
підприємстві. Під час аудиту використовуються різні методи й методичні прийоми: перерахунок, тестування, перегляд,
анкетування, зіставлення, оцінка. За результатами отриманої інформації внутрішні аудитори встановлюють оцінку
надійності систем, і визначають ділянки господарської діяльності, у яких можуть бути недоліки.
Заключний етап аудиторської перевірки передбачає складання звіту (акту) про проведену перевірку та висновку
про достовірність перевіреної звітності. На цьому етапі, внутрішній аудитор аналізує робочу документацію складену на
попередніх етапах перевірки. Виявлені на порушення на попередніх етапах роботи, аудитор відображає в робочих
документах аудитора.
Таким чином, необхідність підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання в сучасному
конкурентному середовищі зумовила упровадження на підприємствах торгівлі внутрішнього аудиту. За допомогою
внутрішнього аудиту, як є складової системи обліково-аналітичного забезпечення підприємства, реалізується контроль як за
достовірністю інформації, яку генерують підсистеми облікового та аналітичного забезпечення, так і за станом самого
підприємства та господарськими процесами, що відбуваються на ньому. Наявність відділу внутрішнього аудиту, його
постійна взаємодія з керівництвом (власниками) підприємства, безперервне використання прийомів та методів аудиту в
процесі формування облікової інформації дозволить торговельним підприємствам контролювати поточну діяльність,
планувати стратегію і тактику, оптимально використовувати ресурси, вимірювати і оцінювати результати господарської
діяльності для досягнення основної мети – одержання прибутку.
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Виживання та забезпечення розвитку підприємств торгівлі у сучасних ринкових умовах становить перед
керівництвом важливе завдання про здійснення управління в конкурентному середовищі. Багато років турбують керівників
більшості підприємств усіх галузей на будь-якому етапі розвитку бізнесу, проблеми з обліку та управління витратами.
До теперішнього часу залишається важливим питання удосконалення обліку та порядок організації стратегічного
управління витратами, що потребує уважного вивчення та розробки відповідних рекомендацій.
Витрати, які пов’язані з операційною діяльністю підприємств торгівлі, розрізняють за функціями – собівартість
придбання товарів (витрати на придбання товарів); витрати під час реалізації товарів; витрати на управління; адміністративні витрати
та інші операційні витрати.
Як показали дослідження, у вітчизняний i зарубіжний економічний література не існує єдиної думки щодо
термінології, кількості та складу ознак клaсифiкaцiї витрат [1]. Aнaлiз існуючих клaсифiкaцiй, дозволив зробити висновок,
що кожне aнaлiтичне групування має свій практичний зміст.
Ціль організації управлінського обліку в умовах стратегічного управління витратами полягає в забезпеченні
процесів аналізу й прийняття рішень необхідними для кожної управлінської системи.
Основними завданнями організації управлінської бухгалтерії для цілей стратегічного управління є:
1) визначення разом з іншими службами підприємства на базі первинних планових документів (технічної
документації, ретроспективних бухгалтерських даних, маркетингових досліджень, інформації керівництва про цілі, зміст,
можливі альтернативи стратегії тощо) ієрархії показників, що відображують структуру й угруповання витрат у рамках
згаданих стратегічних заходів;
2) інтеграція показників із сфер (сегментів) діяльності, задіяними в стратегічних розрахунках;
3) накопичення управлінської інформації про витрати пов’язані з центрами відповідальності, інші зовнішні та
внутрішні сегменти діяльності;
5) організація поточного обліку довгострокових заходів щодо зазначених етапів робіт (з урахуванням фактору
часу), сегментів діяльності, проектів капітальних вкладень у рамках обраної стратегії;
6) своєчасне виявлення відхилень від запланованих параметрів і наочне їх відображення в обліку з метою організації
ефективного аналізу причин їх виникнення та забезпечення гнучкого управління довгостроковим розвитком підприємства [2].
Для розв’язання цих завдань створення системи управлінського обліку може бути представлено у вигляді трьох етапів:
1. Формування управлінського рішення облікової задачі. На цьому етапі необхідно:
– визначити управлінську задачу та її вирішення;
- визначити, які дані потрібні, систему їхнього збору та правила документообігу;
- визначити результати, які планується досягти та відповідальних за їх досягнення.
2. Взаємозв’язок прийнятих рішень з обліковою політикою і бухгалтерською практикою.
Розроблена технологія управлінського обліку може мати потребу збереження специфічних даних або реалізації
деяких нових функцій при використанні програмного забезпечення, унаслідок чого при вирішенні задач даного етапу,
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особливо у вітчизняній практиці, цілком можуть виникнути проблеми, пов’язані з недостатністю використання програмних
продуктів, або несумісністю з прийнятими положеннями облікової політики.
3. Впровадження облікових технологій.
На цьому етапі важливо підтримати процес організаційно-адміністративними заходами. Необхідно офіційно
покласти відповідальність за збір та аналіз даних на менеджерів, розробити посадові інструкції для виконавців, затвердити
форми документів і правила документообігу.
Для впровадження методу обліку витрат за центрами вiдповiдaльностi на підприємствах торгівлі, необхідною
умовою є приведення у відповідність всієї оргaнiзaцiйної структури обліку. При виборі типу оргaнiзaцiйної структури
обліку пропонуємо використання функцiонaльно-комбiновaного типу, що характеризується наступними моментами:
- персоналізація облікових документів, визначення сфер відповідальності (за конкретні статті витрат та
надходжень, що може контролювати центр);
- визначення контрольованих статей (менеджер центру відповідальності відповідає тільки за ті статті витрат та
надходжень, які він може контролювати);
- менеджер центру відповідальності зобов’язаний не тільки надавати звітність про фактичні витрати та результати,
але й складати кошториси на майбутній період [3].
Це, потребує істотних змін у структурі бухгалтерії підприємства. З переходом до методу обліку витрат за центрами
вiдповiдaльностi значно зманюються функції облікових служб.
Таким чином, доцільно створити управлінську бухгалтерію, яка буде сприяти підвищенню рівня якості обробки
облікової інформації та впливатиме на перерозподіл обов’язків і зон вiдповiдaльностi між окремими обліковцями.
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ОЦЕНКА ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ В ФИНАНСОВОЙ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принцип непрерывности деятельности является основным при подготовки финансовой отчетности. На основе
этого принципа, организация в целом рассматривается как имеющее непрерывность в своей деятельности в обозримом
будущем, не имеющее ни намерения, ни необходимость его ликвидации, чтобы приостановить свою деятельность. Таким
образом, активы и обязательства учитываются в соответствии с принципом, согласно которому предприятие сможет
реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе обычной деятельности [1].
Обеспечение непрерывности деятельности внутри организаций описывается специалистами как процесс, в
котором идентифицируемы основные угрозы для работы организации и в котором излагаются необходимые меры для
противодействия этим угрозам. Главная цель этого процесса ‒ непрерывность деятельности и минимизация негативного
воздействия на сущность, общественность и ее образ.
Согласно НСБУ “Представление финансовой отчетностиˮ, финансовая отчетность составляется в соответствии с
основополагающими принципами и принципом непрерывности деятельности, который предусматривает составление
финансовой отчетности на основе предположения о том, что предприятие, как правило, будет продолжать работать не менее
12 месяцев с даты отчетности без намерения или необходимости ликвидировать или значительно снизить активность. Тот
же НСБУ предусматривает что в случае в котором, финансовая отчетность не составлена в соответствии с принципом
непрерывности деятельности, должна быть представлена основа составления финансовой отчетности и причина, по которой
предприятие не может продолжать свою деятельность.
Кроме того, в соответствии с МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой отчетностиˮ при подготовке финансовой
отчетности руководство должно оценить способность предприятия для продолжения работы, а предприятие будет
составлять финансовые отчеты по принципу непрерывности деятельности, за исключением случаев когда руководство
намеревается ликвидировать организацию либо прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения.
Действующее в Молдове бухгалтерское законодательство также предусматривает, что учет ведется в соответствии
с некоторыми основными принципами, из которых и принцип непрерывности деятельности [2, ст. 6, пар. 1].
Оценка непрерывности деятельности. При разработке и проведении аудиторских процедур, а также при оценке
их результатов аудитор должен учитывать целесообразность использования руководством предположения о непрерывности
деятельности при подготовке финансовой отчетности (предприятие считается пригодным для продолжения своей
деятельности в обозримом будущем) [3, p1, 2].
Когда предприятие имеет прибыльный бизнес в прошлом и доступ к финансовым ресурсам без труда, организация
может прийти к заключению что предположение о непрерывности деятельности является целесообразным без детального
анализа.
В других случаях руководству, возможно, придется рассмотреть широкий спектр факторов, влияющие на текущую
и ожидаемую прибыльность, графики погашения задолженности и потенциальные источники замены существующего
финансирования, прежде чем оно будет уверено, что предположение о непрерывности деятельности является уместным.
С финансовой точки зрения:
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‒ срочный долг, приближающийся к погашению, без реалистичного проспекта для продления или выплаты /
возмещения;
‒ указания относительно отзыва финансовой поддержки кредиторами;
‒ отрицательные денежные потоки, обозначенные ситуациями;
‒ ключевые неблагоприятные финансовые показатели;
‒ значительные эксплуатационные потери или значительное ухудшение стоимости активы, используемые для
генерирования казначейских потоков;
‒ задолженность или прерывание выплаты дивидендов;
‒ переход от транзакций с поставщиками на основе кредита к транзакциям, с оплатой после доставки.
С оперативной точки зрения:
‒ намерения руководства ликвидировать организацию или прекратить операции;
‒ потеря ключевого управленческого персонала, не имея замены;
‒ потеря крупного рынка, ключевого клиента (клиентов) или основного поставщика (ов):
‒ трудности, связанные с трудовыми ресурсами:
‒ появление значительного успешного конкурента способностью организации продолжать свою деятельность.
Прикладные процедуры
Ответственность аудитора заключается в получении достаточных аудиторских и адекватных доказательств и
целесообразность руководства в использовании предположение о непрерывности деятельности при подготовке и
представлении ситуаций и делать выводы, если существует значительная неопределенность на способность организации
продолжать свою деятельность.
Цели аудитора:
- получить достаточные и адекватные аудиторские доказательства относительно адекватности применение
гипотезы непрерывности деятельности руководством при подготовке ситуации;
- делать выводы, основываясь на полученных аудиторских доказательствах, которые могут генерировать
значительные неопределенности в способности предприятия продолжать свою деятельность;
‒ определить последствия для отчета аудита.
Если есть предшествующие прибыльные операции и легкий доступ к финансовым ресурсам (а оценка руководства
была проведена без детального анализа) ‒ оценка аудитора может быть сделана без выполнения детальной процедуры.
В других обстоятельствах, оценка руководством потенциала продолжения деятельности предприятия включает
оценку процесса, которым руководствуется оно, и предположения, на которых основана это оценка, планы будущих
действий и степень в которой эти планы достижимы в данных обстоятельствах.
Большинство кадров финансовой отчетности, которые требуют явной оценки со стороны управления, уточняют
конкретный период, для которого управление должно учесть всю имеющуюся информацию. Например, МСФО 1
определяет это как период который должен быть, по крайней мере, но не ограничиваясь этим, 12 месяцев с момента
окончания отчетного периода.
Аудитор остается бдительным в возможности существования запланированных известных событий, или иным
образом, или условия, которые появятся после оценки, руководства, которые могли бы поставить под сомнение
целесообразность использования руководством предположения о непрерывности деятельности в составлении финансовой
отчетности.
Оценивая планы руководства в отношении будущих действий в связи с оценкой способностей организации
продолжать деятельность, в степени где результаты этих планов могут улучшить ситуацию и степень, в котором планы
руководства осуществимы в данных обстоятельствах.
Там где организация подготовила прогноз денежных потоков и анализ прогноза является важным фактором:
‒ оценка достоверности информаций переднего плана;
‒ определения наличия подходящего основания для предположений, лежащих в основе прогноза;
‒ учтение степени, в которой стали доступны факты иди дополнительные информации после даты, на которую
менеджмент сделал оценку;
‒ запрашивать письменные представления от руководства и, в случае необходимости от лиц, ответственным
управлением их будущие планы деятельности и возможностей этих планов.
Аудиторское заключение
На основе полученных аудиторских доказательств, аудитор должен сделать вывод о том имеется ли в соответствии
с суждением аудитора существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые в отдельности или
в совокупности, могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою
деятельность.
Существенная неопределенность имеет место в случае если масштабы данных событий и вероятность их
возникновения таковы что согласно суждению аудитора необходимо адекватно раскрыть о последствиях данной
неопределенности для следующих целей:
‒ достоверное представление финансовой отчетности в рамках достоверного представления;
‒ для того чтобы финансовая отчетность не вводила в заблуждение в случае соблюдения рамок.
В определенных обстоятельствах аудитор может счесть необходимым попросить руководство выполнить или
продлить свою оценку. Если руководство не желает делать это так, квалифицированное мнение или отказ от выражения
мнения в отчете аудитора может быть целесообразным, поскольку это может оказаться невозможным для аудитора, чтобы
получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства и надлежащее использование предположения о
непрерывности деятельности при составлении финансовой отчетности, таких как свидетельство существования планов,
которых руководство осуществило или существование других поддерживающих факторов.
Новые тенденции в международном и европейском уровне, в отношении методологического подхода финансового
аудита, требуют более строгой отчетности аудитора для целей оценки степени, в которой лица наделенных управленческой
аудитируемого предприятия используют должным образом принцип непрерывности деятельности при подготовке
финансовой отчетности.
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Сучасні умови інвестування та реалізації державних інвестиційних проектів, ставлять перед державою низку
проблем, які вимагають якнайшвидшого вирішення. Однією з таких проблем є низька ефективність реалізації державних
інвестиційних проектів, що вимагає постійного аудиту проектів на кожному з етапів їх реалізації.
Від того, як законно, ефективно та прозоро здійснюється процес інвестування, а також від якості організації та
здійснення аудиту за цим процесом, значною мірою залежатиме ефективність реалізації проектів та порядок витрачання
коштів державного (місцевого) бюджетів.
Враховуючи значні зловживання та порушення [2], що відбуваються в процесі державного інвестування, важливим
у забезпеченні якості управління та використанні державних ресурсів є роль аудиту й ефективність інструментів і
методичних прийомів, що використовуються ним в процесі їх діяльності.
Загалом, державний інвестиційний проект  інвестиційний проект, що реалізується шляхом державного
інвестування в об’єкти державної власності з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик),
залучених державою або під державні гарантії.
На сьогоднішній день існує розгалужена система реалізації інвестиційних проектів у яких держава приймає
активну участь. Держава може виступати в якості інвестора (співінвестора) або гаранта. Так, державний чи муніципальний
бюджет може бути безпосереднім джерелом капіталу для здійснення проекту. У цьому випадку, надаючи субсидії чи
дотації, держава є спонсором проекту, а надаючи кредити та позики, держава виступає в якості кредитора.
Як зазначає директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України “Ефективність державного
інвестування є особливо суттєвою за таких часів, як нинішній час, коли державні ресурси жорстко обмежуються” [3].
На сьогоднішній день, існує відмінність між будівельними та інвестиційними проектами, що фінансуються із
залученням коштів державного бюджету (державні інвестиційні проекти).
Відбір державних інвестиційних проектів (інвестиційний проект, що реалізується шляхом державного
інвестування в об’єкти державної власності з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик),
залучених державою або під державні гарантії) здійснюється відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних
проектів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 за яким встановлено механізм
відбору державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних
капітальних вкладень, шляхом здійснення заходів щодо ініціювання, проведення економічної оцінки і державної
експертизи, визначення доцільності розроблення та/або реалізації державних інвестиційних проектів.
Необхідно відзначити, що державні інвестиційні проекти повинні проходити економічну оцінку, а будівельні
проекти – ні, суб’єкти інвестування зацікавлені, щоб їх проект не класифікувався як державний інвестиційний проект. Дана
ситуація призводить до того, що більшість (понад 90%) проектів уникають будь-яких форм економічного обґрунтування та
оцінки, оскільки вони не вважаються державними інвестиційними проектами. Це призводить до ситуації, коли відбір
проектів та виділення коштів на їх реалізацію можуть проводитися без урахування соціальних і економічних вигод для
країни та фінансових витрат на це.
Так, за висновками Рахункової палати України, за роки незалежності в Україні було прийнято близько 500
державних програм інвестиційного розвитку, але жодна з них до цих пір не реалізована повністю [4].
Результати проведеного аудиту державних цільових програм соціально-економічного розвитку показали, що
державні кошти, спрямовані на реалізацію цих програм, витрачені неефективно [5].
Основними порушеннями, що були виявлені в ході аудиту, є наступні:
- статус інвестиційних проектів не відповідає вимогам законодавства;
- мета та напрямки окремих інвестиційних проектів потребують уточнень;
- не визначена відповідальність конкретних осіб за неналежне виконання проектів;
- відсутній ефективний контроль виконання програм в цілому та їх окремих етапів.
Відсутність чіткого зв’язку між державними інвестиційними проектами і стратегіями розвитку на
загальнодержавному і галузевому рівнях, не дає змогу встановити пріоритети державних інвестиційних проектів.
Готуючи оцінку інвестиції для великого інфраструктурного проекту, інвестицію слід безпосередньо прив’язати до
державних пріоритетів через національну політику та програми або до пріоритетів регіональних чи місцевих органів влади
через їхні політичні та програмні документи. За державним фінансуванням у формі гранту чи іншої фінансової підтримки
слід звертатися тільки щодо проектів, які є пріоритетом для національної, регіональної або місцевої влади.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок підготовки, реалізації, проведення
моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями” від 27 січня 2016 року № 70 Державна аудиторська служба України має
проводити у порядку, визначеному законодавством, аудит інвестиційних проектів. Проте на сьогоднішній день
організаційно-методичного забезпечення здійснення такого виду аудиту ще не розроблено. Тому, необхідним є формування
методології проведення аудиту інвестиційних проектів органами Державної аудиторської служби України шляхом
розроблення методологічного забезпечення, прийняття стандарту та методики його проведення.
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На сьогоднішній день, аудиторська перевірка державних інвестиційних проектів здійснюється після їхнього завершення.
Разом з тим, відсутність ефективного оцінювання проектів і процедур перевірки оцінки призводить до недовиконання завдань
державного інвестування  багато проектів залишаються незавершеними або їх реалізація затримується.
Поточний стан реалізації проектів, пов’язаних із використанням державних коштів, свідчить про існування ряду істотних
проблем в організації та проведенні аудиту за використанням державного майна. Серед головних недоліків, найбільш вагомими є:
відсутність єдиних критеріїв щодо доцільності реалізації державних проектів за обраними програмами, неузгодженість вимог
щодо початкових критеріїв доцільності реалізації проектів, обмеженість контрольних показників, тощо.
Дані недоліки свідчать про відсутність системності у організаційно-методичних підходах зі здійснення аудиту
державних інвестиційних проектів та ефективності використання державних коштів.
Необхідно відзначити, що окремі напрацювання з удосконалення методичного забезпечення аудиту державних
інвестиційних проектів вже є та знаходиться на етапі затвердження.
Так, відповідно до аналітичної довідки “Про хід виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку
системи управління державними фінансами” протягом І-ІІ кварталів 2016 року органами державної влади було успішно
реалізовано низку завдань. Серед яких розвиток внутрішнього державного фінансового контролю. Так, з метою
методологічної та практичної підтримки державних внутрішніх аудиторів Державна аудиторська служба України разом з
експертами Міністерства фінансів Королівства Нідерланди підготувала проект Методичних вказівок з внутрішнього аудиту
для державного сектору України та Практичну методологію з ІТ-аудиту.
Загалом, головною організаційною проблемою, при реалізації проекту, є його успішне завершення, яке нерозривно
пов’язано з поетапною реалізацією проекту та обранням критеріїв ефективності на всіх стадіях і етапах його реалізації.
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СУТНІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Обліково-аналітичне забезпечення, як інформаційна основа прийняття рішень керівниками підприємства, відіграє
ключову роль у реалізації обраної стратегії його діяльності. Однак дана теза є вірною лише за умови відповідності, з одного
боку, обліково-аналітичного забезпечення вимогам його користувачів, а з іншого – організаційно-методологічної
спроможності обліку й аналізу надати необхідну користувачам інформацію. Це прямо впливає на змістову цінність
обліково-аналітичної інформації.
Науковий аналіз названих аспектів обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємства проводять
С. Барановська, І. Бланк, Т. Бочуля, О. Брадул, Р. Бруханський, І. Волошан, Н. Головай, Н. Грицак, Т. Давидюк, В. Жук,
Т. Журавльова, Т. Камінська, Р. Корінько, В. Краєвський, Г. Кузьменко, І. Левицька, Н. Левченко, С. Желонкін, Л. Очеретько,
С. Петренко, Л. Пославська, Я. Соколов, І. Солов’янова та інші дослідники, які заклали теоретичну, методологічну і методичну
основу розв’язання означеної проблеми.
Постійні інституційні зміни, новітні соціально-економічні виклики, урізноманітнення господарської діяльності
підприємства, необхідність створення умов для підвищення його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності
обумовлюють перманентний процес удосконалення методології обліково-аналітичного забезпечення прийняття
управлінських рішень. При цьому виникає непорозуміння, пов’язані з погодженням і розмежуванням таких базових понять,
як “інформаційне забезпечення”, “обліково-аналітичне забезпечення”, “обліково-інформаційне забезпечення”, а також
“інформаційна система”, “обліково-аналітична система” та ін., що вносить певні неузгодженості у спроби удосконалення
методології та організації інформаційного забезпечення управління підприємством. Зазначене визначило актуальність
проведеного дослідження.
Поняття “система” та “забезпечення”, насамперед, відрізняються організаційно та структурно, що визначає
особливості їх призначення та завдань. Так, обліково-аналітична система підприємства, зокрема, виконує завдання обліку та
аналізу діяльності підприємства. Разом з тим, завдання контролю та планування діяльності підприємства їй не притаманні,
насамперед, через методологічні обмеження.
У контексті означеної проблеми слід встановити зв’язок між такими поняттями як “інформаційне забезпечення” (у
тому числі обліково-аналітичне чи обліково-інформаційне забезпечення) та “інформація” (зокрема, обліково-аналітична або
облікова інформація). Зокрема, коментарів вимагає вираз на кшталт “основним джерелом інформаційного забезпечення у
функціонуванні підприємства є обліково-аналітична інформація”.
У процесі інформаційного забезпечення (чи в системі інформаційного забезпечення) відбувається перетворення
вихідних даних, які отримані з використанням загальних та / або специфічних для бухгалтерського обліку засобів збору та
реєстрації, на інформацію. Так, за визначенням Е. Голдратта, даними є будь-яка послідовність знаків, що описує якийнебудь фрагмент дійсності (у тому числі діяльності підприємства), а інформацією  відповідь на задане питання або дані,
які становлять інтерес для певних осіб [1]. Тобто для бухгалтерського обліку сукупність даних або відомості про факти
господарського життя підприємства є результатом процесу первинного бухгалтерського пізнання. Вони перетворюються на
інформацію у процесі формування звітності підприємства відповідно до запитів користувачів. Отже, обліково-аналітичну
інформацію слід розглядати як «продукт» інформаційної системи підприємства, який має цінність для певного користувача.
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Також зауважимо, що за визначенням (наприклад, у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні”) бухгалтерський облік не потребує інформаційного забезпечення. Теза щодо інформаційного
забезпечення системи бухгалтерського (зокрема фінансового, управлінського та ін. його видів) обліку не відповідає тому
місцю, яке він займає в системі управління підприємством, та функціям, які на нього покладаються [2]. Разом з тим,
підсистема аналітичного забезпечення використовує певну інформаційну базу, до елементів (даних) якої застосовуються
аналітичні методи.
Вище викладене дає підстави стверджувати про те, що інформаційне забезпечення управління підприємством,
насамперед, слід розглядати як процес інформаційного обслуговування управлінського персоналу підприємства через
“створення динамічної системи збору даних, їх обробки, зберігання та перетворення на достовірну, своєчасну, точну,
актуальну інформацію для ефективного ведення процесу управління та прийняття відповідних управлінських рішень” [3,
с. 271]. З іншої сторони, як його (даного процесу) результат, інформаційне забезпечення є інформацією [4, С. 105-107].
Така дуальність підходів проявляється й у визначенні поняття “обліково-інформаційне забезпечення” та “обліковоаналітичне забезпечення” у науковій літературі, як системи (наприклад, Н. Головай, Т. Журавльова, Л. Пославська,
І. Левицька) або процесу (В. Краєвський, Г. Кузьменко та інші дослідники). На нашу думку, між наведеними підходами
немає протирічь. В будь-якому разі, ключовим аспектом інформаційного забезпечення, який зокрема виправдовує
відповідні витрати, є його призначення, як елемента системи управління підприємством, – надання інформації для
прийняття рішень. Тому інформаційне забезпечення можемо охарактеризувати як інформаційну базу, джерело інформації
або інформаційний ресурс управління підприємством.
Разом з тим, слід зауважити відмінність його видів: обліково-інформаційного забезпечення від обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємством, яка пов’язана з використанням певного методичного інструментарію (бухгалтерського
обліку, економічного аналізу) для обробки вихідних даних з метою отримання необхідної інформації.
З огляду на це, при визначенні зазначених понять слід комплексно враховувати процесний, методичний та змістовий
підходи, зокрема щодо обліково-інформаційного забезпечення управління підприємством (рис. 1).
Інформаційне забезпечення управління підприємством

Процесний підхід
– сукупність процесів зі збору,
обробки та надання інформації
менеджерам для прийняття
управлінських рішень

Методичний підхід
– комплекс методів і засобів
інформаційного обслуговування
менеджерів у процесі прийняття
управлінських рішень

Змістовий підхід

– організована система показників, що
характеризують об’єкт управління та є
основою для обґрунтування
управлінських рішень

Рис. 1. Сутність інформаційного забезпечення управління підприємством
Джерело: складено автором
Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством розглядаємо як підсистему
інформаційного забезпечення управління підприємством, в якій для збору, обробки та надання менеджерам інформації про
суттєві для прийняття рішень аспекти його господарської діяльності використовують обліково-аналітичні процедури та
методологічний інструментарій бухгалтерського обліку і економічного аналізу.
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ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА АКТУАРНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Стратегічне покращення ефективності фінансово-господарської діяльності торговельних підприємств в Україні
повинне базуватися на інноваційних підходах до побудови обліково-аналітичного процесу. Першочергово такому напряму
дій повинна сприяти інноваційна практика активного використання та запровадження на вітчизняній обліковій ниві
зарубіжних облікових концепцій.
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Зарубіжна практика свідчить, що епоха ХХІ століття покликана внести низку коректив у вітчизняну практику
бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання в цілому, та підприємств торговельного сектору зокрема. Все обумовлює
потребу побудови стратегічних пріоритетів розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі України на інноваційних засадах.
Однією із таких інноваційних щаблин розвитку облікових концепцій став перехід з динамічної стадії обліку на
акуратну стадію розвитку бухгалтерського обліку в епоху сьогодення. Зокрема зарубіжний вчений Ж. Рішар [1] акцентує
особливу увагу на необхідності впровадження актуарного бухгалтерського обліку, який вже став доволі традиційним
закордоном, не лише серед країн європейського співтовариства (зокрема Франції, Великобританії та інших), але й в
Сполучених Штатах Америки. Зарубіжний досвід свідчить, що досить активно даний вид бухгалтерського обліку
впроваджується саме для підприємств торгівлі.
Вагомий вклад серед зарубіжних науковців у розкриття теоретико-методичних основ актуарного обліку здійснили
А. І. Шигаєв та В. Б. Івашкевич [2], особливу увагу вчені приділили використанню його обліково-аналітичного наповнення
для управління діяльністю підприємства будь-якого сектору економіки, в тому числі й для підприємств торговельної сфери.
Торговельний сектор України надзвичайно динамічний за рік укладається велика кількість угод про співпрацю,
тобто торговельні відносини між суб’єктами господарювання будуються першочергово на договірних засадах, при цьому
прослідковується позитивна динаміка у зростанні обсягів роздрібного товарообороту вітчизняних торговельних
підприємств за останні роки.
Зокрема, за офіційними даними Державної служби статистики України роздрібний товарооборот підприємств
торгівлі за І квартал 2017 р. склав 124,84 млн. грн. у тому числі: продаж через мережу Інтернет становив 1,45 млн. грн., тоді,
як роздрібна реалізація товарів за допомогою платіжних карток склала 25,05 млн. грн. В розрізі регіонів України,
роздрібний товарооборот торговельних підприємств по Чернівецькій області за однойменний період (І квартал 2017 р.)
склав 1,56 млн. грн. Доволі активними темпами в Україні зростає оборот від оптової та роздрібної торгівлі
автотранспортними засобами, так за І квартал 2017 р. його обсяг в абсолютному вимірі склав 10,07 млн. грн. [3].
Актуарна щаблина обліку на відміну од попередньої динамічної стадії розвитку має стратегічну спрямованість,
тобто носить за своїм змістовим наповненням прогностичний характер, проте на відміну від стратегічного та
управлінського обліку оперує доволі специфічним методичним інструментарієм.
Першочергово це стосується інноваційного підходу до записів при відображенні облікової інформації на
традиційних Т-рахунках. Адже актуарний бухгалтерський облік, окрім традиційного подвійного та простого запису оперує
дескриптивним записом фіксації інформації накопиченої в обліку.
Дескриптивний запис за своєю природою сприяє відкриттю потрійного виміру в традиційній системі
бухгалтерського обліку. Мова йде про активне впровадження потрійного запису в облікову практику вітчизняних
торговельних підприємств та запровадження інноваційної 3D-моделі бухгалтерського обліку.
Традиційні Т-рахунки в системі актуарного бухгалтерського обліку також набувають 3D-формату, та стають 3Dрахунками, що містять у своїй природі 3D-проекцію просторового відображення в потрійному вимірі, тобто так званому 3D
просторі (від англ. “Dimension 3D modely”). Саме така просторова інтерпретація, надасть змогу од моменту фіксації
результатів господарських операцій діяльності вітчизняних торговельних підприємств на бухгалтерських 3D-рахунках
оцінювати перспективну тенденцію зміни економічної вартості бізнесу. Останнє, стає результатом узагальнення в актуарій
звітності.
Звісно постає питання, чому саме актуарний облік, надзвичайно важливо впроваджувати саме на вітчизняних
торговельних підприємствах. Відповідь очевидна, та знаходиться на поверхні, адже перш за все, його облікове забезпечення
крізь призму актуарної звітності стає ґрунтовним інформаційним підґрунтям для реальних та потенційних інвестицій в
торговельний сектор України, як внутрішніх, так і зовнішніх.
Адже на підставі оцінки перспективної тенденції зміни майнового потенціалу торговельного суб’єкта
господарювання реальний та потенційний інвестор може відразу оцінити можливу потенційну вигоду од вкладання коштів
(інвестицій), тобто потенційних фінансових ресурсів у діяльність даного підприємства торгівлі. Тобто, іншими словами,
саме актуарний облік стає свого роду дієвим важелем оцінки рівня інвестиційної привабливості на ринку.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Вихід вітчизняного бізнесу на зовнішні ринки, висока внутрішня конкуренція та імплементація в національне
законодавство норм міжнародних та європейських стандартів якості сприяли впровадженню на багатьох українських
компаніях систем управління якістю.
Згідно Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла на себе зобов’язання до 2020
року запровадити близько 5000 стандартів ЄС. Водночас, низка українських компаній, які експортують продукцію до країн
Євросоюзу, вже давно перейшли на євростандарти, не чекаючи їх запровадження на урядовому рівні [2].
Практичний досвід вітчизняних компаній показав, що впровадження систем управління якістю це не разовий захід,
а постійний процес, який пов’язаний з:
- інвестуванням фінансових ресурсів в інфраструктуру, яка б забезпечувала функціонування системи управління
якістю;
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- змінами та підвищенням рівня контрольованості багатьох бізнес-процесів компанії;
- змінами в організаційній структурі та переглядом функціональних обов’язків, які закріпленні за окремим
підрозділами та їх працівниками;
- змінами параметрів взаємодії з покупцями та постачальниками компанії;
- зростанням ролі контрольної та аналітичної функції в попередженні ризиків щодо якості.
В цей же час необхідно зазначити, що ефективність функціонування системи управління якістю залежить від рівня
оперативності та достатності даних. Такі дані є досить різнопланові, що обумовлюється характером завдань, які покладено
на систему управління якістю.
Аналіз інформаційних потреб фахівців з управління якістю вітчизняних компаній показав, що частина
використовуваних ними даних за своїм змістом, в певній мірі, дотичні та схожі до даних бухгалтерського обліку. Водночас,
на багатьох компаніях спостерігається ситуація, коли бухгалтерський облік та система управління якістю, в частині збору та
обробки інформації, не пересікаються. Причинами цього є:
- по-перше, відсутність зацікавленості в працівників облікових служб “навантажувати” бухгалтерські реєстри
додатковою аналітикою;
- по-друге, обмеження у функціональних можливостях програмного забезпечення, яке використовується для
ведення бухгалтерського обліку;
- по-третє, невідповідність рівня оперативності облікових даних, потребам системи управління якістю;
- по-четверте, дія низки “застарілих” нормативних актів радянської доби, які вимагають застосування паперових
носіїв для реєстрації та накопичення даних про параметри виробничих процесів, санітарні заходи, контрольні процедури та ін.
Це, своєю чергою, призводить до того, що для збору та обробки однієї і тієї ж інформації в компанії витрачається
більше ресурсів. Така ситуація є типовою в частині виконання завдань по забезпеченню простежуваності партій продукції –
трекінгу та трейсингу.
Трекінг (відстеження руху та місцезнаходження) – комплекс заходів, що дозволяє ідентифікувати продукцію за
усім ланцюгом постачання за одним або декількома критеріями (наприклад, номер партії або строк придатності і т.д.).
Трекінг дає можливість відстежити маршрут переміщення окремої продукції (партії продукції) по мірі їх переміщення
“вниз” по ланцюгу поставок. Основна мета трекінгу – це забезпечення можливості ідентифікації та відкликання партій
готової продукції, яка відвантажена покупцям.
Трейсинг (відстеження походження) – дозволяє за кількома критеріями визначити походження і пов'язані з цим
характеристики окремої партії сировини та матеріалів, які використовуються для виробництва, на будь-якому етапі ланцюга поставки.
Виконання функцій трекінгу та трейсингу можливо лише за умови ведення партійного обліку сировини,
матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції.
Для забезпечення простежуваності сировини та матеріалів, які зберігаються на складі, в обліку необхідно
формувати інформацію про залишки, надходження та вибуття в розрізі кожної партії. При цьому для кожної партії сировини
та матеріалів в обліку повинні фіксуватись такі дані: найменування сировини та матеріалів; постачальник та виробник
сировини та матеріалів; документ постачальника (на прихід), в тому числі документи, які стосуються якості; місце
зберігання (склад) сировини та матеріалів; дані автомобіля, який здійснював доставку сировини та матеріалів; дані про
працівників, які здійснювали вантажно-розвантажувальні роботи; якісні характеристики партії сировини та матеріалів,
включаючи показники лабораторних аналізів, які здійснювались при прийманні чи зберіганні сировини та матеріалів на
складі; номер партії виробництва, для якої спожито усю чи частину партії сировини чи матеріалів.
Збір таких даних можливий за умови чіткої ідентифікацій партій сировини та матеріалів на складі. Для цього
використовують спеціальні бирки, наклейки з штрих- чи QR-кодами, радіомітки та ін.
В контексті простежуваності облік партій сировини та матеріалів на складі повинен надати відповідь на питання:
1. Хто виробник та постачальник партії сировини та матеріалів?
2. Який залишок партії сировини та матеріалів?
3. На які партії виробництва використано партію сировини та матеріалів?
Важливим моментом для забезпечення простежуваності є чітке розмежування виробничих партій. Залежно від
специфіки виробництва виробничою партією може бути партія готової продукції, партія напівфабрикатів, партія
незавершеного виробництва окремого переділу, партія незавершеного виробництва в окремому робочому центрі та ін.
Для забезпечення простежуваності для кожної виробничої партії в обліку повинні фіксуватись такі дані: партія
виробництва, партія готової продукції, номенклатура готової продукції, партія матеріалів, номенклатура матеріалів,
номенклатура напівфабрикатів, робочий центр та виробниче обладнання, виробнича зміна, працівник, дані лабораторних
аналізів, показники виробничих процесів (дані вимірювальних приладів) та ін.
Облік виробничих партій повинен забезпечити формування аналітичних даних про: партії сировини та матеріалів, які
використано для виробничої партії, партії готової продукції, які отримано з виробничої партії та залишок виробничої партії.
Мета ведення обліку партій готової продукції – збір даних про те, з яких виробничих партій утворена партія
готової продукції та яким покупцям відвантажена дана партія. Ідентифікація партій на цьому етапі забезпечується
відповідним маркуванням на тарі та упаковці готової продукції.
На цьому етапі просування партій в обліку важливо зафіксувати дані про: склад готової продукції, на якому
зберігалась партія, покупця та точку доставки партії готової продукції, працівників, які здійснювали вантажнорозвантажувальні роботи, автомобіль, який здійснював доставку партій готової продукції покупцям та ін.
Зауважимо, що забезпечення простежуваності продукції на основі партійного обліку можливе за умови
використання сучасних автоматизованих інформаційних систем, які володіють відповідним функціоналом. Окрім цього,
використання автоматизованих інформаційних систем дасть змогу формувати масиви різної за змістом інформації, що,
своєю чергою, забезпечить можливість проведення аналізу “big data” для потреб управління якістю.
Список використаних джерел
1. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80.
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27.06.2014: [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011

263

Муковіз В. С.
к.е.н.
Київський національний торговельно-економічний університет
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Торговельна діяльність є важливою складовою економіки України, особливо за умов посилення конкуренції та
реалізації євроінтеграційної політики в країні. Тому удосконалення сфери товарного обігу є об’єктивною передумовою
стабілізації економіки держави та її подальшого динамічного соціально-економічного розвитку. На сучасному етапі
розвитку торгівлі відбуваються структурні зміни, що пов’язані з виникненням й активним просуванням на ринок нових
торговельних форматів, які використовують прогресивні технології продажу, ефективний менеджмент, сучасні
інформаційні та логістичні системи й надають покупцям широкий спектр супутніх послуг.
Підвищення конкурентних переваг на ринку залежить від рівня задоволення потреб споживачів, що зумовлює
потребу створення нових стратегічних підходів до процесу управління товарами управлінським персоналом підприємства.
Розвиток економічних відносин обумовлює потребу у додатковому переосмисленні основних категорій підприємницької
діяльності в частині здійснення торгівельної діяльності суб’єкта господарювання, що забезпечить подальший розвиток
теоретичного обґрунтування, єдності та системності у розумінні змісту даних понять.
Одним із шляхів формування якісної інформаційної складової у процесі прийняття ефективних управлінських
рішень на підприємствах торгівлі є пошук резервів зниження фінансового навантаження та росту рентабельності
торговельної діяльності. Одним із таких резервів є ефективне управління товарними запасами, яке базується на
оперативному формуванні облікової інформації про товарні операції завдяки використанню новітніх технологій обробки
інформаційних масивів.
Сучасна економічна система характеризується збільшенням кількості інформації, зокрема, облікової, стрімким
розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій. Це обумовлює необхідність вивчення впливу інформаційнокомп’ютерних технологій на трансформацію елементів організації обліку в торгівлі.
Питання механізація та автоматизація менеджменту торгівельних підприємств з метою врегулювання
економічної складової господарської діяльності розділено на рівні внутрішнього нормативного регулювання:
автоматизація  реалізація технології як етапу організації системи обліку (передбачена внутрішнім Положенням про
організацію обліку), механізація  забезпечення необхідного технічного рівня (елемент організаційного менеджменту).
В умовах комп’ютеризації характерна така послідовність етапів організації облікового процесу: організація
реєстрації та узагальнення господарських операцій, процесів на рахунках бухгалтерського обліку; організація праці
працівників, зайнятих виконанням облікових функцій; узагальнення даних бухгалтерського обліку в автоматизованому
режимі; отримання інформаційного облікового ресурсу. Така послідовність найбільш повним чином враховує специфіку
застосування інформаційних технологій, коли технічна складова організації обліку виступає як результативна (в частині
формування інформаційного облікового ресурсу). Організація обліку має забезпечувати мінімальний шлях збирання та
обробки інформації, оптимальну кількість операцій та документів, максимальну ефективність праці виконавців.
Законами “Про електронні документи та електронний документообігˮ і “Про електронний цифровий підписˮ
розпочато процес створення в Україні правового підґрунтя для застосування сучасних інформаційних технологій в
господарській діяльності торговельного підприємства. До найбільш пoпуляpниx компаній, які зaймaютьcя впpoвaджeнням
cиcтeм eлeктpoннoгo дoкумeнтooбiгу в Укpaїнi варто вiднecти кoмпaнiї “НeтКoм Тeкнoлoджиˮ та фipмa EXITE.
Найбільш пoшиpeнoю на укpaїнcькoму ринку серед пpoгpaм які забезпечують кoмплeкcну aвтoмaтизaцiю
тopгoвeльнoгo пpoцecу є пpoгpaмнa cиcтeмa “Cпpут”. Дана сиcтeмa дозволяє: вести цeнтpaлiзoвaнe упpaвлiння кaтaлoгoм
тoвapiв, умoвaми замовлення i закупівлю; цiнoутвopeнням; мapкeтингoвими акціями; підтримує побудову cклaднoї
гocпoдapcькoї i гeoгpaфiчнo poзпoдiлeнoї cтpуктуpи тopгoвoї мepeжi; aвтoмaтизaцiю замовлення тoвapiв у пocтaчaльникiв;
підтримує кoнтpoль дoтpимaння умoв постачання; упpaвлiння взaємopoзpaxункaми з кoнтpaгeнтaми; забезпечує
aвтoмaтизoвaнi інвентаризації; aвтoмaтизaцiю oбpoбки i виpoбництвa тoвapiв під власними тopгoвими мapкaми;
упpaвлiння тopгoвeльним уcтaткувaнням i вaгaми; упpaвлiння poзмiщeнням тoвapiв нa полицях; пoбудoву диcкoнтниx i
бoнуcниx cиcтeм, cиcтeм лояльності; iнтeгpaцiю з бaнкiвcькими i плaтiжними cиcтeмaми, з шиpoким cпeктpoм кacoвoгo
уcтaткувaння, з cиcтeмaми вiдeo спостереження. Система “Спрут” має потужню aнaлiтичну плaтфopму (oпepaтивнa,
кoнcoлiдoвaнa, aнaлiтикa тoвapнoгo pуxу, зaкупiвeль, зaпaciв, тopгiвлi (aж дo чeкa), клiєнтiв, пocтaчaльникiв, AВC-aнaлiз)
тoщo. A тaкoж мaє мoдуль тepитopiaльнo-poзпoдiлeнoгo eлeктpoннoгo дoкумeнтooбiгу.
Так впpoвaджeння зaпpoпoнoвaнoї cиcтeми eлeктpoннoгo дoкумeнтooбiгу, пpи взaємoдiї з пocтaчaльникaми
мepeжi дoзвoлилo пepeвecти в eлeктpoнний фopмaт нacтупнi типи пepвинниx дoкумeнтiв: зaмoвлeння нa пocтaчaння
тoвapiв вiдпpaвляєтьcя iз пiдпpиємcтвa тopгiвлi пocтaчaльнику; пoвiдoмлeння пpo вiдвaнтaжeння товарів; пoвiдoмлeння
пpo oтpимaння; рахунок на оплату товарів.
Впровадження сиcтeми eлeктpoннoгo дoкумeнтообігу тopгoвeльнoгo пiдпpиємcтвa, дoзвoляє зaбeзпeчити тaкий
piвeнь cкoopдинoвaнocтi вcix eлeмeнтiв cиcтeми упpaвлiння, пpи якoму кoжний учacник змoжe cвoєчacнo oтpимaти
дocтoвipну пepвинну iнфopмaцiю пpo cтaн i pуx вcix aктивiв тa зoбoв’язaнь підприємства.
Стрімкий розвиток економічних відносин та інформаційних технологій, що їх забезпечують, потребує
переорієнтації сприйняття бухгалтерського обліку від набору формальних процедур, спрямованих на забезпечення
процесу формування фінансової звітності, до всеохоплюючої інформаційної системи, здатної задовольняти сучасні
інформаційні запити. Тому система бухгалтерського обліку в даному контексті слід розглядати як цілісну інформаційну
систему, яка забезпечує реєстрацію, оцінку, передачу та використання фінансової інформації на якісно новому рівні за
допомогою системи віддаленого доступу та “хмарових” технологій, яка дозволяє користувачам отримати безперебійний,
багатоваріантний та оперативний доступ до інформації про господарську діяльність підприємства та її кінцевий результат.
Віртуальний період розвитку обліку характеризується глобальним поширенням Інтернету та появою “хмарових”
обчислень. Жодна з форм обліку не задовольняє дедалі зростаючих вимог до якості й оперативності інформації, що
формуються в умовах нових інтернет-технологій. На вимогу часу існуючий перелік форм доповнено новою – клаудкомп’ютерною формою. Клауд-комп’ютерна форма бухгалтерському обліку передбачає формування та використання
облікової інформації за вимогою бухгалтера з будь-якого комп’ютера чи мобільного телефону. Запропонована форма
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обліку забезпечує його відповідність сучасним інтернет-технологіям, оскільки базується на повному переході до
віртуального ведення обліку через мережу Інтернет. Клауд-комп’ютерна форма бухгалтерського обліку – це всебічна
реалізація принципів бухгалтерського інжинірингу в інституціональній теорії бухгалтерського обліку. Базовість
бухгалтерського інжинірингу в клауд-комп’ютерній формі обліку обґрунтовується застосуванням у моделюванні та
організації бухгалтерського обліку запозичених з інших наук і практик специфічних методів та інструментів: XBRL,
клауд- та грід-технологій, бізнес-моделювання Saas, Daas. Поєднання та застосування даних специфічних знань у клаудкомп’ютерній формі сприятиме модернізації методології бухгалтерського обліку та забезпечить її відповідність новітнім
запитам і вимогам до інформації.
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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансові ресурси відіграють значну роль в діяльності підприємства, його розширеному відтворенні. У період
ринкової економіки спостерігається нестача фінансових ресурсів підприємства. Це негативно впливає на діяльність
підприємств, сприяє появі та зростанню боргів перед іншими суб’єктами господарювання, державою, співробітниками.
Фінансові ресурси підприємства – це грошові кошти, що знаходяться в його розпорядженні. Їх можна спрямувати
на розвиток виробництва, утримання об’єктів невиробничої сфери, створення резервів. Та частина фінансових ресурсів, що
направляється на розвиток виробничо-комерційного процесу, є капітал у його грошовій формі.
Формування фінансових ресурсів є найдзвичайно важливою складовою у функціонуванні суб’єкта господарювання
та потребує узгодження дій системи управління підприємством, а від управлінського персоналу цілої низки знань, умінь та
досвіду за різними напрямами. Злагоджена та цілеспрямована діяльність засновників та управлінського персоналу у
вирішенні питань доцільного використання фінансових ресурсів забезпечує збереження підприємства та його подальший
розвиток, а відповідно подальші кроки у процесі формування та використання фінансових ресурсів [1, c. 33-34, 39].
За офіційними даними Державної служби статистики України [2] динаміка фінансових ресурсів сформованих на
підприємствах торгівлі відображає збільшення за період 2012-2014 рр. Проте у 2015-2017 рр. тенденція змінюється до
зменшення. Такі зрушення можуть мати негативні наслідки з огляду на підвищення залежності підприємств галузі від
зовнішніх джерел фінансування і потенційне зниження фінансової стійкості та платоспроможності підприємств торгівлі.
Система управління фінансовими ресурсами – це, по суті, набір інструментів, методів, засобів розробки та реалізації
управлінських рішень. Вони впливають на процеси формування, розподілу й використання фінансових ресурсів із метою забезпечення
стійкого фінансового стану й результативної діяльності підприємства. А від цього залежать його конкурентоспроможність та успіх на
ринку. Функціонування системи управління є запорукою успішної господарської діяльності в умовах жорсткої ринкової конкуренції.
Система управління фінансовими ресурсами підприємств складається з управління формуванням фінансових
ресурсів та управління їхнім використанням. Звідси можна виокремити основні етапи процесу управління фінансовими
ресурсами в сучасних умовах господарювання. Це визначення проблеми і постановка завдання управління фінансовими
ресурсами, прийняття рішення стосовно використання фінансових ресурсів, організація і забезпечення його реалізації та
аналіз результатів прийнятого рішення [3, c. 132].
Відомо, що для поліпшення фінансового добробуту підприємства необхідне раціональне, економне використання наявних
фінансових ресурсів. З цієї причини поняття “ефективне використання фінансових ресурсів” мусить мати певну смислову і кількісну
визначеність.
Більшість економістів розглядають ефективність як порівняння отриманого результату з понесеними витратами
або використаними ресурсами. Ефективність використання фінансових ресурсів можна оцінити за допомогою співставлення
отриманого доходу з сумою фінансових ресурсів.
Оскільки ефективність – це здатність давати ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як
відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат [4, с. 508], в умовах синергії внутрішнього та зовнішнього
аудиту нагальною проблемою постає необхідність визначити, скільки витрат суб’єкт господарювання зазнав на проведення і
внутрішнього, і зовнішнього аудиту, а також який ефект внаслідок цих витрат суб’єкт господарювання отримав.
Ефект від проведення аудиту з математичної точки зору являє собою простий алгебраїчний підрахунок усіх видів ефектів,
які отримані в результаті синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту: економічного, соціального тощо. Надзвичайно неоднозначна
при цьому методика розрахунку саме соціального ефекту. Оскільки методика розрахунку сумарного ефекту передбачає приведення
показників до єдиних одиниць виміру, то постає актуальне питання можливості та методу визначення соціального ефекту. Попри
певні напрацювання в цьому напрямі, на практиці соціальний ефект визначають спрощеним методом ранжування, констатуючи,
наявність чи відсутність такого ефекту (або ж надання певному ефекту визначених балів, місця).
У сучасних умовах перманентних кризових явищ прогресивні компанії шукають інформацію за межами фінансової звітності з
метою отримання низки показників, які демонструють ініціативи сталого розвитку та відповідальності компаній [5]. Таким чином, одне з
основних завдань синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту – представлення обґрунтованої та максимально об’єктивної інформації з
широкого кола питань, яка є підґрунтям для прийняття управлінського рішення в рамках процесу використання фінансових ресурсів
підприємства та ефективності його оцінки.
265

Список використаних джерел
1. Гуткевич С. О. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько // Вісник Національного
університету водного. господарства та природокористування. – 2012. – Вип. 2 (58). – С. 33-39.
2. Державна служба статистики України. Фінанси. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/fin.htm.
3. Гаврилко П. П. Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки
України / П. П. Гаврилко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2016. – Т. 21, Вип. 3. – С. 131-134.
4. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000-2002.
5. Управленческие решения для устойчивого бизнеса. BDO в Украине. Международные аудиторы и консультанты. – Режим доступу :
ttp://bdo.com.ua/_Files/DocLib/2378/bdo_ukraine__sustainability__a4_rus_2015.pdf

Полянська О. А.
к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
В умовах ринкових перетворень однією з ключових тенденцій реформування вітчизняних підприємств торгівлі стає
необхідність створення дієвої системи інформаційно-аналітичного забезпечення, яка являє собою функціональний комплекс, що
забезпечує процес безперервного цілеспрямованого збору, передачі та обробки відповідних інформативних показників,
необхідних для здійснення аналізу, контролю, планування та підготовки оперативних і стратегічних управлінських рішень,
спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі.
Аналіз практики діяльності вітчизняних підприємств дозволяє стверджувати, що відсутність необхідного обліковоаналітичного забезпечення призводить до того, що суб’єкти господарювання не формують фінансової стратегії і її елементів. Це
заважає підприємствам орієнтуватися в подальшому розвитку, знижує їх конкурентоспроможність, стійкість і у підсумку може
призвести до фінансової неспроможності та банкрутства.
Під обліково-аналітичним забезпеченням управління фінансовою стратегією розуміють сукупність обліково-аналітичних
даних і їх носії; методологічні підходи, методики, методи, моделі і прийоми обліку і аналізу; організаційні форми і управлінські
процедури, технічні і програмні засоби.
Обліково-аналітичне забезпечення виконує інформаційну, аналітичну, організаційні функції в процесі формування та
реалізації фінансової стратегії, тому надійність такого забезпечення визначає якість стратегії, перспективи розвитку підприємства.
Аналіз взаємозв’язку фінансової стратегії з обліково-аналітичним забезпеченням дозволяє структурувати проблеми, без
вирішення яких неможливе створення забезпечення, адекватного для прийняття стратегічних рішень у сфері фінансів. Одна з
проблем обумовлена тим, що на сучасному етапі інформаційні бази підприємств не завжди належною мірою є інтегрованими та
релевантними до управління фінансовою стратегією суб’єкта господарювання. Крім того, висока динаміка економічних процесів
як всередині підприємства, так і в зовнішньому середовищі вимагають створення методичного забезпечення, спроможного
скоригувати обліково-аналітичне забезпечення у відповідь на зміни, що відбуваються сьогодні у конкурентному середовищі.
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовою стратегією передбачає інтеграцію практично
всіх функцій управління і видів діяльності та грунтується на високій кваліфікації персоналу й супроводу обліково-аналітичного
забезпечення програмним продуктом.
Методологія формування обліково-аналітичного забезпечення повинна грунтуватися на поєднанні системного і ситуаційних
підходів. Суть системного підходу полягає у розгляді підприємства, його фінансової стратегії і його обліково-аналітичного
забезпечення як цілісних систем взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють із зовнішнім середовищем в конкретній ситуації і
динамікою внутрішнього середовища суб’єкта господарювання. Ситуаційний підхід передбачає формування обліково-аналітичного
забезпечення, яке дозволяє кількісно оцінити різні варіанти стратегії (оптимістичний, песимістичний, реальний) з метою вибору
найбільш оптимального варіанта.
Інформаційну основу аналізу фінансових стратегій і субстратегій становлять дані обліку і звітності, оскільки вони
найбільш структуровані та формуються з певною періодичністю. Тому вихідними кроками у сфері вдосконалення облікового
забезпечення повинні стати заходи з модернізації низки форм первинної документації, реєстрів та внутрішньої звітності.
Бухгалтерський облік є не тільки основою для аналізу тенденцій розвитку, вибору стратегічних рішень у сфері фінансів.
За даними бухгалтерського обліку розраховуються показники, які дозволяють оцінити, наскільки успішно підприємство втілює
обрану стратегію.
З метою структурування аналітичного забезпечення вибору і моніторингу фінансової стратегії підприємства необхідно
виокремити етапи її формування і реалізації, розподілити методи аналізу за цими етапами. Аналогічно аналітичні методи і моделі
необхідно структурувати за елементами фінансової стратегії, тобто окремими субстратегіями. Можна розподілити методи аналізу
за етапами вибору і моніторингу фінансової стратегії підприємства:
1. Стратегічний аналіз діяльності підприємства: SWOT-аналіз; методи оцінки фінансового стану підприємства на основі
фінансових коефіцієнтів; модель Дюпона; методи ризик-менеджменту.
2. Аналіз варіантів можливого фінансового стану: методи оцінки фінансового стану підприємства; методи дисконтування
грошових потоків; методи маркетингових досліджень; методи прийняття стратегічних рішень.
3. Вибір варіанта стратегії відповідно до визначених принципів і критеріїв: методи порівняльного аналізу; методи оцінки
фінансового стану підприємства; методи факторного аналізу; експертні методи.
4. Планування реалізації стратегії: методи планування; методи бюджетування; програмні методи.
5. Реалізація стратегії та контроль за реалізацією: методи контролю за відхиленнями фактичних показників від стратегічних.
Аналітичне забезпечення елементів фінансової стратегії можна розділити за субстратегіями:
1. Податкова субстратегія: нормативно-правовий аналіз; аналіз тенденцій податків; побудова податкового дерева; методи
податкового планування.
2. Дивідендна субстратегія: метод порівняльного аналізу; система аналітичних показників; побудова гістограм розподілу
прибутку, дивідендів.
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3. Інвестиційна субстратегія: методи бізнес-планування; система аналітичних показників; методи оцінки ефективності
інвестиційних проектів; методи ризик-менеджменту; методи факторного аналізу; методи бюджетування.
4. Субстратегія фінансування: методи фінансового аналізу; система аналітичних показників; індексний метод; методи
бюджетування.
5. Цінова субстратегія: методи маркетингових досліджень.
Отже, в складних умовах сучасного бізнесу неухильно підвищується роль і значення сучасних методів і механізмів
стратегічного управління підприємствами торгівлі. Однією з найбільш актуальних проблем прикладного характеру стає розвиток
методологічних і методичних основ обліково-аналітичного забезпеня стратегічного менеджменту у сфері фінансової стратегії. Це
пов’язано з тим, що для обґрунтування стратегічно-орієнтованих управлінських рішень, якісної підготовки стратегічних планів і
сценаріїв розвитку бізнес-процесів необхідний надійний інструментарій, який би відповідав специфіці і рівню завдань, що
вирішуються менеджментом підприємства. Стратегічне управління являє собою встановлення цільових параметрів стану
підприємства в довгостроковій перспективі і забезпечення реалізації ефективних оперативно-тактичних рішень, спрямованих на
досягнення цілей фінансової стратегії.
Очевидно, в сучасних умовах результати стратегічного менеджменту не можуть бути адекватно оцінені на основі
традиційної моделі бухгалтерського обліку та звітності, що обумовлено ретроспективним характером відображеної інформації, яка
дозволяє оцінити ті господарські процеси і явища, які відбулися, проте не враховує і залишає поза сферою розгляду показники, які
прямо впливають на управління фінансовою стратегією підприємства, нові перспективи його розвитку та створення вартості в
майбутньому. Отже, обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стратегією повинне характеризуватися широким
діапазоном особливостей, які стосуються цільової функції, об’єктів, інформаційної бази, методичного інструментарію та
аналітичних процедур.
Список використаних джерел
1. Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / П. О. Куцик, Т. Г. Васильців та ін. – Львів : Растр-7, 2016. – 320 с.
2. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції :
[монографія] / М. В. Корягін. – Львів : ЛКА, 2012. – 389 с.
3. Пилипенко А. А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства : [монографія] / А. А.
Пилипенко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2007. – 276 с.
4. Фатенок-Ткачук А. Організація обліково-аналітичного забезпечення процесу формування стратегії розвитку підприємства /
А. Фатенок-Ткачук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/echcenu_2015_2_17.pdf
5. Малиновський Ю. В. Інформаційне забезпечення стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства / Ю. В.
Малиновський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/chem_biol/nvnltu/352_mal.pdf.

Рилєєв С. В.
к.е.н., доцент,
Дрінь І. І.
к.ф.-м.н., доцент
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання, які характеризуються глобалізацією, стандартизацією та уніфікацією
економічних процесів, вступом України до Світової організації торгівлі, підписання економічної частини Угоди з ЄС,
загостренням конкурентної боротьби, зростає роль інформаційного забезпечення управління товарними та фінансовими
потоками, що формується в обліково-аналітичному комплексі торговельного підприємства.
Складовою частиною обліково-аналітичного комплексу підприємства виступає управлінський аналіз (рис. 1), який
розглядається дослідниками як:
1. Підфункція управління.
2. Вид економічного аналізу.
3. Складова управлінського обліку.
4. Поєднання різних комбінацій щодо попередніх трьох підходів.
Комплексне дослідження всіх сторін
діяльності підприємства та його структурних
підрозділів

Границі інформаційного інструментарію аналізу
охоплюють практично всі сторони господарської
діяльності

Використання всіх доступних зовнішніх та зовнішніх
інформаційних джерел фінансового та нефінансового характеру
Орієнтація результатів аналізу на внутрішнє керівництво та
спеціалістів
Аналітичні процедури націлені на оцінку бізнес-діяльності
Визначення та відбір оперативного управління, тактики, політики,
стратегії в умовах невизначеності та ризику
Максимальна закритість результатів аналізу в системі збереження
комерційної таємниці
Має переважно прогнозний характер, спрямований на оцінку
діяльності підприємства у майбутньому
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Інтеграція планування, обліку, аналізу,
контролю та прийняття рішень на
торговельному підприємстві

Методичне забезпечення аналітичних процедур включає сучасні ринкові
інструменти, апробовані на практиці зарубіжних та вітчизняних аналітиків
Максимальна закритість результатів аналізу в системі збереження
комерційної таємниці
Відсутність регламентації проведення аналізу ззовні
Обґрунтування оптимальних управлінських рішень здійснюється на основі
виявлення невикористаних можливостей
За ступенем надійності, на відміну від фінансового аналізу, який переважно
суб’єктивний, є переважно об’єктивним
Мета, завдання, предмет та об’єкт управлінського аналізу підтверджують,
що він насамперед є напрямком економічного аналізу

Рис. 1. Характеристика та концептуальні засади управлінського аналізу
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Управлінський аналіз є частиною економічного аналізу, орієнтований на внутрішніх споживачів, характеризується своєю
конфіденційністю, компенсує обмеження фінансового аналізу, призначений для оцінки поточних та майбутніх результатів
господарювання підприємства та його структурних підрозділів у системі прийняття та контролю за реалізацією обґрунтованих
оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень (рис. 2).
ВХІД

Облікова, планова та позаоблікова інформація
Оперативний облік та
звітність

Статистичний облік та
звітність

Бухгалтерський фінансовий
облік та звітність

Стратегічний фінансовий
облік та звітність

Застосування управлінського аналізу дозволяє забезпечити
переорієнтацію управлінського процесу та всіх його функціональних підсистем, зокрема системи
бухгалтерського обліку, на досягнення стратегічної мети, що забезпечує одержання конкурентних переваг
уточнення змісту функцій управління (планування, організації, мотивації, контролю та координації) шляхом
підвищення рівня їх інформаційно-аналітичного забезпечення
скорочення кількості управлінських звітів, які не використовуються в системі менеджменту
формування карт відповідності аналітичних звітів потребам оперативно-тактичного та стратегічного
управління
встановлення взаємозв’язку між обліковими даними оперативного, тактичного та стратегічного характеру,
аналітичними розрахунками та стратегічними управлінськими рішеннями шляхом розмежування рівня
доступу суб’єктів збору, обробки й інтерпретації та суб’єктів прийняття управлінських рішень

Податковий облік та
звітність

Управлінський обліковоаналітичний комплекс
Оперативний, тактичний та
стратегічний управлінський
облік
Управлінський контроль та
внутрішній аудит

Управлінська облікова
політика
Управлінська звітність

зміну місця і ролі обліково-аналітичних працівників у системі менеджменту підприємства
одержання набору показників, які можуть бути використані в процесі формулювання, впровадження,
моніторингу, оцінювання і контролю стратегії

Управлінський аналіз

ВИХІД
Отримана інформація
Користувачі інформації

Рішення

Стратегічний
менеджмент

Фінансовий
менеджмент

Операційний
менеджмент

- планування, управління, оцінка фінансово-господарської діяльності,
внутрішній контроль та аудит

Управлінський апарат та
спеціалісти

Зовнішні користувачі

- зовнішній контроль та аудит;
- оцінка діяльності з метою інвестування

Рис. 2. Управлінський аналіз у системі обліково-аналітичного комплексу торгівельного підприємства
Проводиться управлінський аналіз з врахуванням галузевої специфіки діяльності аналізованого підприємства
(рис. 3). Ефективність управлінського аналізу можна визначити за ступенем реагування на можливі фінансові, ресурсні,
кадрові та інші ризики. З точки зору системного підходу управлінський аналіз в управлінському обліково-аналітичному
комплексі розглядається не як окремий елемент з аналітичними функціями, а як складне багатоелементне утворення, яке
підтримує облікові системи підприємства та складається з оперативного, тактичного та стратегічного аналізу.
Підприємства сфери товарного обігу є ланкою, що пов’язує виробництво продукції та її споживання, сприяє завершенню кругообігу суспільного продукту у товарній формі
і тим самим забезпечує його безперервність
Для торговельних підприємств є характерним швидкий оборот коштів, збільшення доходів від реалізації товарів (у роздрібній торгівлі) у готівковій формі, а в оптовій
торгівлі виникнення поточної дебіторської заборгованості, що несе ризик зростання інших операційних витрат (внаслідок списання сумнівної та простроченої
заборгованості)
Специфіка торгівлі – поєднання операцій виробничого характеру (сортування, фасування, пакування, переробка та зберігання сільськогосподарських продуктів тощо) з
операціями, пов’язаними зі зміною форм вартості, тобто безпосередньо з реалізацією продукції
Є свої особливості і у структурі оборотних активів, значна частина яких авансована в товарні запаси
Особливості галузевої структури необоротних активів полягають у поєднанні власних та орендованих основних засобів

Суб’єк
ти

Різноманітні організаційні структури внутрішньгосподарського управління та окремі особи, які відповідальні за проведення аналізу: бухгалтерія, відділи збуту,
консультанти торговельного залу з продажів профілюючих товарів, а також зовнішні консультанти в системі проведення аналізу та ін.

Джерела
інформації

Вплив галузевих особливостей
Управлінський аналіз
Дослідження механізму досягнення максимальної прибутковості (рентабельності) та підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу; розробка
важливих питань конкурентної політики торговельного підприємства та програм його зростання на перспективу; обґрунтування управлінських рішень щодо
досягнення конкретних оперативних, тактичних та стратегічних завдань

Бухгалтерська (фінансова та управлінська), податкова, статистична (Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами, форма 1-Б; Звіт про продаж і запаси товарів
(продукції) в оптовій торгівлі, форма 1-опт; Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі, форма 3-торг; Звіт про наявність торгової мережі, форма 7-торг
тощо), дані первинного обліку, нормативно-довідкова інформації (Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядок їх планування у торговельній
діяльності), актів інвентаризації та внутрішнього аудиту. Прейскуранти цін. Переважно є комерційною таємницею. Інша інформація … здобута легальним та
нелегальним шляхом у конкурентній боротьбі

Завдання

Мета

Прибутковість торгівельних підприємств в значній мірі залежить від форми реалізації товарів, застосування торговельних націнок, а також від витрат обігу

Визначення місця підприємства на товарному ринку; аналіз ресурсних можливостей збільшення обсягів реалізації товарів за рахунок: підвищення ефективності
використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів підприємства; обґрунтування рішень щодо удосконалення формування оптимальної асортиментноякісної структури товарних запасів, товароруху, товарообертанння та товарообороту в системі забезпечення підвищення конкурентоспроможності торговельного
підприємства

Рис. 3. Окремі особливості методики управлінського аналізу діяльності торгівельного підприємства
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ ЯВИЩАМ
Однією із головних тенденцій розвитку сучасного суспільства є економічна глобалізація. Такий стан розвитку
супроводжується як позитивними так і негативними наслідками. Глобалізація світової економіки та посилення економічної
конкуренції вимагає суворішого контролю за економічною діяльністю підприємств. На сьогодні проблемою для
ефективного розвитку підприємств в цілому та забезпеченні їх функціонування є кризові явища, основними чинниками
яких є макроекономічна нестабільність, структурні диспропорції регіонального і галузевого розвитку, недостатня
розвиненість ринків товарів і послуг, низька платоспроможність населення тощо.
У ринкових умовах господарювання підприємство функціонує в складному зовнішньому середовищі, що
характеризується нестабільністю та певною динамкою змін. Це змушує підприємство адаптуватися до умов, потребує
пошуку шляхів виживання в умовах невизначеності та нестійкості середовища [2].
Наявні зміни зовнішні і внутрішніх умов діяльності підприємства створюють певні загрози його господарюванню
та розвиткові. На сьогодні функціонування підприємств усіх галузей економіки обтяжене ризиком фінансових втрат та
виникнення ознак банкрутства.
Система протидії банкрутству на рівні підприємства повинна бути спрямована на подолання кризових явищ. В
таких умовах важливе значення набуває процес розробки та використання ефективних методів і форм здійснення
антикризового управління підприємством.
Для протидії кризовим явищам на підприємстві виступає система управлінського обліку, яка дає можливість
реагувати на такі явища, оцінити позитивні і негативні сторони діяльності підприємства та середовища функціонування.
Крім того, дані управлінського обліку використовуються не тільки для прийняття управлінських рішень щодо кризових
явищ в діяльності підприємства, але й дають можливість спрогнозувати можливість настання подібних явищ.
В умовах кризи виживання підприємства у майбутньому вимагає розгляд кризового стану як частини діяльності
підприємства і частини управління, так як в умовах кризи конкуренція на ринку зростає і підприємства, продукція яких не
знаходить збуту на ринку, можуть стати банкрутами.
З врахуванням цього, основним завданням управлінського обліку та його роль в протидії кризовим явищам є
визначення сильніших сторін підприємства та усунення слабких.
Система протидії банкрутства підприємства спрямована на створення передумов по подоланню кризових явищ в
діяльності окремого суб’єкта господарювання і основними складовими такої системи є механізм подолання кризових явищ і
запобігання банкрутству та механізм профілактики виникнення кризи, який охоплює основні напрямки роботи, пов’язаний
із недопущенням виникнення та розвитку кризових явищ.
Для забезпечення оперативності реагування та прийняття доцільних рішень для об’єктивного відображення
господарських процесів важливим є використання такої системи, яка б забезпечила керівництво інформацією. В умовах
динамічності таке завдання вирішує система управлінського обліку.
Недопущення виникнення кризових явищ сприяє впровадження у діяльність сучасного інструментарію управління,
а саме:
 розробки оптимальної цінової політики;
 управління витратами та доходами підприємства;
 управління процесом формування прибутку та його використання;
 контроль за пропорційністю власного та позикового капіталу;
 аналіз та дотримання співвідношень дебіторської та кредиторської заборгованості;
 управління грошовими потоками та поточною платоспроможністю.
І важливим при цьому є інформаційне забезпечення, базу якого формують дані фінансового та управлінського
обліку, а також різні види звітності підприємства. Управлінський облік надає оперативну та спеціальну інформацію для
антикризового управління. Задовольняючи потреби управлінського персоналу в інформації, слід врахувати, що етапи, стадії
та рівень передкризового стану кожного підприємства різний, тому необхідно враховувати особливості функціонування
підприємства і ступінь інтенсивності кризових явищ.
Одним із факторів впливу на формування системи управлінського обліку на підприємстві є галузь економічної
діяльності.
Белоусова І. А. зазначає важливість даних управлінського обліку в умовах фінансової кризи для дослідження
співвідношень між величинами постійних, змінних, постійно-змінних і сукупних витрат виробництва. Облік виробничих
витрат і калькулювання собівартості продукції визначено автором як найважливішою ділянкою обліку підприємства і
управління виробничими витратами і собівартістю неможливе без достовірної інформації [1, с. 297].
Фоміна О. В. зазначає, що проблеми методології та організації управлінського обліку на підприємствах торгівлі ще
недостатньо розроблені, тому на сьогодні це питання є досить актуальним та потребує ґрунтовних досліджень [3; с. 207].
Автор узагальнює ресурсні можливості управлінського обліку та основні проблеми і шляхи їх вирішення. До таких проблем
на сьогодні в торгівлі відносять: нескоординоване охоплення ринку збутом; функціональне перевантаження менеджерів
підприємства; неефективне проведення збутової діяльності; неефективне проведення рекламних кампаній; не оптимальність
закупівлі; неоптимальний розмір запасів; неефективна робота транспортного цеху; рівень автоматизації; нераціональна
система стимулювання; відсутність контролю за ефективністю прийнятих рішень [3; с. 208-210].
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Основною метою управлінського обліку в умовах антикризового управління є забезпечення управлінського
персоналу необхідною, своєчасною, достовірною інформацією про процеси та явища, що мають місце в системі управління
діяльністю підприємства аналіз якої надасть можливість виявити та попередити кризову ситуацію.
Значення управлінського обліку у протидії кризовим явищам полягає у тому, що ця підсистема бухгалтерського
обліку перш за все орієнтована на прогнози майбутніх подій і прийняття виважених управлінських рішень, які дають змогу
передбачити та попередити кризові явища в роботі підприємств.
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ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ
В залежності від виду діяльності та розташування підприємства, постачальників та ринків збуту, суттєво
варіюється доля логістичних витрат в собівартості продукції. Однак, навіть якщо частка логістичних витрат є незначною,
результати організації логістичних процесів впливають на ефективність роботи підприємства та його імідж серед клієнтів та
партнерів.
Таким чином, існує вагома потреба в управлінні логістичними процесами будь-якого підприємства, незалежно від
його розмірів та масштабів функціонування.
Будь-яке управління бере свій початок з планування, що супроводжується організуванням, контролюванням та
завершується регулюванням.
Відтак, схематично процес управління логістичною діяльністю можна зобразити наступним чином (рис. 1).

Рис. 1. Процес управління логістичною діяльністю
Розглядаючи в детальному розрізі наведений процес управління логістичною діяльністю, можна стверджувати, що
і логічно випливає з судження про те, що управління логістичною діяльністю – це процес, а не лише сукупність окремо
виконуваних функцій, що етапи організування, контролювання та регулювання базуються на основі першого етапу
управління логістичною діяльністю – планування.
Відтак, будь яке ефективне управління бере свій початок ще на етапі планування. Саме від інформації, якою володіють
керівники та всі інші учасники планування логістичної діяльності, залежить якість побудованих логістичних планів.
В даному випадку в зміст терміна “якість побудованих логістичних планів” вкладаємо досяжність плану, відповідність
вимогам ринку, тобто актуальність поставлених у плані цілей, відповідність меті функціонування підприємства та узгодженість з
іншими планами, відповідність фінансовим можливостям виконавців плану та відсутність конфліктних показників.
Розглядаючи інформаційне забезпечення підприємства на етапі планування логістичної діяльності, доцільно розглянути
джерела інформації, вони можуть бути внутрішні – тобто, інформація, отримана внаслідок формування фінансової чи управлінської,
бухгалтерської, маркетингової, контролінгової, логістичної звітності тощо та зовнішні – інформація, отримана від маркетингових
дослідницьких компаній, статистична інформація, публікації в журналах, газетах, книгах, корпоративний шпіонаж тощо.
Тут звертаємо увагу не лише на логістичну інформацію підприємства, тому що повна узгодженість логістичних
планів з генеральними цілями та метою функціонування може бути досягнута лише за умови врахування результатів
функціонування та напрямку подальших дій усіх підрозділів підприємства, а не виокремлено – логістичного.
Усю внутрішню інформацію про діяльність підприємства можна отримати внаслідок ефективно організованої
системи обліку. На основі статистичних даних попередніх періодів функціонування підприємства можна проводити
фінансовий, економічний, управлінський тощо аналізи його діяльності, проводити моделювання майбутніх ситуацій та
складати обґрунтовані плани, ставити “реальні” та досяжні планові показники, що є суттєвою складовою якісно
побудованого логістичного плану.
Таким чином, доцільно стверджувати про необхідність ведення усестороннього обліку діяльності підприємства,
включаючи і логістичні процеси, задля забезпечення ефективного планування та реалізації логістичних планів.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В даний час однією з найважливіших в світі проблем є проблема глобального економічної кризи, негативний вплив
якої відчули на собі як окремі люди, підприємства, так і регіони і країни в цілому. Вплив кризи відчувається ланцюговою
реакцією  на макрорівні (рівень держави), на мезо- (область, район) і мікрорівнях (окреме підприємство, його працівники),
і навпаки.
Однією з найважливіших стадій забезпечення надійного функціонування підприємства на макрорівні є
статистичний облік, тобто планомірний, науково організований збір даних про соціально-економічні явища і процеси
суспільного життя шляхом їх реєстрації за заздалегідь розробленою програмою. Основним джерелом статистичних даних є
статистична звітність, тобто офіційний документ, основна організаційна форма статистичного спостереження, що містить
дані про діяльність організацій у вигляді заповненого формуляра, який подається у визначені строки до Державної служби
статистики України. В даний час у вітчизняній статистиці обстеження діяльності окремих підприємств здійснюється за
допомогою комплексної системи ключових показників або сукупності показників економічного і соціального характеру, на
основі яких реалізуються такі функції, як облік, контроль, планування і управління на мікро- і макрорівнях. Система
звітності та її обсяг визначається переліком (табелем) звітності [2].
Нарівні зі статистичною звітністю головним джерелом інформації про діяльність підприємства для внутрішніх і
зовнішніх користувачів є фінансова звітність, обсяг і зміст якої не завжди відповідає очікуванням споживачів інформації,
тобто показники, що містяться в ній, не дозволяють оцінити вплив кризових явищ в країні, виміряти рівень впливу загроз і
спрогнозувати економічні виклики на мікро-, мезо- і макрорівнях, а також не відображають складової ринкового середовища
суб'єкта господарювання. Базою для формування статистичної звітності є ведення статистичного обліку показників
діяльності суб'єкта господарювання, який є частиною облікової системи, проте статистична інформація, на відміну від
фінансової, може бути не суцільною, а вибірковою. Статистичний облік може вестися як за даними оперативного і
фінансового обліку, так і за допомогою самостійного спостереження [2].
Основним напрямом розвитку методик організації статистичного обліку на сучасному етапі є посилення
контрольних та аналітичних можливостей облікової інформації, підвищення економічної обґрунтованості показників
звітності (фінансової та статистичної) з метою визначення надійності функціонування суб’єктів господарювання і
прогнозування рівня економічної безпеки економічної діяльності окремого підприємства, регіону та держави.
Сукупність основних форм статистичної та фінансової звітності дозволяє здійснювати поточний контроль за
станом суб’єктів господарювання і виконувати функції щодо розвитку та зміцнення економічної безпеки функціонування
певного виду діяльності та держави в цілому. Таким чином, функція статистичного спостереження за діяльністю
господарюючого суб’єкта та розглянутий перелік форм статистичної та фінансової звітності дозволяють отримати і
сформувати досить повну, об’єктивну і достовірну інформаційну базу для аналізу стану і перспектив розвитку суб’єктів
господарювання та видів економічної діяльності на місцевому рівні та держави в цілому.
Аналіз різних методик організації спостережень за діяльністю суб’єктів господарювання дозволив сформулювати
визначення статистичного аналізу надійності їх функціонування як комплексну систему вивчення діяльності
господарюючого суб'єкта на основі статистичного обліку, здійснюваного за спеціально розробленою програмою,
призначеної для виявлення якісних і кількісних змін станів загальної економічної системи в динаміці [3].
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що для повного і всебічного вивчення рівня
надійності функціонування суб’єктів господарювання потрібен великий обсяг різнопланової інформації
(взаємодоповнюючих показників фінансової та статистичної звітності), що характеризує діяльність об’єкта, а також
пов’язані з нею ризики і результати, отримані за максимально тривалий період часу. Як правило, прояв факторів ризику
породжує невизначеність, при цьому господарюючий суб’єкт, володіючи реальними шансами надійного і стабільного
функціонування, знаходиться одночасно під загрозою можливих втрат. Використання спеціального алгоритму аналітичної
обробки показників, розробленої з урахуванням виду економічної діяльності суб’єкта господарювання, забезпечить
можливість аналітично врахувати фактор ризику і застосувати варіативний підхід до прогнозування рівня надійності
фінансово-економічного стану на основі розробки сценарних (альтернативних) моделей економічної безпеки на мікро- та
макрорівні.
В межах методичного підходу до аналітичної обробки статистичної інформації нами розроблена процедура
формування оцінки величин надійності функціонування господарюючого суб’єкта, яка базується на застосуванні теорії
корисності. Для відбору показників оцінки величини надійності функціонування підприємства використано метод
номінальних груп, що дозволяє вибрати необхідні ключові показники внутрішньою і зовнішнього середовища. В основі
розробки шкали корисності для показників оцінки надійності функціонування є ранжування, яке здійснюється за
спеціальною шкалою. Максимальна оцінка присвоюється найкращій характеристиці. Це означає, що такий алгоритм аналізу
дозволить встановити ступінь контролю ризику функціонування в кризових умовах, визначити і виміряти масштаб ступеня
впливу можливих загроз.
Рекомендації, сформульовані на основі такого аналізу, носять конструктивний характер і можуть забезпечити
надійність функціонування та суттєво поліпшити діяльність підприємства, якщо вони будуть впроваджені в його діяльність.
Вплив кризових тенденцій на діяльність суб’єктів господарювання обумовлює необхідність застосування підходів, відмінних
від існуючих, до визначення кола економіко-статистичних показників і методики їх обчислення, а підвищення суттєвості та
важливості звітних показників розширює інформаційні межі їх використання, дозволяючи розглядати звітність в якості
основи для прийняття ефективних управлінських рішень.
У вітчизняному та зарубіжному досвіді застосування результатів статистичного аналізу діяльності суб’єктів
господарювання для оцінки надійності їх функціонування використовується безліч показників з метою прогнозування
економічної безпеки на мікро- та макрорівнях, що серйозно ускладнює процедури відбору найбільш інформативних
ключових індикаторів, які відповідають поставленій меті аналізу. Однак відмінності у видах економічної діяльності
суб’єктів господарювання (тривалість виробничого і фінансового циклу, особливості основної діяльності тощо) не
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відображаються і не впливають на склад, формат і зміст статистичної та фінансової звітності, що ускладнює проведення
аналізу.
Для упорядкування, оптимізації та підвищення об’єктивності і достовірності зібраної в процесі спостереження
значного обсягу первинної і вторинної статистичної інформації фінансового та нефінансового характеру для подальшого
відображення її в аналітичних бюлетенях нами рекомендовано вдосконалити потік інформації для включення її в звітність, а
на основі звітності окремих суб’єктів господарювання складати статистичні карти в розрізі видів економічної діяльності та
окремого регіону.
Вищевикладений підхід до організації руху потоків інформації на підприємстві, з одного боку, дозволить органам
влади та іншим зацікавленим користувачам на основі об’єктивної інформаційної бази оцінювати соціально-економічний
стан розвитку регіону та держави, з іншого – ефективно і своєчасно реагувати на стримуючі чинники і, нарешті, в
короткостроковому періоді виділяти пріоритети безпечного розвитку.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що запропоноване рішення поставлених проблем дозволить забезпечити
створення об’єктивної інформаційної статистичної бази даних, економічність, об’єктивність та суттєвість інформаційноаналітичного забезпечення зацікавлених користувачів, а також підвищити якість і наукову обґрунтованість прийняття
управлінських рішень, спрямованих на забезпечення економічної безпеки та нейтралізацію впливу кризових явищ на усіх
рівнях в майбутньому.
Список використаних джерел

1. Цал-Цалко Ю. С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація: [монографія] / Ю. С. Цал-

Цалко.  Ж. : ЖДТУ, 2004.  505 с.
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Скрипник Н. В. Сутність стратегічної управлінської звітності та підходи щодо її формування / Н. В. Скрипник, М. Є.
Скрипник // Міжнародний науковий журнал “Науковий огляд” : ЦМНС “ТК Меганом”. – Київ, 2015. – № 5 (15). – С. 19-26.

Табенська Ю. В.
к.е.н., доцент
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Згідно з нормами бюджетного законодавства (п.3 ст. 26) розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників
організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх закладах та у підвідомчих
бюджетних установах.
Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання
законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети,
завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.
Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, спрямована на
удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання
бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй
бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю.
Міжнародний Інститут Внутрішніх Аудиторів України характеризує внутрішній аудит як незалежну, об’єктивну
діяльність з надання впевненості та консультаційних послуг, що має приносити користь організації та покращувати її
діяльність. Внутрішній аудит допомагає організації досягати поставлених цілей за допомогою системного, упорядкованого
підходу до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю, і корпоративного управління.
Зазначимо, що перелік напрямів і форм внутрішнього аудиту, які передбачені в частині імплементації аудиторської
функції у країнах ЄС є достатньо широким. Так, у кожній окремій країні особливості реалізації функції внутрішнього
аудиту, зокрема застосування напрямів внутрішнього аудиту, дуже тісно взаємопов’язано із особливостями систем
адміністративного устрою, державного управління, державного фінансового контролю, а також із викликами подій у
державному секторі.
На противагу досвіду країн ЄС, вітчизняні Стандарти внутрішнього аудиту, які в цілому враховують базові засади
міжнародних практик у частині напрямів і форм внутрішнього аудиту, визначають три його напрями: аудит ефективності,
фінансовий аудит та аудит відповідності.
Аудит ефективності покриває найбільш широкий спектр об’єктів дослідження та категорій проблемних сфер, що в
свою чергу вимагає від аудитора високого рівня досвіду, знань та навичок не лише у сфері методичних прийомів і процедур
проведення дослідження, а й у сфері широкого кола різноманітних видів діяльності.
В свою чергу фінансовий аудит фокусується виключно на фінансових процесах (зосереджуючись на механізмах
контролю в них), фінансових операціях, бухгалтерському обліку та звітності; методи його проведення та підготовки звіту
(аудиторських висновків) в цілому стандартизовані; а необхідні для його проведення знання, як правило, обмежується
сферами бюджетного процесу, бухгалтерського обліку, здійснення державних закупівель та права. В основу фінансового
аудиту покладено аналіз фінансових процесів, які можуть бути як стандартні/притаманні кожній установі (наприклад,
процес нарахування та виплати заробітної плати, витрат на відрядження або проведення державних закупівель), так і
специфічні/функціональні, тобто такі що характерні лише для певних сфер діяльності (наприклад, процес фінансового
забезпечення харчування ув’язнених або процес нарахування та виплат житлово-комунальних субсидій населенню).
Однією з ключових цілей фінансового аудиту є надання аудиторського висновку (у міжнародній практиці
використовується термін “надання достатніх гарантій”) з приводу достовірності звітності. Аудитор не стільки намагається
знайти цифрові й сумарні (можливо арифметичні) помилки, скільки дає огляд методу ведення бухгалтерського обліку,
здійснює аналіз виробничо-господарської діяльності та підтвердження (чи спростування) фінансових результатів діяльності
установи за звітний період і можливі перспективи розвитку на майбутнє.
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Сутність аудиту відповідності фактично зведено до контролю відповідності процедур і трансакцій, які
здійснюються в установі, правилам і законодавству, стандартам тощо. При цьому процес, як такий, не розглядається взагалі
ні з точки зору ефективності та якості, ні на предмет достовірності фінансової звітності. У практиках деяких країн ЄС цей
різновид аудиту взагалі не розглядається як окремий напрям аудиту, а є складовою фінансового аудиту законності та
правильності.
Завдяки певним особливостям фінансових аудитів та аудитів відповідності, пов’язаним насамперед із тим, що в
основу їх методології покладено методи документальних і фактичних перевірок, внутрішні аудитори часто асоціюють ці
напрями аудиту із ревізіями та перевірками. Особливо характерною така тенденція є для “колишніх ревізорів”.
Важливо пам’ятати, що фінансові аудити та аудити відповідності в жодному разі не можна ототожнювати із
ревізіями, перевірками або інспектуванням. У цих двох функцій різна природа, цілі, завдання, а отже і методи та результати
реалізації, і критерії оцінки якості їх реалізації. Ревізія/інспекційна діяльність по-суті є складовою системи внутрішнього
контролю (або державного внутрішнього фінансового контролю в залежності від рівня реалізації цієї функції), тоді як аудит
– це зовнішній незалежний огляд, який має на меті ззовні комплексно оцінити систему внутрішнього контролю, знайти її
слабкі місця та рекомендувати заходи, направлені на відновлення дієвості такої системи, її вдосконалення.
Резюмуючи викладений матеріал, зазначимо, що існує реальна необхідність у потужній розбудові системи
внутрішнього аудиту в межах реалізації Концепції державного внутрішнього фінансового контролю. Так, потребує
подальшого удосконалення гармонізація внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту шляхом удосконалення
нормативно-правової бази у сфері внутрішнього аудиту та організації заходів, спрямованих на підтримку та розвиток
системи внутрішнього аудиту в цілому.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ефективне функціонування торговельних підприємств в повній мірі залежить від належної організації
бухгалтерського обліку товарних операцій та запровадження системи внутрішнього контролю за означеними операціями.
Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, прийняті Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, законодавчі і нормативні акти визначають єдині методологічні принципи щодо ведення
бухгалтерського обліку, разом з тим, для торговельних підприємств слід враховувати специфіку їх діяльності.
Проблеми організації бухгалтерського обліку та контролю у торговельних організаціях були в центрі досліджень
вітчизняних вчених, зокрема: В. І. Бачинського, Б. І. Валуєва, Р. М. Воронка, С. М. Зубчик, Й. В. Канака, М. В. Корягіна, П.
О. Куцика, О. А. Полянської, К. І. Редченка, В. О. Шевчука та інших.
Аналіз оперативної бухгалтерської інформації є передумовою кожного управлінського рішення щодо впровадження
методів продажу та здійснення діяльності у кожному з торговельних підрозділів (магазинів), напрямів активізації продажу
та роботи зі споживачами. Серед таких методів, на сучасному етапі є застосування гнучких систем знижок, як для власників
дисконтних карток, так і для пересічних споживачів. З огляду на це, зростає роль бухгалтерського обліку та контролю у
торговельних підприємствах. Саме у бухгалтерському обліку слід формувати оперативну інформацію щодо обсягів
товарообороту та залишків за видами товарів, за видами дисконтних карток, за контрагентами тощо.
Оскільки операції з товарами є визначальними для торговельних підприємств, то і сфокусованість бухгалтерського
обліку та внутрішнього контролю також повинна бути на означених операціях. При формуванні облікової політики щодо
товарів важливо обрати метод оцінки запасів з огляду на потребу ефективного управління вартісною формою руху товарів,
отримання справедливої оцінки активів в умовах постійних коливань цін на товари та оптимізації витрат на здійснення
торговельної діяльності. Це набуває актуальності з огляду на можливість обрання методів оцінки з тих, що передбачені
П(С)БО з урахуванням мінливості стану цінової політики в країні.
Проведення внутрішнього контролю на торговельному підприємстві не є обов’язковою процедурою і не закріплене
чинним законодавством, проте його організація та здійснення є необхідною умовою управління господарською діяльністю.
При побудові внутрішнього контролю доцільно передбачити систему повноважень щодо розподілу контрольних
функцій на всіх етапах руху товарів, що забезпечить ефективність управління діяльністю підприємства.
При організації системи внутрішнього контролю на торговельних підприємствах доцільно звернути увагу на
існування критеріїв, яких необхідно дотримуватись:
– надійності;
– відповідності розмірам і ступеню складності підприємства;
– регламентації внутрішнього контролю та її залежності від розроблених керівництвом внутрішніх регламентів;
18.
відповідальності суб’єктів внутрішнього контролю за інформаційну безпеку та захист інформації.
Також для правильної організації внутрішнього контролю потрібно вірно визначити завдання, вирішення яких буде
сприяти досягненню цілей суб’єкта господарювання. Правильно поставлені цілі та завдання системи внутрішнього
контролю дозволять зробити вірний висновок за результатами проведених контрольних процедур, які, в свою чергу можна
поділити на певні етапи: організаційний, підготовчий, методичний та заключний.
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Ефективно побудована система внутрішнього контролю на підприємстві забезпечує моніторинг фактичного стану
об’єкта контролю, виявлення відхилень, порушень та зловживань, їх усунення та попередження виникнення в майбутньому.
Система внутрішнього контролю повинна діяти в інтересах власників та інвесторів, максимально достовірно інформуючи
останніх про стан справ на підприємстві, не допускаючи порушень, зловживань, шахрайства та сприяючи збереженню
матеріальних цінностей, зокрема і з використанням аудиту ІТ технологій.
Урахування означених критеріїв стане передумовою організації дієвої системи обліку та внутрішнього контролю на
торговельному підприємстві, суттєво підвищити інформативність управлінської звітності та якісного рівня контролю.
Таким чином, впровадження системи внутрішнього контролю за діяльністю торговельних підприємств є
комплексною задачею та пов’язане з суттєвими витратами. Найефективніше розглядати роботи з побудови системи
внутрішнього контролю як постійний бізнес-процес, оскільки відношення до цього завдання як до разового проекту не
принесе очікуваного результату – збереження майна власника та достовірності фінансової звітності.
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ПРО БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ЗА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПЛАТИ
В умовах сьогодення майже кожен підприємець зіштовхнувся з такою проблемою, як блокування податкових
накладних. Статистика свідчить, ‒ з початку роботи автоматизованої системи моніторингу оцінки ступеня ризиків (з
03.07.2017 р.) в Єдиному реєстрі податкових накладних станом на 01 вересня зареєстровано практично 40,6 млн. податкових
накладних/розрахунків коригування на суму ПДВ понад 225,3 млрд. грн. За період роботи СМКОР зупинена реєстрація
201,2 тис. ПН/РК на суму 3,1 млрд. грн, що становить 0,5 % до загальної кількості ПН/РК, які реєструвалися [1]. На основі
спостережень виявлено, ‒ постраждали не тільки аграрії (їх більшість) через невідповідність обсягів придбання та продажів
товарів у розрізі окремих кодів УКТ ЗЕД, але й торговельні суб’єкти господарювання, зважаючи на те, що значна доля їх
ринку працює на домовленостях попередньої оплати.
Без сумніву, такі обставини ставлять у скрутне становище не лише постачальників, але й покупців, що призводить
до невиконання договірних умов, втрати часу та постійних перевірених контрагентів, авторитету на ринку попиту та
пропозиції, збільшенню непередбачених грошових затрат на сплату податків до бюджету. Наслідком є негативний вплив на
фінансові результати торговельних компаній нашої країни, які мають на меті задовольнити бажання споживачів.
В ході дослідження виділено Критерії оцінки ступеня ризику, які рятують компанії від моніторингу:
1. Не потрапляють під моніторинг ПН, які не видаються покупцеві або складені на звільнені операції.
2. Обсяг постачань, указаний платником у ПН/РК, зареєстрованих у поточному місяці, з урахуванням поданої (ого)
на реєстрацію в ПН/РК, складає менше 500 тис. грн. і керівник ‒ посадова особа такого платника є особою, що обіймає
аналогічну посаду не більше ніж у трьох діючих платників.
3. Не підлягають моніторингу ПН платників, які у 2016 році сплатили більше 5 млн грн. податків і ЄСВ (суми
ПДВ, сплачені при імпорті товарів не враховуються).
4. При розрахунку податкового навантаження (D) (має бути не менше 5%) також не враховують імпортного ПДВ.
При цьому, загальна сума ПДВ у складених за місяць ПН (P) не повинна перевищувати більш ніж на 30% максимальну
місячну суму ПДВ за останні 12 місяців [4]. Отже, надання інформації ДФС про види діяльності та товари, що
придбаваються /постачаються торговельним суб’єктом господарювання не дає можливості запобігти блокуванню, адже
коди УКТ ЗЕТ на вході та виході співпадають.
Обґрунтовано, ‒ в момент отримання попередньої оплати від замовника у торговельного підприємства виникають
податкові зобов’язання. Сформовану ПН на повну чи часткову оплату, постачальник, зобов’язаний зареєструвати в ЄДРПН,
дотримуючись законодавчо встановлених строків. Протягом операційного дня з моменту відправки електронного
документа, проходить його автоматична перевірка за етапами.
Перший етап передбачає перевірку на предмет відповідності ПН/РК, затвердженій формі; чинності ЕЦП, порядку
його накладення та наявності права підпису посадовою особою з урахуванням дотримання вимог “електронно-цифровогоˮ
законодавства; ПДВ ‒ статусу особи на момент складання та реєстрації ПН/РК; дотримання умов реєстрації ПН/РК з пп.
192.1, 201.10 ПКУ; помилок в обов’язкових реквізитах ПН/РК; наявності ліміту реєстрації (п. 2001.3 ПКУ) і можливості
реєстрації ПН/РК за періоди виникнення ∑ Перевищ (п. 2001.9 ПКУ ); наявності в Реєстрі ПН, що коригується (при
реєстрації РК); реєстрації (зупинення реєстрації/відмови в реєстрації) ПН/РК з такими самими реквізитами [2, 3].
Другий – визначає відповідність “ризиковимˮ критеріям, достатнім для зупинки реєстрації ПН/РК, а саме:
‒ критерій № 1 контролює обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН, яка подана на реєстрацію в ЄРПН,
у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу постачання такого товару/послуг, зазначеного у
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ПН/РК, зареєстрованих з 01.01.17 р. у ЄРПН, та обсягу придбання (ввезення) відповідного товару, зазначеного з 01.01.17 р.
в отриманих ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН, та митних деклараціях; переважання в такому залишку товарів з кодами згідно
з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, більше 75 % загального такого залишку; відсутність товару/послуги, зазначеної в ПН,
яка подана на реєстрацію у ЄРПН, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги,
що на постійній основі постачається (виготовляється);
‒ критерій № 2 передбачає перевірку наявності ліцензій на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну
торгівлю підакцизними товарами (за умови наявності таких товарів у ПН) [4].
Тому, вважаємо за доцільне, стверджувати, що ніхто з платників податків, не застрахований та завчасно не може
попередити неприємний факт блокування ПН/РК.
У конкурентному просторі невизначеності в групі ризику неодноразово опиняються організації, договірні умови
котрих виконуються не в одному періоді, передбаченому для реєстрації ПН. За таких обставин податкові зобов’язання
необхідно подавати для реєстрації раніше ніж з’явиться можливість отримати податковий кредит, що дасть можливість
підтвердити об’єм здійснення операцій. У разі, якщо підприємство уже зіштовхнулося з такою проблемою, слід не гаяти час
та не чекати 365 днів, прописаних у законодавчих актах. Важливо пам’ятати, що покупець не має права на податковий
кредит, до того моменту, поки постачальник не розблокує ПН. А для цього йому необхідно надати в електронному вигляді
пакет документів, передбачений Наказом №567 від 13.06.2017 р., які підтвердять реальність здійснення господарської
операції.
Пропонуємо для надання доказів орієнтуватися на наступні документи: договір купівлі-продажу, рахунок на
оплату, платіжне доручення / банківську виписку, які характеризують взаємовідносини як покупця, так і постачальників в
межах заблокованої ПН. До такого пакету також додається розширене письмове пояснення від виконавця з описанням
назви, контактів, видів діяльності підприємства, умов та строків роботи з покупцем/ постачальником у межах
досліджуваного замовлення, найменуванням продукції відповідно до кодів УКТ ЗЕД. Необхідно зауважити, якщо протягом
5 днів не буде отримано рішення від комісії ДФС, то таку ПН можна вважати зареєстрованою, але нажаль, це дискусійна
проблема, яка потребує додаткового роз’яснення та прийняття рішення владою.
Таким чином, з будь-якого становища можна знайти вихід шляхом здійснення законної діяльності, своєчасного
оформлення кожної операції законодавчо передбаченими документами, дотримування часових норм з метою збереження
постійних клієнтів, покращення високих фінансових результатів, підвищення конкурентоспроможності на ринку.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
У сучасних умовах глобальних змін та становлення економіки знань одним з детермінуючих факторів успішного
функціонування підприємств виступає інформація. Основним джерелом інформації про поточний стан та результати
діяльності підприємства є бухгалтерський облік. Проте, інформаційні потреби вітчизняних підприємств не можуть
обмежуватись даними бухгалтерського обліку. Саме тому на перший план виходить створення облікового забезпечення, яке
б надавало керівництву необхідну, релевантну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. В умовах
обмеженості ринків та ресурсів, одним з перспективних напрямків розвитку науки й практики управління виробничоторговельних підприємств є обґрунтування шляхів модифікації принципів бухгалтерського обліку з метою побудови
системи облікового забезпечення на основі теорії обмежень.
Дослідженню принципів бухгалтерського обліку присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема,
Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Грицишин О. Д., Костюченко В. М., Легенчук С. Ф., Озеран А. В.,
Харламова О. В. та інші.
Загальновідомо, що облікове забезпечення управління виробничо-торговельним підприємством ґрунтується на
принципах бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Харламова О. В. [1], справедливо стверджує, що “принципи є
підґрунтям парадигми бухгалтерського обліку, але конкретна обліково-звітна система або обмежується встановленням
принципів (а правила вже є похідними від цих принципів і не є жорстко регламентованими), або включає, крім принципів,
чітко встановлені обов’язкові до застосування правила. Так, US GAAP споконвічно розроблялись як правила, а П(С)БО
України – це логічний результат багаторічного “юридичногоˮ напрямку розвитку бухгалтерського облікуˮ.
Принципи бухгалтерського обліку визначають його теоретичні, методологічні та організаційні особливості. МСФЗ
та концептуальна основа фінансової звітності не містять систематизованої класифікації принципів бухгалтерського обліку
та фінансової звітності, а їх згадування має фрагментарний характер, тоді як, національне законодавство надає перелік
десяти принципів. Їхній склад є досить обмеженим і це на думку багатьох вчених [2, 3, 4] унеможливлює розвиток його
методології. Принципи бухгалтерського обліку є предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців,
саме тому є різносторонні підходи до визначення їх складу, сутності та напрямів застосування.

275

Ряд науковців, зокрема, Бутинець Ф. Ф., Мервенецька В. Ф., Харламова О. В., Шигун М. М. пропонують
розмежовувати принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Запропоноване розмежування є цілком
раціональним, оскільки дозволить структурувати принципи, розширити їх перелік та полегшить процес їх імплементації в
практику обліку. Основоположною ідеєю такої класифікації є те, що принципи бухгалтерського обліку знаходяться у
безпосередній підпорядкованості принципам фінансової звітності. Всі господарські операції здійснені виробничоторговельним підприємством повинні проходити перевірку на відповідність цим принципам З метою формування якісної
фінансової звітності.
Наступний розглянутий нами підхід був запропонований Легенчуком С. Ф. [3], який виділяє чотири напрями групування
принципів бухгалтерського обліку представлені у табл. 1.
Представлений підхід характеризує структуру методології бухгалтерського обліку, що дає можливість пошуку
напрямів її удосконалення з метою формування облікового забезпечення управління підприємством на основі теорії
обмежень.
Таблиця 1
Напрями групування принципів бухгалтерського обліку [3]
Напрям групування
Склад принципів
Група 1 – Загальносистемні умови (принципи) Періодичність
ідентифікації та фіксації фактів господарського життя
Автономність
Універсальний грошовий вимірник
Група 2 – Фундаментальні положення складання Нарахування і відповідності доходів і витрат
фінансової звітності
Повного висвітлення
Група 3 – Основоположні принципи оцінки
Обачності
Безперервності діяльності
Історичної (фактичної) собівартості
Група 4 – Принципи організації застосування елементів Послідовності
захисного поясу
Превалювання сутності над формою
Представлений підхід характеризує структуру методології бухгалтерського обліку, що дає можливість пошуку
напрямів її удосконалення з метою формування облікового забезпечення управління підприємством на основі теорії
обмежень.
Розглянуті нами класифікації принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності представляють різні
погляди вчених на дослідження цього питання. Подальші дослідження вбачається доцільним спрямувати на критичний
розгляд існуючих принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; обґрунтування необхідності їх модифікації,
відповідно до сучасних вимог управління виробничо-торговельним підприємством; з’ясуванню їх місця у класифікаційних
групах.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ПО КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЯХ
Контрольовані операції – це операції між двома підприємствами, які є асоційованими підприємствами по
відношенню одне до одного [1]. Контрольованими операціями для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій,
договорів або домовленостей, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, зокрема,
але не виключно:
- операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
- операції з надання послуг;
- операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних
знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;
- фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію, операція з продажу
цінних паперів тощо;
- операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу
довгострокових матеріальних і нематеріальних активів [2].
Згідно ПКУ для того, щоб одна з вище перерахованих господарських операцій відносилась до контрольованої,
потрібно щоб річний дохід підприємства перевищував 150 млн. грн., обсяг господарської операції підприємства з таким
контрагентом перевищував 10 млн. грн. та операцію можна було включити до однієї з груп:
1) господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами – нерезидентами;
2) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через
комісіонерів-нерезидентів;
3) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які зареєстровані або є резидентами у державах (на
територіях), включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
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4) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток
(корпоративний податок) [3].
При розрахунку вартісного критерію обсягу господарських операцій окремо з кожним контрагентом необхідно
врахувати особливості здійснення окремих господарських операцій. А саме:
сума наданих (отриманих) кредитів не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих
операцій для цілей трансфертного ціноутворення, а сума нарахованих відсотків за такими операціями підлягає врахуванню
в загальний обсяг господарських операцій з окремим контрагентом;
суми отриманих у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію
контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення, при цьому у розрахунку вартісного критерію
враховуються суми інвестицій, отриманих у формі, відмінній від грошової, а також суми сплачених роялті;
при розрахунку обсягу контрольованих операцій враховуються операції із списання боргу, отримання
безповоротної фінансової допомоги, операції, пов’язані з переходом заборгованості платника податку на прибуток до
поручителя-нерезидента з “низькоподаткової” юрисдикції;
контрольованою вважається операція з внесення учасником підприємства до статутного капіталу основних
засобів.
Розрахунки між пов’язаними особами по операціях з трансфертними цінами проводиться з використанням
бухгалтерських рахунків наведених в табл. 1.
Таблиця 1
Синтетичні та аналітичні рахунки для відображення в обліку розрахунків за контрольованими операціями
код
36

Рахунок
Назва рахунку
Розрахунки з
покупцями та
замовниками

37

Розрахунки з різними
дебіторами

63

Розрахунки з
постача-льниками та
підрядниками

68

Розрахунки за
іншими операціями

Субрахунок
362 “Розрахунки з
іноземними покупцями”
363 “Розрахунки з
учасниками ПФГ”
373 “Розрахунки за
нарахованими доходами”
377 “Розрахунки з іншими
дебіторами”
632 “Розрахунки з
іноземними
постачальниками”
633 “Розрахунки з
учасниками ПФГ”
681 “Розрахунки за
авансами одержаними”
682 “Внутрішні
розрахунки”
683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”
684 “Розрахунки за
нарахованими відсотками”
685 “Розрахунки з іншими
кредиторами”

Призначення
Для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та
замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й
послуги
Для обліку нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які
підлягають отриманню
Для обліку розрахунків за іншими операціями, зокрема розрахунки
за операціями, пов’язаними із здійсненням спільної діяльності (без
створення юридичної особи)
Для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками
(підрядниками) за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні
роботи та надані послуги

Для обліку одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей
або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати
покупцями (замовниками) рахунків постачальника за продукцію і
виконані роботи
Для обліку всіх видів поточних розрахунків з дочірніми і
асоційованими підприємствами
Для обліку внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими
одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс
Для обліку за нарахованими відсотками
Для обліку операцій, які не передбачені для обліку на інших
субрахунках рахунку 68

Джерело: розроблено автором на основі [4].
Інформація систематизована в таблиці вказує на те, що розрахунки між пов’язаними особами відображаються на
різних бухгалтерських рахунках. Окремо інформація про такі операції не відокремлюється, а сальдо цих рахунків містить
загальну інформацію про розрахунки між пов’язаними та непов’язаними особами. Такий обліковий підхід не дає
можливості оперативного відображення достовірної інформації про обсяги операцій між пов’язаними особами,
виокремлення операцій, які можна ідентифікувати як контрольовані та потребує подальшого вдосконалення.
Для розробки методики обліку розрахунків за контрольованими операціями на підприємствах необхідно
встановити процедуру формування інформації про операції із пов’язаними особами для аналізу їх на можливість віднесення
до контрольованих. Для цього пропонуємо розмежувати їх через систему аналітичних рахунків: першого порядку (для
розподілу суб’єктів господарювання за рівнем відносин на пов’язаних та непов’язаних осіб); другого порядку (для
розмежування пов’язаних осіб на резидентів та нерезидентів); третього порядку (для деталізації за видами операцій між
пов’язаними особами).
Перш за все це необхідно для усунення будь-яких можливих неоднозначних тлумачень економічної сутності фінансовогосподарського діяльності підприємства, пов’язаної з ціноутворенням.
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємствах комісійної торгівлі
здійснюється за допомогою документування. Проблеми документування операцій підприємствами різних сфер національної економіки
досліджувались у працях вітчизняних науковців, серед яких на особливу увагу заслуговують публікації П. О. Куцика [4], В. О. Озерана,
Р. А. Марценюка [6], В. І. Бачинського, Ф. Ф. Макарука [5], О. М. Чабанюк та ін.
Документування – це спосіб суцільного і неперервного відображення господарських операцій з метою отримання
необхідних відомостей про господарські операції [1].
Невід’ємною умовою процесу ведення обліку є оформлення кожної господарської операції відповідним первинним
документом. Первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення
[2]. Якщо первинний документ складено неправильно, господарська операція може бути не визнана. В первинних документах
узагальнюються усі факти господарського життя підприємства, вони відіграють важливу роль в системі управління діяльністю
підприємства, оскільки відображають реєстрацію фактів господарських операцій та є юридичним свідченням їх здійснення.
Документальне оформлення операцій на підприємствах комісійної торгівлі регламентоване Інструкцією про порядок
оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами (затверджено
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі від 08.07.1997 р. № 343). Відповідно до цієї інструкції операції на
підприємствах комісійної торгівлі оформлюються такими первинними документами: квитанція на приймання комісійних товарів
(форма № 1-ВТ); квитанція  комітентська картка на приймання комісійних товарів (форма № 2-ВТ); товарний ярлик (форма № 3-ВТ);
оціночно-здавальна відомість (форма № 4-ВТ); акт уцінки комісійних товарів (форма № 5-ВТ), оборотна відомість (форма № 6-ВТ); акт
переоцінки (форма № 7-ВТ); прибуткова відомість (форма № 8-ВТ) [3].
Приймальні квитанції, товарні ярлики (цінники) та оціночно-здавальні відомості, якими оформляються приймання
товарів на комісію  є первинними документами для ведення обліку, основа розрахунку з клієнтами, а також
використовуються для складання статистичної та фінансової звітності. Основою для обліку комісійних товарів на
підприємствах комісійної торгівлі є оформлені в установленому порядку приймальні квитанції та відомості, які
підтверджують приймання товарів на комісію. Квитанція і товарний ярлик є бланками суворої звітності. Якщо при їх
оформленні допущені помилки, то вони з написом “анульовано” передаються в бухгалтерію разом з товарним звітом.
При продажу товарів, прийнятих на комісію, комісіонер складає такі документи: товарний чек, касовий чек, реєстр
(опис) товарних чеків, реєстр других примірників квитанцій (комітентських карток).
Згідно із п. 1.6 Правил № 37 строк реалізації прийнятого на комісію товару  60 календарних днів, за винятком
антикваріату, творів мистецтва, унікальних речей, строк реалізації яких не обмежений [7]. Однак, в договорі комісії можуть
зазначити й інший строк реалізації. Якщо протягом строку реалізації товар не буде проданий, тоді за домовленістю з
комітентом його ціна може бути знижена. Свою згоду на уцінку комітент підтверджує підписом в квитанції. Якщо ж із
комітентом не вдалося домовитися про уцінку товару (наприклад, він не з’явився для переоцінки товару за викликом
комісіонера), тоді комісіонер має право самостійно знизити ціну.
Якщо товар не реалізований протягом наступних 15 днів після другої уцінки, комісіонер має право зняти цей товар
з продажу без письмового попередження комітента. Акт уцінки комісійних товарів та акт про переоцінку є основними
первинними документами, якими оформляється переоцінка комісійних товарів. Повернення комісійних товарів оформляється
такими первинними документами: акт про зняття комісійних товарів з продажу, прибуткова та оборотна відомості.
На основі проведених досліджень, ми можемо зробити висновок, що вказані вище первинні документи повністю не
враховують інформацію, яка необхідна для управління діяльністю підприємств комісійної торгівлі, вони є застарілі та потребують
належного удосконалення або розробки нових, які б відповідали сучасним інформаційним потребам системи управління.
Отже, оформлення кожної комісійної операції первинними документами є невід’ємною умовою процесу ведення
бухгалтерського обліку на підприємствах комісійної торгівлі, а гарантією оперативного управління діяльністю підприємств комісійної
торгівлі є правильно організована система роботи з первинними документами.
Список використаних джерел
1. Бородина В. В. Основные положения по документированию и документообороту в бухгалтерском учете [Електронний ресурс]. – Режим доступа
: http://www.iovpani.spb.ru/attachments/.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову 7. звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 96–ХІV: [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua
3. Інструкція про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами:
затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі від 08.07.1997 р. № 343: [Електронний ресурс]. − Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0324-97
4. Куцик П. О. Первинний облік в управлінні витратами санаторно-курортних установ / П. О. Куцик, О. М. Чабанюк // Вісник
Львівської комерційної академії : збір. наук. праць / [ред. кол. Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак та ін.]. – 2009. – Вип. 30.
5. Макарук Ф. Первинний облік у системі управління доходами і витратами ринків / Ф. Макарук : [Електронний ресурс]. −
Режим доступу : http://sophus.at.ua
6. Марценюк Р. А. Документування  основа обліку заготівельних підприємств / Р. А. Марценюк / [Електронний ресурс]. −
Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua
7. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами : затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків
України від 13.03.1995 р. № 37 : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95

278

Курак А. І.
аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І
ПЛАТЕЖІВ
Для досягнення налагодженої системи ведення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів на підприємстві
потрібні знання про особливості їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку, які допоможуть вирішити проблемні
питання, що в майбутньому вплине на якість фінансової звітності, яка б задовільнила потреби управлінського персоналу,
зміцнення економічної стійкості підприємства та управління ризиками. Забезпечення можуть бути з користю використані на
підприємстві, зокрема забезпечать рівномірність розподілу витрат, не завантажуючи фінансовий результат окремими видами
витрат.
На жаль, не всі українські підприємства створюють забезпечення майбутніх витрат і платежів. Причиною є
додатковий обсяг облікової роботи, недостатня інформованість керівництва про доцільність їх створення та недостатня
розробленість методики їх бухгалтерського обліку.
Великий вклад у вчення про розвиток резервів внесли вітчизняні та зарубіжні представники облікової думки:
Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, Я. В. Соколов, В. С. Терещенко, Н. О. Лоханова, М. О. Козлова та інші.
У діючому Плані рахунків для обліку забезпечень передбачений окремий пасивний рахунок 47 “Забезпечення
майбутніх витрат і платежів”, який має вісім субрахунків: 471 “Забезпечення виплат відпусток”, 472 “Додаткове пенсійне
страхування”, 473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань”, 474 “Забезпечення інших витрат і платежів”, 475 “Забезпечення
призового фонду (резерв виплат)”, 476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї” і
477 “Забезпечення матеріального заохочення”, 478 “Забезпечення відновлення земельних ділянок”.
Деякі вчені пропонують до існуючих рахунків додати ще рахунок “Забезпечення майбутніх витрат на ремонт
власних основних засобів”, що дозволить рівномірно включати майбутні витрати на проведення ремонтів основних засобів у
поточні витрати звітного періоду або у собівартість виробленої підприємством продукції; вирішенню проблеми
недостатності джерел фінансування ремонтних робіт; покращенню стану матеріально-технічної бази промислових
підприємств і, як наслідок, зростанню продуктивності праці, підвищенню ефективності виробництва в цілому [3].
За кордоном протягом останніх двадцяти років питання бухгалтерського обліку екологічної діяльності виходять на
перший план серед популярної тематики досліджень. У зв’язку погіршенням екологічної ситуації в Україні, з великою
кількістю викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище промисловими підприємствами та з метою
рівномірного відображення витрат на проведення природоохоронних заходів науковці пропонують додати рахунок
“Забезпечення майбутніх витрат на охорону навколишнього середовища”.
На сьогодні працівники виступають найбільш цінним ресурсом для підприємств, тому стають актуальними
питання мотивації працівників. Одним з таких питань є виплата певних грошових компенсацій та винагород. Для цього,
потрібно ввести додатковий рахунок “Забезпечення майбутніх витрат і платежів для виплати щорічної винагороди за
вислугу років”. Розмір майбутніх на рік виплат (і відповідно відрахувань) можна визначити виходячи з встановленого
розміру виплат за стаж роботи для відповідних категорій працівників. Також пропонується додати рахунок “Забезпечення
майбутніх витрат і платежів для виплати винагород за підсумками роботи за рік”. Пропонуємо за кредитом субрахунка
відображати суми, які резервуються щомісяця в кореспонденції з рахунками обліку витрат, а по дебету  використання
резерву в кореспонденції з рахунками 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” та 65 “Розрахунки за страхуванням”.
Варто зазначити, що вчені пропонують розробити аналітичні рахунки до рахунку 474 “Забезпечення інших витрат і
платежів”, що дозволить забезпечити більшу зрозумілість того, які витрати необхідно враховувати при розрахунку сум
місячних відрахувань до даного резерву та що розуміється під реструктуризацією та обтяжливими контрактами.
Використання одного субрахунку є недоцільним, оскільки йдеться про зовсім різні об’єкти. Зараз відсутні чіткі законодавчі
рекомендацій щодо особливостей їх обліку. Згідно П(С)БО 11 “Зобов’язання”, обтяжливий контракт – це контракт, витрати
(яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту [2]. Крім цього
визначення у даному документі більше не має інформації. З метою глибшого дослідження питання, пов’язаного із
формуванням резерву майбутніх витрат на реструктуризацію В. С. Терещенко [4] пропонує звернутися до
МСБО 37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”. В ньому зазначається, що реструктуризація
є програмою, що розроблена і контролюється керівництвом підприємства та суттєво змінює його масштаб або спосіб
здійснення господарської діяльності [1]. Також наведено приклади реструктуризації: продаж або припинення напрямку
діяльності підприємства; закриття відділень бізнесу в країні або регіоні в іншу (інший); зміни в організаційній структурі
управління підприємством; фундаментальна реорганізація, що впливає на основний вид діяльності підприємства. За
МСБО 37 забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію виникають тільки коли підприємство має детальний
офіційний план реструктуризації; створило обґрунтовані очікування серед осіб, яких стосується реструктуризація, що воно
буде проводити реструктуризацією шляхом здійснення плану або шляхом оприлюднення його основних характеристик. В
П(С)БО 11 “Зобов’язання” зазначається, що для формування забезпечення (резерву) майбутніх витрат на реструктуризацію
підприємству достатньо мати тільки затверджений керівництвом план. Щодо даної позиції МСБО 37 дещо жорсткіший,
оскільки для визначення в обліку такого різновиду забезпечень майбутніх витрат і платежів керівництву необхідно не тільки
розробити і затвердити план проведення реструктуризації, але й оприлюднити його. Згідно П(С)БО 11, забезпечення для
відшкодування витрат на реструктуризацію визначаються за сумою тільки прямих витрат, яких зазнає підприємство через її
проведення. В П(С)БО 11 не відмічається, які саме це витрати. За МСБО 37 це витрати, обов’язково спричинені
реструктуризацією, і витрати, не пов’язані з тими витратами діяльності підприємства, що триває. У МСБО 37 наводиться й
перелік тих витрат, для фінансування яких не дозволяється формувати забезпечення (резерв). Це витрати на перепідготовку
чи переміщення персоналу, який буде працювати й далі, на маркетингові дослідження, інвестиції в нові системи і
дистриб’юторські мережі. До витрат, що обов’язково спричиняються реструктуризацією, належать витрати на виконання
добровільно прийнятих на себе зобов’язань перед фізичними та юридичними особами, чиї права та інтереси порушуються
через проведення реструктуризації підприємства.
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Незважаючи на певні труднощі через складність розрахунку забезпечень майбутніх витрат і платежів їх роль у
веденні діяльності на підприємстві є дуже вважливою. Їх створення дозволяє мінімізувати ризики суттєвого збільшення
втрат і зниження прибутковості в окремі періоди.
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КОНТРОЛЬ В ЗАПОБІГАННІ КОРПОРАТИВНОМУ ШАХРАЙСТВУ
Як показує світова практика, основною загрозою для рітейл-бізнесу в ХХI столітті стали наймані працівники. За
оцінками експертів, збитки компаній від власних співробітників часом досягають 90% від загальної суми втрат. У
відповідності до статистичних даних, кожне підприємство втрачає від шахрайства та недбалих дій власних співробітників в
середньому 70 грн. в день, що становить 6% річного доходу (при витратах на ділову розвідку від 0,5 до 1,0% від обороту) [1, 5].
З боку персоналу, з різних причин, спостерігаються провокації, помилки, обман або шахрайство, що можуть підірвати безпеку
підприємства. Так, опитування в межах дослідження Global Economic Crime Survey 2016, проведеного Pricewaterhouse Coopers,
показало, що 45% українських рітейлерів стикаються із випадками шахрайства та недбальства дій персоналу, які призводять до
втрати частини доходів [1]. Результати досліджень, проведених в українських фірмах, підтверджують негативну тенденцію.
При цьому необхідно враховувати, що на свою безпеку вітчизняні фірми витрачають менш, ніж 0,1% від товарообороту. У
наші дні шахраї володіють широким арсеналом прийомів, в той час, як фахівці з внутрішніх розслідувань тільки починають
розробляти механізми запобігання та виявлення зловживань.
Відповідно до визначення, поданого в Глосарії до Міжнародних стандартів аудиту, шахрайство – навмисна дія
однієї особи або кількох осіб, які належать до управлінського персоналу, тих, кого наділено найвищими повноваженнями,
працівників або третіх сторін із застосуванням омани для отримання неправомірної або незаконної вигоди [4]. До
шахрайства не відносяться ті дії, що виконуються під тиском сили або погрози використання сили. Шахрайство
здійснюється юридичними та фізичними особами з метою отримання грошей, власності або послуг, ухилення від сплати
грошових коштів або надання послуг, чи в цілях особистої або корпоративної наживи. Жертвами економічних злочинів за
останні два роки стали 59% вітчизняних компаній – це вище, ніж середньосвітовий показник (43%).
Підтвердженням того факту, що значної уваги потребує контроль над збереження корпоративного майна є
кількість судових рішень з питань врегулювання нестач, розтрат та розкрадань. За даними офіційного сайту Єдиного
державного реєстру судових рішень України [3] протягом періоду з січня 2013 року по вересень 2017 роки Господарськими
судами України було розглянуто 65763 судових справ, пов’язаних з нестачами, розтратами та розкраданнями.
Динаміка судових спорів, пов’язаних з порушенням в частині збереження майна підприємства, має загальні
тенденції до зростання, що пов’язано зі збільшенням обсягів здійснюваних операцій. У 2013 році Господарськими судами
було розглянуто 13329 судових спорів, у 2014 – 11085, у 2015 – 13154, у 2016 – 15238, та за 9 місяців 2017 року 
12956 судових спори, що свідчить про те, що факти шахрайства мають місце в господарській діяльності підприємств та
потребують врегулювання [3].
На всіх стадіях і циклах ділової активності працівники торгівлі навмисно чи ненавмисно можуть вдаватися до вчинення
протиправних дій, найбільш розповсюдженими з яких є шахрайство або дії які характеризують як недбалість. У результаті таких
протиправних дій суб’єкти господарювання зазнають великих матеріальних втрат.
В межах даного дослідження було виділено 2 групи суб’єктів, які здійснюють найчастіше такі дії (табл. 1).
Запобіжні заходи шахрайства в усіх країнах досить схожі, Україна  не виняток. Корпоративний сектор вважає за
краще проводити внутрішній контроль і аудит. Досить поширені перевірки з боку керівництва, а також зовнішній аудит
діяльності компаній.
Таблиця 1
Частка недбалих дій та шахрайства, які спостерігаються у суб’єктів господарювання
№ пор.
1
2
3
4

Суб’єкти
внутрішні
Молодші співробітники
Менеджери середньої ланки
Вище керівництво
Інші

%
42
42
14
2

зовнішні
Клієнти
Агенти та інші посередники
Постачальники
Інші треті сторони

Джерело : складено за джерелом [1]

280

%
45
20
14
25

За даними дослідницької компанії “Ernst & Young” внутрішній контроль має особливе значення на торговельних
підприємствах та їх об’єктах, де зосереджуються величезні потоки матеріальних цінностей, тому виникає необхідність у
розробці методики внутрішнього контролю операцій з матеріальними цінностями [1].
За результатами опитування, проведеного “Ernst & Young”, присвяченого питанням шахрайства, внутрішні
аудитори допомагають виявити до 44% та розкрити до 26% фактів шахрайства [2]. На сьогоднішній день існує велика
кількість методів боротьби з шахрайством на підприємстві. Всі вони мають різний ступінь ефективності (рис. 1).

Рис. 1. Фінансовий ефект від застосування різних методів боротьби з шахрайством
Джерело: побудовано автором на підставі [5]
Наведена вище динаміка доводить, що найефективнішими методами боротьби з шахрайством на підприємстві є
поточний контроль, внутрішній та зовнішній аудит. Ці методи допомагають знизити фінансові втрати від зловживань майже
на 50%. Використання кількох методів одночасно значно підвищує ефективність.
При цьому, зовнішні форми контролю (зовнішній аудит, залучення зовнішніх консультантів для проведення
незалежних розслідувань) недооцінюються. Так, досвід залучення зовнішніх консультантів для незалежних розслідувань
мають лише 10% українських компаній [5]. Однак, як показує практика, саме незалежний, незаангажований погляд
зовнішнього фахівця на систему контролю і бізнес-процесів дозволяє створити якісну систему превентивних механізмів
протидії шахрайським діям і в цілому, підвищити ефективність бізнес-процесів компанії.
Список використаних джерел
1. Global Economic Crime Survey 2016 [Електронний ресурс].  Режим доступу : https://www.pwc.com/gx/en/economic-crimesurvey/pdf/GlobalEconomicCrimeSurvey2016.pdf
2. В Україні рівень корпоративного шахрайства  один із найвищих у світі [Електронний ресурс].  Режим доступу:
http://vkurse.ua/ua/business/uroven-korporativnogo-moshennichestva.html
3. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua
4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : [Електронний
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Бухгалтерський облік займає важливе місце в управлінні підприємством. Його основне призначення – задоволення
потреби в інформації тих осіб, які мають відношення до організації. Бухгалтерським обліком зазвичай користуються:
керівництво підприємства – фінансова інформація дає змогу оцінити ефективність управління підприємством; покупці, які
зацікавлені в стабільному постачанні продукції; постачальники – зацікавлені в інформації про своєчасність виплат за
поставлену сировину та матеріали; інвестори – які вкладають в підприємство капітал; працівники підприємства – мають
право отримувати достовірну інформацію про можливість підприємства виплачувати заробітну плату; державні установи –
від успішного функціонування підприємства залежить економічний розвиток регіону.
Готельний бізнес – галузь господарювання, яка швидко розвивається. Готельні підприємства надіють як основні,
так і додаткові послуги. В свою чергу створюють для підприємства витрати і приносять дохід. Порядок відображення в
бухгалтерському обліку господарських операцій суб’єктами господарської діяльності  юридичними особами у сфері
обслуговування незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності здійснюється згідно з вимогами Закону
про бухгалтерський облік. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які
фіксують факти здійснення господарських операцій [1, ст. 9 п. 1]. Оскільки основною діяльністю готелів є надання послуг,
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то облік операцій з їх надання є аналогічним обліку операцій із надання звичайних послуг. Тому витрати, пов’язані з
наданням готельних послуг, у тому числі собівартість наданих готельних послуг, формуються відповідно до норм П(С)БО
16, а доходи  згідно з вимогами П(С)БО 15.
Основною діяльністю готелів є надання послуг з розміщення, до яких належать послуги з обслуговування
житлового номера, харчування, із збереження майна і багажу проживаючого, а також інші послуги, надані залежно від
категорії готелю. Також готелі, крім основних послуг, надають клієнтам додаткові послуги: ремонт взуття, послуги
перукарні, транспортне обслуговування, стоянка автомобілів та багато інших. Ці послуги обліковують окремо від послуг
номерного фонду, для чого як у складі рахунків обліку витрат, так і у складі рахунків обліку доходів передбачають окремі
субрахунки (або аналітичні рахунки) для кожного виду допоміжних виробництв. Наприклад до рахунку 23 “Виробництво”
можуть використовуватися такі субрахунки: 231 “Номерний фонд”, 232 “Ресторан (їдальня, бар, кафе і т. ін.)”, 233
“Перукарня”, 234 “Автостоянка”, 235 “Пральня”, та ін. [2].
Для визначення ціни послуг та фінансового результату діяльності кожного департаменту готелю необхідно вести
окремий облік доходів і витрат за видами діяльності, не об’єднуючи їх з доходами і витратами номерного фонду.
Витрати готельних послуг складаються в основному з витрат на:
 оснащення номерного фонду готелів (крім тих, що підлягають амортизації) та обслуговування клієнтів;
 оплату праці обслуговуючого персоналу, включаючи відрахування до фондів соціального страхування;
 амортизацію номерного фонду;
 утримання приміщень номерного фонду;
 охорону праці, техніку безпеки;
 ремонт номерного фонду, тощо.
Загальні правила формування в обліку інформації про доходи встановлено П(С)БО 15, згідно з п. 10 якого дохід,
пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу,
якщо може бути достовірно оцінено результат цієї операції.
Доходи від реалізації готелем послуг в основному складаються з доходів від:
 надання послуг проживання;
 реалізації послуг громадського харчування магазинами, які розташовані на території готелю та належать йому;
 департаментів побутового обслуговування (прання, прасування, хімчистка тощо);
 пасажирських перевезень;
 туристичних турів;
 інших послуг (телекомунікаційних, SPA-послуг).
Для узагальнення інформації про дохід, одержаний від надання готельних послуг, використовують субрахунок 703
“Дохід від реалізації робіт і послуг”, до якого для обліку основних і додаткових послуг, що надаються готелем, можуть
відкриватися субрахунки другого порядку [4].
Питання організації бухгалтерського обліку готельного підприємства вирішується власником або уповноваженим
органом (посадовою особою) відповідно до законодавства та установчих документів. Підприємства самостійно визначає
облікову політику, форму бухгалтерського обліку, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової
інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку, об’єкти і періодичність проведення інвентаризації
активів і зобов’язань [3].
Отже, бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне
управління підприємством, тому його організація є одним із головних джерел отримання інформації необхідної для
прийняття та реалізації управлінських рішень. За допомогою обліку можна визначити ефективність використання певних
ресурсів та оцінити рентабельність підприємства. При правильному веденні бухгалтерського обліку можна оцінити: які
помилки здійснені у минулому, як діяти у теперішньому та що робити у майбутньому, щоб не створювати зроблених
помилок і покращити стан підприємства. Для правильного ведення бухгалтерського обліку керівник підприємства
зобов’язаний створити необхідні умови для цього, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та
працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку
оформлення та подання до обліку первинних документів. Запропоновані заходи можуть використовувати вітчизняні
підприємства для підвищення рентабельності своєї діяльності в нинішніх умовах.
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МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Багато хто вважає, що професія бухгалтера  це не важка робота. Насправді ж бухгалтерський облік вимагає щирої
участі, чесності, дисципліни та особистої вмотивованості. Будь-який відповідальний бухгалтер скаже вам скільки часу,
зусиль та знань правил регулювання потребує його професія.
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Сама суть ведення бізнесу  заробляти гроші, і кожна фірма потребує належного кваліфікованого та досвідченого
бухгалтерського та фінансового персоналу для управління бізнесом. Саме тому, мотивація бухгалтерів та інших фахівців у
галузі фінансів зараз є як ніколи важливою.
Особливості інтелектуальних здібностей, темпераменту, які характерні людині і як біологічній, і як соціальній
істоті, обумовлюють систему цінностей і внутрішніх її мотивів при здійсненні трудової діяльності. Існують різні підходи до
класифікації мотивації, але для цілей бухгалтерського обліку необхідно застосовувати модель мотивації Портера і Лоулера,
яка діє за двома вимірами: власною мотивацією та зовнішньою мотивацією. Згідно з цією теорією, внутрішня мотивація
включає в себе людей, які виконують певну діяльність, тому що вони вважають це цікавим та відчувають спонтанне
задоволення при її виконанні. Внутрішня мотивація полягає у спонуканні працівника до праці, пов’язана зі змістом роботи,
її значущістю.
Зовнішня мотивація, навпаки, вимагає взаємозв’язку між діяльністю та наслідками, такими як словесна або
матеріальна винагорода. Задоволення не з’являється від самої діяльності, а від зовнішніх наслідків діяльності.
Не менш важливим є поділ на моральну, матеріальну та адміністративну мотивацію.
Для задоволення власних цілей працівник, в першу чергу, прагне відчути себе цінним та корисним для
підприємства. Деякі особистості хочуть отримати визнання інших людей, яких вони поважають, інші – почути схвальні
слова, в чому й полягає суть внутрішньої (моральної) мотивації. Кожний прагне стати частиною чогось більшого, якщо
праця дає відчуття цінності та приналежності до чогось значимого, тоді й життя людини стає більш повним і задоволеним.
Зовнішня мотивація спрямована на стимулювання праці працівника з боку адміністрації підприємства.
Адміністративна мотивація враховує виконання працівником наказів, команд адміністрації, при цьому використовуються
заохочувальні заходи (матеріальна винагорода, посадове підвищення, подяки, поліпшення умов праці тощо) або санкції за
порушення вимог (стягнення, догана, переведення на нижчу посаду, звільнення). Матеріальна мотивація полягає у
застосуванні економічних стимулів, до яких відносять такі заходи: виплату зарплати, премій, відсотків від доходів тощо.
Хоча система винагород є старою методикою мотивації, яка була відхилена багатьма, вона як і раніше творить
дива, в тому випадку, коли правильно застосовується. Очікувана валентність виступає як каталізатор, який мотивує
працівників, включаючи бухгалтерів, працювати наполегливо, знаючи, що їх чекає нагорода. Основна проблема, пов’язана
із застосуванням даної системи, полягає в тому, що працівники будуть приймати неоптимальні рішення, при цьому
виконуючи, так званий, “план”. В той час, як оптимальним рішенням у контексті функціонування управлінського обліку є
ситуація, коли всі гравці в організації працюють над досягненням спільної мети в організації.
На сьогодні, коли системи управління персоналом переважно орієнтовані на побудову сильної команди та
розвиток корпоративного духу, саме моральна мотивація стає основою діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств.
Відповідно до результатів останніх досліджень можна виділити найбільш популярні шляхи внутрішньої мотивації
працівників:
 Заохочення та підкреслення “Малих перемог”. Дослідження професора Гарвардського університету Терези
Амабайл виявило, що “ніщо не мотивує більш, ніж прогрес у важливій роботі, і ніщо не виснажує більше, ніж невдачі”.
Результатом роботи стало визнання, що сприяння прогресу є найбільш ефективним способом для менеджерів впливати на
внутрішнє робоче життя: навіть коли прогрес відбувається поступово, відчуття стійкого руху вперед до важливої мети
робить чуттєву різницю між чудовим днем та жахливим.
 Впровадження 1 дня творчої роботи співробітників.
“Ключ до мотивації співробітників  це здоровий баланс автономії, майстерності та цілі”  Ден Пінк, автор “The
New York Times”.
Отже, як бухгалтерські фірми можуть ініціювати інновації та творчість своїх працівників? Необхідно дозволити
своїм співробітникам мати 1 повний день кожен квартал, щоб робити те, що вони хочуть, і витрачати свій час протягом
цього дня на їх розсуд. Потім, наприкінці дня, ваші співробітники продемонструють, над чим вони працювали, або що
робили впродовж цих робочих годин.
Яскравим прикладом впровадження даної мотиваційної програми є австралійська програмна компанія Atlassian 
без тиску адміністративного нагляду або іншого тиску, розробники виробили цілий ряд нових продуктів та активів для
вигоди компанії, зокрема виправлення помилок для їх програмного забезпечення, і все це лише за 24 години автономії.
Навчання працівників робить їх більш ефективними. Якщо працівник, наприклад, належним чином навчиться
використовувати найновіший гаджет у своїй роботі та знатиме нові розробки в бухгалтерському обліку, наприклад такі як
XBRL, він буде готовим та вмотивованим, щоб працювати з усією серйозністю. Не можна переоцінити важливість навчання
для мотивації бухгалтерів; це створює відчуття приналежності всередині організації. Працівники цінують, коли компанія, в
якій вони працюють, інвестує в них. Організація семінару з питань маркетингових бухгалтерських послуг, наприклад,
дозволить бухгалтерові почувати себе начебто компанія дійсно піклується про його особисте життя поза роботою.
Дозвіл бухгалтерам брати участь у процесі стратегічного управління організацією є ключовим фактором, який
спонукає їх до досягнення найкращого результату. Якщо зробити консультативну роль бухгалтерів частиною процесу
прийняття рішень, їх рівень мотивації буде достатньо високим для управління будь-якими інвестиціями, а також для
активного пошуку гарних інвестиційних можливостей.
Якщо вищезазначені кроки, викладені в цій статті, виконуються навіть на мінімальному рівні, можна бути
впевненими, що бухгалтери будуть не просто вмотивованими робити правильні речі, але поширюватимуть свою мотивацію
на інші аспекти бізнесу. Напруга всієї глобальної фінансової системи значно зменшиться, якщо серйозно розглянемо
мотивацію професійних бухгалтерів та інших фахівців у галузі фінансів.
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ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У сучасних умовах господарювання готельно-ресторанний бізнес являє собою матеріальну складову туристичної
галузі, є важливим сегментом ринку послуг національної економіки, пов’язаний із діяльністю суб’єктів підприємництва, які
пропонують на комерційній основі власні послуги з забезпечення клієнтів послугами з розміщення та харчування, а також
іншими додатковими послугами, що є важливими складовими індустрії гостинності.
Господарську діяльність підприємств, які працюють у сфері надання готельних послуг регулює ряд законодавчих і
нормативних документів.
Основний документ, яким керуються у своїй роботі підприємства готельного господарства,  це “Правила
користування готелями й аналогічними засобами розміщення і надання готельних послуг № 19” (надалі  Правила № 19),
затверджені 16 березня 2004 року Наказом Державної туристичної адміністрації України.
Правила № 19 регламентують діяльність готелів всіх форм власності, розташованих на території України, у сфері
надання споживачам готельних послуг, а також регулюють відносини між споживачами і готелями [1].
Відповідно до п. 1.3 Правил:
“Готель – це підприємство будь-якої організаційно-правової форми власності, що складається із шести і більше
номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов’язковим обслуговуванням [1].
Окрім основних послуг готелю (проживання, харчування тощо), що включаються до ціни номера/місця,
передбачено надання додаткових послуг, які можуть замовлятися і оплачуватися споживачем додатково:
 харчування у ресторанах, кафе, барах готелю;
 комунально-побутові послуги;
 пасажирські перевезення, забезпечення стоянкою;
 організація екскурсій, зустрічей, урочистостей;
 телекомунікаційні послуги;
 посередницьких послуг (резервування місць у культурно-розважальних установах, замовлення театральних
квитків, резервування номерів у інших містах тощо.
Також слід зазначити, що для надання готельних послуг є певні умови:
 ліцензування на право здійснення туроператорської та турагентської діяльності, (якщо здійснюють таку
діяльність), на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та інші;
 вимоги до оснащення готелів відповідно до їх категорії;
 вимоги до персоналу;
 поєднання процесів виробництва, надання і споживання основних і додаткових послуг;
 нерівномірність споживання готельних послуг, їх сезонний характер;
 неможливість накопичення чи зберігання готельних послуг; процес обслуговування обмежений у часі;
 цілодобовий режим роботи;
 спеціалізація готелю.
У зв’язку з тим, що будь-яке підприємство готельного типу працює в режимі 24/7, то найважливішим завданням є
забезпечення безперервного контролю за правильністю записів про отримані доходи по рахунках бухгалтерського обліку
всіх структурних підрозділів готелю, які залучені до процесу обслуговування гостей.
В бухгалтерському обліку дохід від реалізації готельних послуг визнається, виходячи зі ступеня завершеності
операцій від здачі готельних номерів всіх категорій на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цих
операцій [3].
Організація і ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, відображення в бухгалтерському
обліку господарських операцій суб’єктами господарської діяльності у сфері обслуговування будь-якої організаційноправової форми та форми власності здійснюється згідно з вимогами Закону України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”.
Питання організації бухгалтерського обліку готельного підприємства вирішується власником (власниками) або
уповноваженою посадовою особою (керівником) відповідно до законодавства та статутних документів. Наказ про облікову
політику – це фактично внутрішній “нормативний” документ для регулювання бухгалтерського обліку, який визначає
облікову політику, форму бухгалтерського обліку, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової
інформації та інші процедури для ведення обліку, складання і подання фінансової звітності.
Оскільки основною діяльністю готелів є надання послуг, то облік операцій з їх надання є аналогічним обліку операцій
із надання звичайних послуг. Тому витрати, пов’язані з наданням готельних послуг, у тому числі собівартість реалізованих
готельних послуг, формуються відповідно до норм ПБО 16 “Витрати”, а доходи  згідно з вимогами ПБО 15 “Дохід”.
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ПРО РИНКОВО-ГРОШОВІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ
Вищий, чи високий, ціновий аналіз кооперативних систем неодмінно виводить нас у дослідження таких проблем як,
по-перше, цінова еластичність економічних витрат, по-друге, цінова еластичність економічних доходів виробників
кооперативних благ і послуг. Така спрямованість ринкового аналізу кооперативних систем виводить нас на ще вищий
якісний рівень дослідження. Залишаючись у межах ринкового підходу і ринкової методології, ми, незважаючи на це і
водночас, входимо вже в грошову проблематику і вивчення цих двох грошових потоків у будь-якій кооперативній системі:
по-перше, грошового потоку економічних витрат виробників; по-друге, грошового потоку економічних доходів виробників.
Такий ракурс наукового аналізу веде нас до формування ще більш високої, ніж ринкова, гіпервисокої економічної теорії
кооперативних систем (див. рис. 3 і 4). Гіпервисока теорія кооперативних систем однозначно є гіпертеоретичною, навіть
більше – гіперсистемою, оскільки у ній поєдналися всі три методологічні підходи до наукового аналізу .
Трактування грошового аналізу як гіпервисокого і гіпертеоретичного базується на об’єктивному факті відносної
тотожності економічних систем в їх широкому значенні і грошових систем як вартісно-цінового відображення відповідних
ресурсно-продуктових потоків у будь-якій економічній системі. При цьому тотожність грошових і економічних систем (чи
грошових і ринкових) є значно ширшою, ніж, скажімо, економічних і ринкових. Якщо економічні системи ототожнюються з
ринковими, то з грошовими системами вони ще більшою мірою ототожнюються. Інакше кажучи, за межами грошових
систем в їх окресленому значенні (як єдності грошових потоків економічних витрат і економічних доходів) значно менше
власне економічного, ніж за межами ринкових систем. У будь-якій галузевій економічній системі позаринкова (так звана
позаринкова, але в досить умовному значенні) частина, чи сфера, значно більша за позагрошову. В своїй значній частині
майже всі економічні форми є грошовими формами, ті ж з них, які не набувають грошової форми, не є економічними
формами і тому повинні “випадати” з предмета економічного дослідження.
Грошовий аналіз економічних (кооперативних) систем повинен здійснюватися за двома основними напрямами: а) з
позицій аналізу зміни структури та обсягів економічних витрат; б) з позицій аналізу зміни структури та обсягів
економічних доходів (маємо на увазі передусім економічні витрати та економічні доходи від кооперативної діяльності, а не
споживачів кооперативної продукції і послуг). Обидва ці напрями (точніше, піднапрями) кооперативного дослідження
повинні бути резюмовані у вивченні проблеми ефективності (економічної, соціальної, духовної чи навіть інтегральної)
функціонування певних кооперативних систем. Вказані три типи аналізу становлять серцевину грошового дослідження
кооперативних систем як найвищого типу їх наукового аналізу.
Вихідним і базовим типом (підтипом, видом, різновидом, системою) грошового аналізу (в нашій інтерпретації цього
грошового аналізу) є витратний аналіз (точніше, витратно-грошовий, але для спрощення термінології нашого дослідження
називатимемо його витратним). З одного боку, витратний аналіз кооперативних систем є позаринковим (точніше,
квазіринковим, тобто таким, який лише в своїй певній частині є ринковим), оскільки витрати (економічні) виробництва (чи
певної кооперативної діяльності, бо вона не обов’язково має виробничий характер, а дуже часто і комерційний, особливо в
такій сфері кооперативного сектору економіки, як споживча кооперація) як один із основних детермінант формування
ринкової пропозиції все ж формуються реально в позаобіговій сфері (починають формуватися звичайно в сфері обігу,
оскільки підприємці здійснюють певні грошові платежі, купуючи на ринку ті чи інші види ресурсів, однак це лише
формальний бік їх формування, чи створення, реально витрати реалізуються лише в кооперативних процесах, кооперативній
економічній діяльності). З іншого боку, витратний аналіз виступає вже як позагрошовий (бо економічні витрати
виробництва мають і позагрошовий бік, вони не обов’язково і не в повному своєму обсязі зводяться до грошових платежів).
Але цим позагрошовим витратний аналіз є дуже незначною своєю частиною. Все-таки своєю переважною частиною будьякий витратний аналіз є переважно грошовим. Центральною проблемою будь-якого витратного дослідження є проблема
визначення витратної еластичності економічних результатів або того, як певні економічні результати в певній економічній
системі реагують на зміну обсягу економічних витрат – сильно, помірно чи слабо.
Другим типом, чи підтипом (видом, різновидом, системою), грошового аналізу є дохідний аналіз, в процесі реалізації
якого ми в центр ставимо проблему вивчення особливостей формування (принципів формування) грошових доходів
кооперативної системи. Це, по-перше. А по-друге, такий аналіз ми також повинні здійснювати через призму вивчення
ступеня дохідної еластичності економічних результатів, яка свідчить про те, як змінюються економічні результати зі зміною
грошових доходів від кооперативної діяльності на певну величину (наприклад, на одиницю). Доходова еластичність
кооперативних систем також свідчить про інтенсивність інвестування: в тих економічних системах, в яких провадиться
активна інвестиційна політика, доходова еластичність буде більшою за одиницю. Такі системи є гіпереластичними (або,
точніше, економічними системами з гіпервисокою доходовою еластичністю результатів). В інших, навпаки, доходова
еластичність може бути або помірною або низькою (відповідно, матимемо системи з одиничною, чи нормальною,
доходовою еластичністю і системи з низькою доходовою еластичністю). Зрозуміло, що кооперативні системи за ступенем
доходової еластичності бувають різними, гетерогенними. Однак за вказаним параметром вони суттєво відрізняються від
некооперативних систем. Проблема полягає в тому, щоб конкретно з’ясувати, більш чи менш чутливими є в цьому
відношенні кооперативні системи порівняно з іншими (некооперативними) секторами національної економіки.
На нашу думку, порівняльний аналіз кооперативних систем найефективніше здійснювати відносно інших типів
систем некооперативного типу, передусім таких, як приватні і державні системи. Кооперативні системи в цьому контексті,
очевидно, посідають проміжне становище між приватними і державними системами. Є підстави вважати, що їх доходова
еластичність нижча ніж приватних і дещо вища ніж державних. Але цей загальний висновок ще треба конкретизувати з
урахуванням типу кооперативних систем, передусім того, в якому економічному середовищі вони функціонують і
розвиваються – адміністративному, перехідному від адміністративної до ринкової системи, чи власне ринковому. Також ще
додатково треба врахувати і відповідний галузевий тип кооперативних систем. Навіть поверхневий аналіз (порівняльний)
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галузевих типів кооперативних систем дає підстави вважати, що виробничі кооперативні системи є чутливішими у цьому
відношенні (мається на увазі доходова еластичність економічних результатів), ніж комерційні і споживчі (споживча
кооперація, зокрема), останні дещо поступаються за цим параметром виробничим кооперативним системам. Однак і тут
треба мати на увазі, що будь-який галузевий тип кооперативних систем також є за цим параметром гетерогенним
(різнорідним). Наприклад, серед підприємств системи споживчої кооперації на будь-якому із історичних відрізків їх
розвитку і функціонування можна виявити як такі, що володіють високою доходовою еластичністю, так і такі, що мають
дуже низьку чутливість до зміни обсягів грошових доходів. Конкретно відповісти на поставлене вище запитання може
тільки конкретний (спеціальний, прикладний) аналіз. Ми в “поле” такого аналізу в цій роботі входити не будемо. Своє
завдання ми будемо вважати виконаним тоді, коли нам вдасться здійснити більш-менш аргументований порівняльний аналіз
кооперативних, приватних і державних систем за ступенем їх чутливості до зміни обсягів грошових доходів, а також
можливо, порівняти у вказаному розрізі різні галузеві типи власне кооперативних систем.
Третім напрямом грошового аналізу кооперативних систем є їх аналіз з позицій вивчення ступеня їх чутливості до
зміни одночасно як грошових доходів, так і грошових витрат, тобто з позицій їх економічної ефективності. В
найзагальнішому вигляді економічна ефективність функціонування будь-яких економічних систем визначається шляхом
простого арифметичного співвідношення грошових доходів (МІ) і грошових витрат (МС):
Ее=МІ : МС.
У цьому контексті економічні системи також поділяються на три типи:
1) економічні системи з високоефективною еластичністю, для яких це співвідношення завжди більше від одиниці:
Ее=МІ : МС>1;
2) економічні системи з одиничною (нормальною) ефективною еластичністю. Такими вони є тоді, коли вказаний
вище параметр дорівнює, або близький до одиниці:
Ее = МІ : МС =

 1;

3) економічні системи з низькою ефективною еластичністю, для яких вказане вище співвідношення менше за
одиницю:
Ее = МІ : МС  1.
Ці три типи економічних систем можна інакше кваліфікувати як гіпереластичні, еластичні і квазіеластичні. В
конкретному кооперативному дослідженні важливо з’ясувати, по-перше, до якого типу належать кооперативні системи
взагалі (в своїй основній масі або в своїй середній тенденції, якщо так можна сказати); по-друге, як різні галузеві типи
кооперативних систем (виробничі, комерційні і споживчі) співвідносяться між собою за вказаним параметром; по-третє, яку
ефективну чутливість має конкретна кооперативна система в певній кооперативній галузі. Два перших завдання повинні, на
нашу думку, розв’язуватися в загальному економічному аналізі кооперативних систем, який здійснюється і розвивається в
межах загальної економічної теорії, а третє, – в спеціальному, чи прикладному, економічному дослідженні, наслідком якого
є формування так званої спеціальної економічної теорії кооперативних систем. Наш аналіз претендує лише на те, щоб бути
загальним, а не спеціальним, чи прикладним. Ми не ставитимемо собі за мету здійснити конкретний аналіз конкретних
кооперативних систем у певній кооперативній галузі. Наше основне завдання полягатиме в тому, щоб здійснити лише
порівняльний аналіз кооперативних і некооперативних систем з позицій їх ефективної чутливості, чи еластичності. Однак і
такий аналіз ми будемо здійснювати лише в загальнометодологічному “ключі”, без додаткової і надмірної конкретизації
основних висновків і теоретичних положень.
Левицький В. П.
Перший заступник голови Правління Укркоопспілки
МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОЇ ТОРГІВЛІ
Сьогодні підприємствам та організаціям споживчої кооперації необхідно активніше переймати досвід
кооперативних спілок країн Центральної та Східної Європи у частині отримання міжнародної технічної допомоги.
Особливо важливо використовувати фінансові та консультаційні можливості міжнародних інституцій при реформуванні
стратегічної галузі діяльності споживчої кооперації – торгівлі. Пріоритетними сферами залучення коштів міжнародних
донорських організацій повинні стати обмін досвідом розвитку кооперативних організацій у сфері роздрібної та гуртової
торгівлі, підвищення кваліфікації і навчання вітчизняних керівників за кордоном, адаптація кооперативного законодавства
до європейських стандартів, популяризація кооперативних ідей та цінностей серед населення, залучення до кооперації
нових членів, особливо молоді, проведення широкомасштабних наукових і прикладних досліджень щодо адаптації та
можливостей впровадження досвіду європейських роздрібних кооперативних мереж.
При цьому особлива увага повинна приділятися співпраці з такими потужними фінансовими донорами, як
різноманітними проектами розвитку та комітетами ООН, фондами технічної допомоги Євросоюзу, урядами європейських
країн, європейськими кооперативними спілками та інституціями, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і
Європейським банком реконструкції та розвитку, з представниками яких вже сьогодні налагоджуються контакти. Зокрема,
споживчою кооперацією налагоджено контакти з представниками ЄБРР, які підтримують ідеї реалізації проектів з
впровадження в Україні закордонного досвіду розвитку кооперації, зокрема у частині залучення молоді до кооперативного
руху.
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Сьогодні вже робляться реальні кроки до активізації участі організацій Укркоопспілки у проектах міжнародної
технічної допомоги. Так, наприклад, Закарпатська облспоживспілка долучилася до міжнародної економічної програми
“Плато Карпатія”, яка ініційована Євросоюзом і до якої залучені Угорщина, Румунія, Бельгія та Україна. Представники
Закарпатської облспоживспілки уклали договір про наміри з бельгійськими підприємствами стосовно реалізації
довгострокового проекту із закупівель чорноплідної горобини, грибів, лісових ягід, плодоовочевої продукції та прісної
води. При цьому передбачається створення спільного підприємства, яке б займалося реалізацією цих взаємовигідних
заходів. З угорськими підприємцями були проведені переговори щодо можливості сприяння торгівлі через підприємства
Закарпатської облспоживспілки запчастинами для великовагових автомобілів європейського виробництва та створення на
цій основі мережі спеціалізованих закладів у Закарпатській області. У даний час іде робота над переведенням цих
домовленостей у практичну площину.
Заслуговує на увагу співпраця споживчої кооперації України із шведськими кооператорами, які протягом останніх
років відвідували обласні кооперативні організації, передавали досвід ефективної економічної діяльності у нових
економічних умовах шляхом проведення семінарів, сприяли імпорту торговельного обладнання для відкриття сучасних
маркетів, приймали активну участь у розробці Концепції маркету споживчої кооперації України.
Підприємства Рівненської облспоживспілки як єдиний представник від України беруть активну участь у проекті
“Європейська мережа регіональної кулінарної спадщини”, ідея створення якого зародилась у Швеції. В рамках цього
проекту споживча кооперація Рівненщини отримала цінні можливості вивчення європейського досвіду, оскільки
кооператори пройшли стажування та навчання за кордоном. Членство у цьому престижному європейському проекті
дозволяє розміщати відповідний логотип на кооперативних закладах, що означатиме, по-перше: тут виробляють продукцію
з виключно екологічно чистої та натуральної речовини; по-друге: відповідність рівня обслуговування європейським
стандартам; по-третє: реквізити кооперативних закладів будуть розміщені у довіднику, який видає штаб-квартира мережі
для туристів з різних країн світу. У 2017 р. вже 11 кооперативних підприємств Рівненщини (виробничих і торговельноресторанних комплексів) представляють Європейську мережу регіональної кулінарної спадщини в Україні та отримали
сертифікати й логотипи мережі українською мовою.
Підсумовуючи зазначимо, що в умовах активізації співробітництва України та ЄС посилюється необхідність
використання можливостей участі споживчої кооперації у європейських проектах технічної допомоги. Обґрунтування,
підготовку і реалізацію таких проектів доцільно здійснювати, використовуючи значний науковий потенціал навчальних
закладів Укркоопспілки. Участь у таких проектах дозволить на якісно вищому рівні реформувати сферу кооперативної
торгівлі, наближаючи її до європейських стандартів, визначити стратегію, тактику і механізми її розвитку в умовах
нестабільного конкурентного середовища.
Гурская С. П.
к.э.н., доцент,
Каунова Н. Л.
старший преподаватель
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
г. Гомель, Республика Беларусь
К ВОПРОСУ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Оптовая торговля играет важнейшую роль в развитии современной экономики. Опосредуя отношения между
сферами производства и потребления, она оказывает целый комплекс сопутствующих услуги и оказывает непосредственное
влияние на результаты функционирования других отраслей.
Одной из структур в Республике Беларусь, традиционно занимающейся оптовой деятельностью, является
потребительская кооперация.
В настоящее время оптовая торговля потребительской кооперации требует существенных изменений и адаптации к
современным условиям хозяйствования.
Сложившаяся экономическая ситуация в оптовой торговле потребительской кооперации способствовала принятию
кардинальных решений, направленных на реформирование и повышение конкурентоспособности собственных оптовых
организаций.
Предложенная Томковичем М. П., реорганизация оптовой деятельности в системе Белкоопсоюза была
адаптирована к новому содержанию решаемых потребительской кооперацией задач.
Она предполагает сохранение преемственности и логической связи современных принципов трансформации, а
также классических и специфических принципов организации оптовой торговли потребительской кооперации, указанных на
рис. 1.

Рис. 1. Система принципов организации оптовой торговли потребительской кооперации Республики Беларусь
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Проведенный Томковичем М. П. анализ организационно-функциональных характеристик деятельности оптовой
торговли показал, что ее существующая организационная структура была сформирована по территориальному признаку,
имеет двухуровневое (республиканский опт  областной опт) линейно-функциональное построение и практически не
изменялась за последние два десятилетия (рис. 2).

Рис. 2. Существующая организационно-экономическая модель оптовой торговли потребительской кооперации Республики
Беларусь
К числу недостатков данной модели следует отнести излишнее управленческое звено  областное, что приводит к
дублированию задач и функций. Вертикальные и горизонтальные коммуникации скоординированы недостаточно, оптовые
базы закупают один и тот же товар на разных ценовых и иных условиях.
Отсутствие единой стратегии развития оптовых организаций снижает эффективность и конкурентоспособность
оптовой и розничной торговли потребительской кооперации. Случаи локальной реорганизации оптовых баз, чаще всего
путем присоединения к ним розничных структур, носят вынужденный характер из-за неплатежеспособности райпо,
сложности обеспечения в их магазинах ассортимента товаров необходимой широты и глубины.
В этой связи, Томковичем М. П. была предложена новая двухуровневая организационно-экономическая модель
управления оптовой торговлей потребительской кооперации, новизна которой состоит в сокращении иерархичности до двух
уровней: a) аппарат Белкоопсоюза  процессы выработки общей организационно-экономической политики; б) единый
оптово-логистический центр потребительской кооперации (ЕОЛЦ)  решение текущих организационно-управленческих и
экономических задач.
Организационная структура ЕОЛЦ включает административный аппарат и сеть филиалов, образованных на базе
существующих республиканских и областных оптовых организаций. Такая модель предполагает исключение из системы
управления оптовой торговлей промежуточного уровня  облпотребсоюзов, что существенно повышает эффективность и
оперативность управления, а также позволяет устранить разобщенность в действиях отдельных субъектов оптовой торговли
(рис. 3).

Рис. 3. Предлагаемая организационно-экономическая модель оптовой торголи потребительской кооперации
Создание единого оптово-логистического центра в системе Белкоопсоюза является одним из составляющих элементов
логистической системы Республики Беларусь.
Основные направления развития логистической системы в Республике Беларусь нашли свое отражение в
Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249 “О Программе развития логистической
системы Республики Беларусь на период до 2015 года”. Постановление предусматривает разработку Программы развития
логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года.
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В соответствии с постановлением Белорусского республиканского союза потребительских обществ №18 от 4 февраля
2014 г. “О создании вертикали оптовых закупок” начал свою работу оптово-логистический центр Белкоопсоюза. Созданный
оптово-логистический центр будет являться одним из основных поставщиков товаров в торговую сеть потребительской
кооперации в соответствии с ее потребностью.
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Львівський торговельно-економічний університет
ДОСВІД УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Споживча кооперація як і вся економіка України знаходиться сьогодні у стані глибоких економічних перетворень.
Особливо це стосується підприємств сфери громадського харчування, яким доводиться працювати в умовах падіння реальних
доходів населення і загострення конкуренції (зокрема, недобросовісної). У споживчій кооперації України нараховується понад 2
тис. закладів ресторанного господарства на майже 108 тис. посадкових місць, більшість з яких розташовані у сільській місцевості.
Існуюча ситуація вимагає розробки дієвої моделі розвитку кооперативної сфери ресторанного господарства з врахування
попереднього історичного досвіду та пріоритетних напрямів реформування економіки.
При виборі моделі розвитку сфери громадського харчування Укоопспілки необхідно виходити з економічної
доцільності, яка повинна визначатися рівнем економічної ефективності, ступенем ризику та гарантіями соціального
розвитку, а також історичним досвідом розвитку цієї сфери економічної діяльності. Важливе місце у таких заходах повинно
займати активніше використання мережі кооперативних підприємств громадського харчування як елементу туристичної
індустрії, зокрема через участь у європейських проектах.
Сучасні тенденції розвитку кооперативного сектора в багатьох країнах світу свідчать про пріоритетність розвитку
сектору громадського харчування як елементу міжнародної туристичної індустрії. Над цим напрямом розвитку ЗЕД
працюють сьогодні багато кооперативних організацій споживчої кооперації, зокрема Рівненщини. Підприємства Рівненської
облспоживспілки наприкінці 2008 р. як єдиний представник від України взяли участь у проекті “Європейська мережа
регіональної кулінарної спадщини”, ідея створення якого зародилась у Швеції.
Сьогодні європейська мережа регіональної кулінарної спадщини об’єднує 750 колективних членів із 25 країн. Це
спільний проект влади та бізнесу, що працює за принципом “із поля ‒ до столуˮ: страви, які подають у відповідних закладах, що
мають логотип мережі, виготовлені з продуктів, які теж вирощені в цій місцевості. Тобто, проект розвиває внутрішній ринок
натуральних продуктів, у перспективі забезпечує роботою фермерів, стимулює розвиток ресторанного бізнесу, створює сприятливі
передумови для розвитку кулінарного туризму. Таким чином, формується серйозна альтернатива поширенню закладів формату
“фаст-фудˮ, від якого сьогодні в Європі активно відмовляються. Так, згідно концепції продовольчої безпеки країн ЄС, частка
натурального продовольства, що продається на ринку і споживається, має перевищувати 20%.
До участі у престижному проекті рівненські кооператори готувалися 3 роки, вивчаючи модель роботи аналогічних
закладів у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі. У квітні 2009 р. підприємства торгівлі та громадського харчування
Рівненської облспоживспілки відвідали скандинавські експерти, які прийняли позитивне рішення щодо вступу до проекту, а отже
єдина з-поза меж Євросоюзу область України представляє нашу країну в ексклюзивному проекті. У 2017 р. вже 11 кооперативних
підприємств Рівненщини (виробничі та торговельно-ресторанні комплекси) представляють Європейську мережу регіональної
кулінарної спадщини в Україні та отримали сертифікати й логотипи мережі українською мовою. З метою ознайомлення персоналу
кооперативних підприємств, що беруть участь у проекті, з теоретичними та практичними аспектами його функціонування, для
кооператорів періодично організовуються навчання та тренінги.
Таким чином, завдяки участі у європейському інфраструктурному проекті, споживча кооперація Рівненщини отримала
потенційні можливості для залучення європейських інвестицій, оскільки членство у цьому проекті дозволятиме розміщати
відповідний логотип на кооперативних закладах. Це означатиме, по-перше: тут виробляють продукцію з виключно екологічно
чистої та натуральної речовини; по-друге: відповідність рівня обслуговування європейським стандартам; по-третє: реквізити
кооперативних закладів розміщуватимуться у довіднику, який видає штаб-квартира мережі для туристів із різних країн світу.
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ
В настоящее время кооперативное движение стран мира находится на новом этапе своего развития.
Потребительские союзы стран мира активно осваивают нетрадиционные сферы деятельности, например, социальное
обслуживание, воспитание детей, туризм, что позволяет им успешно работать на традиционных принципах социальной
направленности.
Особое место в мировом кооперативном движении занимают скандинавские страны, которые во многом задают
тон развитию кооперации и в других странах, что делает актуальным исследование их опыта с целью адаптации к условиям
постсоветских стран.
Самая высокая активность кооперативных систем в Швеции и Финляндии. В Швеции с конца XIX века произошло
объединение 40 потребительских кооперативов в общенациональную федерацию – KF (шведс.: Kooperativa Förbundet)
“Шведский Кооперативный Союз”.
В 2016 году во состав союза входило 3,5 млн членов (пайщиков), 31 местное кооперативное общество, около 655
универсальных розничных магазинов. Занимаемая доля рынка в общем объеме розничного товарооборота Швеции – 19,8 %;
более 16000 сотрудников; получено 3,5 млрд евро дохода (www.kf.se).
Основная задача союза – работать с целью предоставления своим членам возможности покупать качественную
продукцию по конкурентным ценам. Магазины работают под брендами “Кооп Консум” (Coop Konsum), “Кооп Экстра”
(Coop Extra), “Кооп Нара” (Coop Nära), “Кооп Форум” (Coop Forum) и “Кооп Бигг” (Coop Bygg).
Для кооперации Швеции характерна централизация управления хозяйственной деятельностью при сохранении
демократических прав членов. Пайщики являются владельцами потребительских кооперативов, которые, в свою очередь,
являются владельцами KF. Структура KF достаточно сложна и изменчива. Не проходит года, чтобы не изменились
отношения соподчиненности, состав предприятий, полномочия различных звеньев управления.
В потребительских кооперативах Швеции отмечаются: четкое разграничение прав и обязанностей
представительных и исполнительных органов; широкая система льгот для членов; активное участие юридического лица в
защите прав участников и охране окружающей среды; масштабное привлечение денежных средств участников для
формирования собственных оборотных средств. Высокая степень централизации хозяйственных функций дает возможность
реально влиять на уровень цен, ассортимент и качество товаров.
Правления всех уровней в шведской потребкооперации состоят в основном из выборных лиц, не являющихся
штатными работниками. Они принимают стратегические решения, утверждают бюджет, выполняют контрольные функции.
Наиболее массовыми формами участия пайщиков в управлении и контроле являются комитеты (советы) и комиссии при
магазинах.
Одной из особенностей потребительской кооперации Швеции является семейное членство: все взрослые члены
семьи получают паевые книжки под одним номером. Для пайщиков потребительской кооперации в Швеции создана
эффективная и гибкая система льгот – программа лояльности. Для членов потребкооперации выпускаются пластиковые
карточки, которые используются как способ платежа и накопления средств. Применяются разнообразные формы скидок.
Каждому члену потребительского кооператива выдается купон с указанием видов товаров, размеров скидок (от 5 до 25 %) и
времени реализации товаров со скидками (обычно 4 раза в год). Существуют также магазины-дискаунты, где цены на 10–15
% ниже. Кооперативная карточка MedMera (покрывает более 70 % шведских домашних хозяйств) – самый большой и
наиболее широко используемый членский билет в Швеции.
Весьма высока степень экономического участия членов в работе своих обществ. Для более эффективного
привлечения денежных средств пайщиков создана система сберегательных касс – KF Спаркасса, которая управляет
вкладами членов по конкурирующей процентной ставке на счетах основного капитала, а также даёт займы на 5 лет.
Фактором роста для шведских кооператоров стало объединение кооператоров Швеции, Норвегии и Дании в
единую организацию Coop Norden. Благодаря проведенным реформам кооперативный бизнес Швеции стал самым
передовым и инновационным в Европе.
В последнее время правительство Швеции пришло к выводу, что новые формы кооперации могут многое
предложить обществу, и увеличило материальную поддержку кооперативов, действующих в секторе социального
обслуживания.
В соответствии с действующим законодательством для создания кооператива в Финляндии достаточно трех
членов. Легкость и простота создания данной организационно-правовой формы позволили Финляндии стать одной из
сильнейших стран в мире по развитию кооперативного движения (около 59 % населения страны закооперированы).
В Финляндии существует 2 национальных объединения кооперативов: социал-демократическое (Е-движение) и
нейтральное (CОK). Несмотря на то, что оба движения начали развивать сеть супермаркетов позднее, чем их конкуренты,
CОK расширилось и стало одним из самых крупных собственников гостиниц и универмагов, а Е-движение стало
крупнейшим оптовым продавцом. Экономические причины вынудили к слиянию ОТК (основного оптового продавца Едвижения) и CОK, которые создали единый союз ЕКА, ставший крупнейшим кооперативным объединением Финляндии.
Крупнейший финский кооперативный холдинг S Group (финск.: S-ryhmä) с 1904 года включает в себя Центральное
объединение потребительского кооператива Финляндии (финск.: Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) – корпорация SOK и дочерние
предприятия, а также 20 региональных кооперативов, всего – более 2,2 млн членов (пайщиков).
В 2016 году розничные продажи S Group составили 11 млрд евро; работало 37,8 тыс. сотрудников. S Group
осуществляет свою деятельность в Финляндии, странах Балтии и России; занимается 6 направлениями бизнеса.
S Group имеет одну из крупнейших торговых сетей в Финляндии, владеет 43 % рынка розничной торговли
(гипермаркеты “PRISMA” – 62; супермаркеты “S-market” – 786; сеть строительных магазинов “Terra” – 11; автозаправки с
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кафе “ABC” – 419; крупные торговые центры и специализированные магазины “Sokos” – 62; гостиницы “Sokos Hotels”,
“Radisson BLU” – 60; рестораны – 769; предприятия, торгующие сельхозтоварами – 125; автосервис и продажа автотоваров
– 47); банк “S-Pankki”.
Успех S Group был главным образом основан на крупных структурных изменениях 1980-90-х годов. В связи с
экономическим кризисом в результате уменьшения количества и укрупнения региональных кооперативов (со 180 до 20)
сформировалось небольшое количество кооперативов, имеющих достаточно ресурсов для развития. S Group отказалась от
собственной промышленности и постепенно сконцентрировалась, главным образом, на розничной торговле, индустрии
туризма и гостиничном бизнесе.
В 1990-х структура S Group и подход к бизнесу изменились существенно. В результате экономическая ситуация
значительно улучшилась. S Group разработала новую идею – систему Бонусного денежного вознаграждения, которая
предоставляет преимущества и услуги для клиентов-владельцев (пайщиков кооператива) и вознаграждает их за пользование
услугами S Group.
Эта идея оказалась очень успешной – региональные кооперативы привлекли больше пайщиков, увеличили
количество лояльных покупателей, которые стали активно совершать покупки в магазинах. Кооперативная карта S-Etukortti
является членской карточкой, предлагает систему скидок и бонусов для своих владельцев (пайщиков).
S Group, как и каждая традиционная торговая компания, сталкивается с крупными изменениями, связанными с
быстро развивающейся интернет-торговлей, мобильными технологиями. S Group развивает свой бизнес через интернет,
создавая бизнес-модель, где продажи осуществляются через известную интернет-сеть для того, чтобы обслужить клиента
наилучшим образом. S Group непрерывно сосредоточивается на экономической эффективности, борется за сокращение
расходов, улучшает логистику закупок, что приводит к удешевлению корзины покупок ее потребителей, увеличивая при
этом общий объем покупок.
Таким образом, опыт кооперативного строительства скандинавских стран, в первую очередь Швеции и
Финляндии, заслуживает внимания, может быть определенным образом переосмыслен и применен в практике деятельности
кооперативных союзов стран СНГ, в том числе Республики Беларусь.
Осадчук Ю. М.
к.е.н., викладач
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СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Споживча кооперація України є менш фінансово та інвестиційно приваблива в порівнянні з іншими секторами
економіки, видами економічної діяльності та сферами бізнесу, враховуючи істотну соціальну місію та роль, а через них і
неприбутковий характер функціонування. Трансформаційні процеси, що відбувалися в системі, призвели до суттєвого
скорочення обсягів її господарської діяльності, втрати монопольного становища в обслуговуванні сільського населення,
погіршення фінансово-економічних показників діяльності тощо. Це доводить необхідність державної підтримки і
державного регулювання формування достатнього фінансового забезпечення споживчої кооперації.
Вважаємо, що державне регулювання формування системи фінансового забезпечення кооперативного сектору,
зокрема споживчої кооперації, має наступні особливості. Йдеться передусім про те, що державне регулювання не підміняє,
а доповнює ринкові механізми; державне регулювання має свої масштаби і межі; державна політика повинна бути
спрямована на інтереси суспільства.
Для посилення ролі кооперативного сектору варто розвивати кооперативи у межах соціально-економічних,
національних і регіональних програм, щільно поєднувати завдання кооперації з проблемами суспільства, мати активну
державну підтримку кооперації. Такий системний підхід має й додатковий ефект у вигляді позитивного впливу
функціонування системи споживчої кооперації на фінансовий сектор країни [1, c.80].
Соціально-економічні умови найбільш виражено характеризуються масштабами вітчизняного товарного
виробництва, як матеріальної основи товарообороту, що виражається в товарній пропозиції, рівнем грошових доходів
населення, що проявляється у платоспроможному попиті, станом національної економіки і соціальної сфери, фінансовоінвестиційними можливостями у сфері торгівлі і послуг, стабільністю курсу валют і рівнем інфляції тощо [2, c. 80].
Товарні ресурси вітчизняного походження, тобто сукупна товарна пропозиція в системі споживчої кооперації
суттєво відстає від потреб споживчого ринку. В цілому в товарообороті торгівлі частка товарів вітчизняного походження не
перевищує 35 %, а з деяких груп – 3-5 % Зберігається негативна тенденція звуження частки вітчизняних товарних ринків в
товарообороті продтоварів. Вона скоротилася сьогодні до 70 % під впливом експансії імпорту. Механізми і важелі торгівлі
недостатні для різкої активізації товарного виробництва в Україні. Тут потрібні радикальні заходи загальнодержавного
масштабу і ефективна державна політика.
З товарною пропозицією органічно пов’язаний попит населення та інших споживачів, який залежить від доходів.
Загальновідомо, що в умовах сьогодення рівень доходів населення надзвичайно низький. Не менше 35-40 % українців
опинилися на межі нижче прожиткового мінімуму. Все це впливає на платоспроможність населення і товарооборот торгівлі
та інших видів економічної діяльності вітчизняної системи споживчої кооперації. Завдання держави тут полягає у реалізації
соціально-економічної політики, спрямованої на збільшення грошових коштів населення, домогосподарств і соціальнокультурних умов життя. Це особливо важливо на територіях поза великими містами, що сприятиме підвищенню
платоспроможного попиту населення і збільшенню доходів системи споживчої кооперації. За рахунок цього може значно
покращити фінансове забезпечення системи.
Таким чином, широка взаємодія держави і споживчої кооперації є закономірною об’єктивністю, оскільки споживча
кооперація є не лише галуззю національної економіки, а системою, що виконує важливі соціальні функції в складних
соціально-економічних умовах. В перспективі слід очікувати посилення такої взаємодії у контексті розвитку
кооперативного сектору національної економіки.
З метою визначення виду стратегії, за допомогою якої можливе фінансування підприємств споживчої кооперації з
використанням інструментів державного регулювання, використаємо елементи SWOT-аналізу та матричного методу. Таким
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чином, для дослідження необхідності використання зазначених інструментів для визначених галузей споживчої кооперації
побудуємо матрицю, яка врахує як якісні характеристики суб’єктів господарювання, так і кількісні. Для здійснення такого
аналізу об’єктом визначимо галузі споживчої кооперації України, які фінансуються за допомогою держави.
На матриці поле консервативної стратегії державної фінансової підтримки (рис. 1) містить ті види економічної
діяльності споживчої кооперації, які характеризуються зростанням обсягів діяльності та фінансового результату. Тут
підприємства з високою ефективністю використовують значні фінансові вкладення держави.

Рис. 1. Матриця конкурентного позиціювання стратегій державної фінансової підтримки розвитку споживчої кооперації за
видами економічної діяльності (розробка автора)
Вважаємо, що аналогічний ефект буде досягнуто, якщо державою будуть профінансовані підприємства тих видів
економічної діяльності системи споживчої кооперації, які знаходяться в полі активної стратегії державної фінансової
підтримки. Його характеризує активізація державних вкладень та зростання обсягів діяльності і фінансового результату
підприємств галузі вище середньо ринкового.
Інша ситуація з підприємствами видів економічної діяльності, які потрапляють у поле помірної стратегії державної
фінансової підтримки. Державному фінансуванню підприємств таких галузей притаманне зростання обсягів діяльності та
фінансового результату нижче середньо ринкового.
Підприємства видів економічної діяльності, що знаходяться у полі ризикової стратегії державної фінансової
підтримки можуть розраховувати на мінімальне фінансування своєї діяльності. Причиною цього є притаманне їм зменшення
обсягів діяльності та фінансового результату.
Для проведення дослідження використаємо дані за видами економічної діяльності системи споживчої кооперації та
які мають найбільший вплив на розвиток системи. Це торгівля, ресторанне господарювання, промисловість, надання послуг
населенню.
Як видно з рис. 2, у системі споживчої кооперації України підприємства різних видів економічної діяльності мають
порівняно низький рівень забезпеченості фінансовими ресурсами.

де 1 – надання послуг населенню; 2 – промисловість; 3 – торгівля; 4 – ресторанне господарство
Рис. 2. Результати конкурентного позиціювання стратегій державної фінансової підтримки розвитку споживчої кооперації в
Україні за видами економічної діяльності (розробка автора)
На нашу думку, найбільш доцільним з точки зору необхідності державного фінансування і підтримки є державне
втручання у покращення системи фінансового забезпечення вітчизняної кооперативної роздрібної та оптової торгівлі.
Значна частка підприємств цієї галузі характеризується зростанням як обсягів діяльності, так і фінансового результату.
Фінансування підприємств торгівлі вимагає застосування консервативної стратегії державної фінансової підтримки. Як вже
було зазначено вище, торгівля визначає дві третини ресурсного потенціалу системи. Тому державне фінансування
підприємств цього виду економічної діяльності буде менш ризиковим, оскільки для кооперативної торгівлі характерне
швидке нарощення товарообороту та динамічний розвиток.
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Доцільним також є і нарощення обсягів державного фінансування кооперативних підприємств промисловості. Як
свідчать результати аналізу, підприємства цього виду економічної діяльності характеризуються збільшенням обсягів
діяльності та фінансового результату вище середньо ринкового. Фінансування цих підприємств державою сприятиме
поступовому розвитку та зростанню товарообороту суб’єктів господарювання. Разом з тим ризик діяльності підприємств
кооперативної промисловості є помірним і тому вимагає застосування активної стратегії державної фінансової підтримки.
Як свідчить проведений аналіз, галузь ресторанного господарства вітчизняної системи споживчої кооперації
характеризується обсягами діяльності та фінансового результату нижче середньо ринкового. Тому з точки зору необхідності
державного фінансування доцільність вкладення коштів у підприємства даної галузі є сумнівною. В такому разі
застосовується помірна стратегія державної фінансової підтримки.
Вважаємо, що найменше перспектив щодо фінансування за рахунок державних коштів мають підприємства
вітчизняної системи споживчої кооперації, які надають послуги населенню. Нарощення обсягів державного фінансування
для підприємств цього виду економічної діяльності не забезпечить зростання обсягів діяльності і буде ризиковим для
держави. Отже, за результатами проведеного аналізу констатуємо, що в цьому випадку найбільш доречно застосовувати
ризикову стратегія державної фінансової підтримки.
Таким чином, вважаємо, що в умовах подолання наслідків фінансової кризи характерною є оптимізація напрямків
державної фінансової підтримки розвитку залежно від особливостей функціонування видів економічної діяльності системи
споживчої кооперації України з метою динамічного розвитку кооперативних підприємств та системи в цілому.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается активный рост числа предприятий розничной торговой
сети. Система потребительской кооперации, одна из главных сфер деятельности которой является торговля, испытывает все
возрастающую степень давления со стороны конкурентов.
Анализ тенденций в розничной торговле позволил обнаружить следующие тенденции. Как уже было отмечено выше,
рост числа объектов розничной торговли, в целом, по Республике Беларусь на период с 2013 по 2015 гг. на 4,9 тыс. ед. Также,
площадь магазинов в Беларуси увеличилась на 732 тыс. м² за аналогичный период [3]. Что касается потребительской кооперации,
то здесь мы видим, что за период с 2013 по 2015 гг. количество магазинов уменьшилось на 200 единиц, также, сократилась
торговая площадь на 37,6 тыс. м² [3].
В результате доля объектов кооперативной розничной торговли из года в год уменьшается. Так, по доле магазинов
потребительской кооперации снижение составило с 20,99% до 17,65%, а по доле торговой площади магазинов
потребительской кооперации сокращение составило с 21,33% до 17,63% [3].
При этом, увеличение количества розничных объектов и магазинов по областям происходило неравномерно. За
период 2013-2015 гг. наибольший прирост объектов розничной торговой сети, в целом, приходится на г. Минск (22,2%).
Наибольший прирост количества магазинов и торговой площади наблюдается так же в г. Минск (29,9% и 30,6%
соответственно). Сокращение числа объектов розничной торговой сети приходится на Витебскую область.
Наибольший удельный вес в торговой сети потребительской кооперации занимает стационарная торговая сеть
(более 90%) [1], [2]. При этом, количество объектов стационарной торговой сети потребительской кооперации за период
2013-2015 гг. сократилось на 488 единиц, при этом, произошло уменьшение количества магазинов на 571 единиц, однако,
увеличилось количество объектов мелкорозничной торговой сети на 83 единицы. При этом, за 2013-2015 гг. выросло
количество объектов передвижной торговой сети – на 90, в том числе за счет роста количества автомагазинов на 66 единиц.
В результате уменьшение общего количества розничных торговых объектов потребительской кооперации составило 398
единиц.
Число непродовольственных магазинов в 2015 г. по сравнению с 2013 г. снизилось на 125 ед. Все меньшая роль в
системе потребительской кооперации отводится смешанным магазинам [1], [2].
В разрезе регионов наибольший удельный вес по количеству автомагазинов потребительской кооперации на
протяжении 2013-2015 гг. занимает Витебский облпотребсоюз, наименьший  Брестский облпотребсоюз.
В целом по Республике обеспеченность населения торговой площадью в 2015 г. по сравнению с 2013 г.
увеличилась на 75,6 кв. м. По системе потребительской кооперации произошло уменьшение данного показателя в 2015 г. на
4,3 кв. м. [1], [2], [3], [4].
Коэффициент плотности торговой сети по количеству магазинов по Республике Беларусь в 2015 г. по сравнению с
2013 г. увеличился на 0,5. В системе потребительской кооперации за аналогичный период происходит снижение данного
показателя на 0,018, что говорит о некотором снижении количества магазинов в расчете на 1000 жителей [1], [2], [3], [4].
В 2015 г. по сравнению с 2013 г. коэффициент плотности торговой сети относительно территории в целом по
Республике Беларусь увеличился на 2?4, а в системе потребительской кооперации произошло снижение данного показателя
на 0,3 [1], [2], [3], [4].
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Средний размер магазинов в 2015 г. в целом по Республике Беларусь увеличился на 4,5 кв. м, а по системе
потребительской кооперации на 2,8 кв. м.
Средний радиус деятельности одного магазина в целом по Республике Беларусь сократился на 0,5 км., в то время
как, по системе потребительской кооперации увеличение радиуса действия магазина в 2015 г. по сравнению с 2013 годом
составило 1,5 км.
Указанные тенденции тесно связаны с динамикой товарооборота системы потребительской кооперации. Так,
розничный товарооборот Белкоопсоюза в 2015 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 4933,4 млрд. р. или на 24,09%, это
произошло за счет увеличения розничного товарооборота всех облпотребсоюзов, так по Могилевскому ОПС розничный
товарооборот вырос на 814,8
млрд. р. или на 26,60%., по Брестскому – на 998,4 млрд. р. или на 25,30 %, Гомельскому
 на 863,0 млрд. р. или на 25,49%, Витебскому ОПС  611,7 млрд. р. или на 18,33%, Минскому ОПС – на 935,6 млрд. р. или
на 22,88%, и Гродненскому ОПС – на 626,0 млрд. р. или на 25,89% [1], [2].
При этом, увеличение розничного товарооборота в расчете на 1 магазин по Белкоопсоюзу в 2015 г. по сравнению с
2013 г. составляло 29,2%, а на один квадратный метр – 32,2%, что свидетельствует о повышении эффективности
использования розничной торговой сети. Данный рост наблюдался по всем облпотребсоюзам. Наиболее успешной была
деятельность Гомельского ОПС, так как рост розничного товарооборота на 1 магазин составлял 43,5%, а на 1 м. кв. торговой
площади – 37,1% [1], [2].
Следует отметить, что потребительская кооперация направлена, преимущественно, на обслуживание жителей
сельской местности, однако, в 2015 году количество магазинов расположенных в сельской местности снизилось на 579
единицу (по сравнению с 2013 годом), что привело к тому, что в 2015 году доля магазинов обслуживающих сельское
население составила 67,1%.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в Республике Беларусь имеет место сокращение стационарной и
мелкорозничной видов торговой сети принадлежащих потребительской кооперации Республики Беларусь, а также,
отмечается снижение доли всех объектов розничной торговли потребкооперации в общем количестве объектов страны. Это
произошло преимущественно за счет снижения количества магазинов.
Таким образом, можно отметить, что в системе потребительской кооперации наступило время принятия
эффективных управленческих решений с целью недопущения дальнейшего снижения доли потребительской кооперации в
розничной торговле. Эти решения, должны охватить не только структурную составляющую торговой сети, но и систему
логистики, маркетинга и менеджмента.
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ФИНАНСАВАЯ УСТОЙЧЕВАСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВЫ:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В современных условиях главными задачами развития экономики Республики Молдова является повышение
эффективности производства и обеспечение устойчивых позиций для предприятий потребкооперации на внутреннем и
международном рынках.
Так как в условиях рынка, финансово-хозяйственная деятельность предприятий осуществляется за счёт
самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств, предприятиям в
общем, а особенно предприятиям потребкооперации, необходимо знать уровень финансовой независимости и её
финансовую устойчивость.
Степень финансовой устойчивости экономического агента в особенности интересует инвесторов и кредиторов. Это
объясняется тем, что на основе её оценки они принимают решения о вложении средств в развитие предприятия. В этой
связи, вопросы управления финансовой устойчивостью являются весьма актуальными.
Финансовая устойчивость предпринимательской структуры является одной из ключевых характеристик
финансового состояния, представляя собой наиболее емкий, концентрированный показатель, отражающий степень
независимости организации от заемных источников финансирования, а также обеспеченности активов организации
собственными средствами, что позволит обеспечить безопасность вложения средств в предприятие.
Это свойство типичное для финансового состояния, характеризует финансовую состоятельность предприятия. В
этой связи, управление финансовой устойчивостью является важной задачей менеджмента на всем протяжении
существования предприятия.
Для обеспечения независимости от внешних контрагентов, необходимо обеспечить, с одной стороны внешнюю
финансовую устойчивость, т.е. устойчивость отвечать по своим долгам и обязательствам, а также внутреннюю финансовую
устойчивость, связанную с рациональностью покрытия активов источниками их финансирования.
Прежде чем устанавливать деловые взаимоотношения с потенциальными партнерами по бизнесу, необходимо
оценить степень их финансовой устойчивости. Установление деловых отношений с финансово неустойчивым партнером
может обернуться, например, срывом производственного процесса из-за несвоевременной поставки сырья и материалов.
Как следствие – простои и связанные с ними дополнительные расходы.
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В условиях кризиса не каждая экономическая структура может позволить себе дополнительные расходы. В связи с
этим, особую актуальность приобретает система показателей, способствующая наиболее точно оценить уровень финансовой
устойчивости потенциального партнера по бизнесу и, соответственно, снизить риск установления деловых отношений с
финансово-неустойчивым контрагентом.
Анализ финансовой устойчивости предприятий потребкооперации в Республике Молдовы позволяет ответить на
вопросы:
– насколько организация является независимой с финансовой точки зрения;
– является ли финансовое положение организации устойчивым.
Таким образом, для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности организаций потребкооперации
Республики Молдовы непосредственное влияние оказывают: собственный капитал, запасы и затраты, соотношение
основных и заемных средства.
В результате изучения динамики изменения данных показателей экономический агент, разрабатывает стратегии их
развития. Так, сокращение излишков запасов и затрат может быть достигнуто за счет распродажи остатков товаров и
готовой продукции, а также ликвидации излишков производственных запасов.
Размер снижения запасов и затрат зависит от желаемого типа устойчивости. Если надо уйти от банкротства и
перейти хотя бы в неустойчивое финансовое положение, то следует добиться снижения запасов за счет распродажи остатков
товаров и готовой продукции, а для достижения финансовой устойчивости ликвидация излишков производственных
запасов.
Преимуществом такого способа повышения устойчивости является его простота как в организационном, так и в
техническом плане. А недостатком может оказаться тот факт, что предприятие не имеет в достаточном количестве
быстрореализуемые запасы или у него проблемы со сбытом.
Стратегия увеличения собственного капитала обеспечивает повышение финансовой устойчивости за счет
результирующего прироста собственных оборотных средств. Так как собственные оборотные средства представляют собой
разность собственного капитала и основных средств, то изменение собственного капитала приведет к изменению
собственных оборотных средств. Наращивание собственного капитала достигается за счет увеличения уставного капитала;
снижения дивидендов; увеличения нераспределенной прибыли и резервов; роста рентабельности.
Увеличение уставного капитала предпринимательской структуры позволяет повысить его привлекательность в
качестве контрагента перед партнерами и ввести в оборот предприятия дополнительные денежные средства без налоговых
издержек, так как в целях налогообложения взносы в уставной капитал не признаются прибылью, а также не облагаются
НДС.
Закон детально классифицирует способы увеличения уставного капитала:
– за счет имущества общества;
– за счет внесения дополнительных вкладов участниками;
– на основании заявления отдельного участника (отдельных участников) о внесении дополнительного вклада;
– на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о внесении дополнительного вклада.
В зависимости от целей собственники бизнеса выбирают способ увеличения уставного капитала.
Недостатком этого способа является длительность и сложность процесса увеличения собственного капитала до
необходимого размера.
Особенно важной является стратегия управления дебиторской и кредиторской задолженностью, так как
платежеспособность и финансовое состояние предприятия зависят не только от структуры обязательств организации и
сроков их исполнения, а, в первую очередь, от наличия и поступления ликвидных активов, в составе которых главную роль
играют денежные средства.
Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости экономического агента системы потребительской
кооперации Молдовы зависит от скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая характеризует
эффективность функционирования организации.
Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо четко контролировать и управлять как
дебиторской, так и кредиторской задолженностью, следить за их качеством и соотношением.
Дебиторская задолженность является источником погашения кредиторской задолженности предприятия. Если на
предприятии будут заморожены сумму в расчетах с покупателями и заказчиками, то оно может почувствовать большой
дефицит денежных средств, что приведет к образованию кредиторской задолженности, просрочкам платежей в бюджет,
внебюджетные фонды, отчислениям по социальному страхованию и обеспечению, задолженности по заработной плате и
прочим платежам. Это в свою очередь повлечет за собой уплату штрафов, пеней, неустоек.
Нарушение договорных обязательств и несвоевременная оплата продукции поставщикам приведут к потере
деловой репутации предприятия и в конечном итоге к неплатежеспособности и неликвидности.
Таким образом, предприятиям входящим в систему потребительской кооперации Республики Молдова, для
улучшения финансового состояния необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, а
также находить пути и способы, позволяющие сократить величину задолженности на предприятии.
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Потребительской кооперацииРеспублики Беларусь принадлежит важная роль в реализации программы
возрождения белорусского села, и в первую очередь в системе жизнеобеспечения сельских жителей страны.
Современный этап развития потребительской кооперации характеризуется усилением влияния конкурентной
среды на все виды хозяйственной деятельности, и особенно на торговлю. В результате постоянно снижается ее удельный
вес в розничном товарообороте республики.Кроме активного развития конкурентной среды на сокращение доли
потребительской кооперации оказали влияние и другие объективные факторы, среди которых можно выделить:
- снижение численности обслуживаемого населения;
-специфика потребительского спроса, обусловленная составом и социальной структурой сельского населения;
- более низкий, чем в городах, уровень платежеспособности сельских жителей;
- необходимость первоочередного обеспечения их социально значимыми товарами по фиксированным ценам.
Кроме того, обслуживание сельского населения связано с более высокими издержками, а валовые доходы от
продажи товаров, прежде всего в мелких населенных пунктах, не покрывают издержки обращения.
Таким образом, сложившаяся в зоне деятельности потребительской кооперации социально-экономическая
ситуация, характер происходящих в экономике преобразований потребовали существенных мер по реформированию и
совершенствованию деятельности кооперативных организаций.
Потребительская кооперация, являясь многоотраслевой системой, представляет собой достаточно сложную
структуру с точки зрения построения и управления. Ведущее место занимает торговля.
В Республике Беларусь на 01.01.2016 г. розничную торговлю осуществляли 8,7 тысяч магазинов. Через магазины
реализуется основная часть товаров. Они занимают наибольший удельный вес в общем количестве розничной торговой
сети.
Потребительская кооперация обслуживает преимущественно сельских жителей. За последние годы отмечается
сокращение количества торговых объектов в сельской местности. Снижение количества магазинов на 1579 единиц
способствовало сокращение торговой площади магазинов, расположенных в сельской местности на 100,4 тыс. м2. Средний
размер сельского магазина по торговой площади составил 85 м2.
В структуре розничного товарооборота наибольший удельный вес составляют продукты пищевые, напитки и
табачные изделия (86,47 %). При этом отмечается снижение доли товарооборота по непродовольственным товарам на 3,77
%. В целом по Республике Беларусь в структуре розничного товарооборота продовольственные товары занимают порядка 50 %
от общего объема розничного товарооборота. Наметилась положительная тенденция роста доли товарооборота по
непродовольственным товарам.
Оценивая состояние розничной торговли потребительской кооперации целесообразно уделить внимание наличию
розничных торговых объектов, применяющих самообслуживание. Следует отметить, что наибольшая доля магазинов,
применяющих самообслуживание отмечается в Гомельском ОПС – 77,9% от общего количества магазинов (1220 магазина). Так
же достаточно велика доля в Витебском ОПС (74,7% или 1027 магазинов), Брестском ОПС (69,4% или 1163 магазина).
Концепцией развития потребительской кооперации на 2016-2020 годы предусмотрены следующие направления
развития торговой отрасли Республики Беларусь:
 сохранение потребительской кооперации как конкурентоспособного торгового оператора в Республике
Беларусь;
 дальнейшее развитие материально-технической базы, повышение эффективности товаропроводящей сети,
совершенствование организационной структуры управления отраслью и формирование эффективной структуры оптовой
торговли;
 насыщение потребительского рынка товарными ресурсами преимущественно отечественных производителей,
качественное улучшение структуры товарооборота за счет увеличения доли продаж непродовольственных товаров, в
структуре продаж продовольственных товаров сократится удельный вес алкогольных напитков и увеличение объемов
продаж овощей, фруктов, рыбных продуктов, что будет способствовать обеспечению высокого уровня жизни населения;
 автоматизация торговых процессов на основе построения единой информационной системы и поэтапной
интеграцией в нее всей товаропроводящей сети;
 формирование единого центра закупок и продаж на основе оптово-логистического центра, включающего
региональные распределительные центры (склады) на базе действующих оптовых баз, поэтапная интеграция районных
торгво-распределительных складов;
 стандартизация бизнес-процессов в торговле на всех уровнях продвижения товаров;
 популяризация ярмарочной торговли. Ярмарки как торговое мероприятие – простейшая и важнейшая
инфраструктура для роста объемов розничного товарооборота;
 расширение ассортимента и увеличение количества товаров, реализуемых под собственной маркой.
Развитие рыночных отношений предполагает, что развитие торговли будет осуществляться в условиях конкуренции.
Это обязывает розничные торговые организации вести детальную разработку приоритетных целей на рынке, с тем, чтобы не
только сохранить свою долю рынка, но и обеспечить устойчивую тенденцию к её увеличению. Для этого необходимо
активно развивать новые сферы деятельности, услуги, проявлять предпринимательскую инициативу, осваивать рыночные
методы работы, иметь четко сформировавшуюся стратегию освоения и удержания своих позиций на рынке.
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ
Текстильна постільна білизна необхідна для забезпечення здорового і комфортного сну, тому сміливо можна
віднести до найважливішої товарної групи асортименту текстильних виробів домашнього вжитку, оскільки саме від
постільної білизни, ковдри, подушки, матрацу та інших виробів залежить фізіологічний і психологічний комфорт людини.
Фахівці Всеукраїнського державного науково-виробничого центру стандартизації, метрології, сертифікації та
захисту прав споживачів наголошують, що необхідно звертати особливу увагу на якість та безпеку постільної білизни,
оскільки цей вид товарів не входить в список продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, тому немає
жодних гарантій, що продукція вироблена саме, наприклад, в Німеччині, та відповідає жорстким вимогам якості та безпеки.
Необхідно знати про всі приховані небезпеки, які може містити постільна білизна, та особливо важливо знати за якими
критеріями потрібно її обирати, щоб не завдати шкоди здоров’ю.
Як показує світова практика, усі країни захищають свій ринок від небезпечної продукції. У країнах Євросоюзу
діють принципи, що регламентують виробництво та збут товарів за двома напрямами. Перший передбачає жорсткі вимоги
щодо якості, які поширюються у країнах Єврозони. Другий напрямок спрямований на східноєвропейський ринок і вимоги,
що поширюються у країнах-замовниках.
Шкіра безпосередньо контактує із текстильним матеріалом, тому постільна білизна проходить спеціальний
контроль згідно санітарно-епідеміологічних і гігієнічних вимог. Сировина, яка застосовується у виробництві текстильної
продукції повинна мати позитивні “Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи” і бути дозволена до
використання на підприємствах легкої промисловості за призначенням. Гігієнічну оцінку білизняних виробів здійснюють
акредитовані установи системи Міністерства охорони здоров’я України. Державний контроль за виконанням санітарних
правил і норм покладається на органи і установи санітарно-епідеміологічної служби України. [1]
Визначення показників якості проводиться органолептичним методом, шляхом сприйняття органами зору, дотику,
запаху, слуху, а також проведенням лабораторних випробувань руйнівного та неруйнівного характеру.
Основні гігієнічні вимоги, які висуваються до постільної білизни поділяють на три основні групи:
1. Гігієнічне нормування хімічних речовин у складі продукції, а саме, допустимий рівень масової частки хімічних
волокон у різних видах продукції (в тому числі масова частка апрету).
2. Гігієнічне нормування комфортності перебування людини в одязі (постільній білизні), якій характерні фізикомеханічні та хімічні показники: гігроскопічність; повітропроникність; питомий поверхневий електричний опір; рівень рН
(нейтральність, кислотність або лужність середовища).
3. Гігієнічне нормування вмісту шкідливих речовин та міграція їх з продукції до тіла людини та навколишнього
середовища, яким характерні показники: вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; емісії
формальдегіду; емісії летючих і пахучих сполук; вмісту екстрагувальних важких металів; вмісту пестицидів; вмісту
пентахлорфенолу; азобарвників, які можуть бути розщеплені в ариламіни МАК класів III А 1 і III А 2; хлорорганічних
носіїв; стійкості пофарбування до різних фізико-хімічних дій, притаманних умовам експлуатації: до води, слини, поту,
прання, тертя; наявності не притаманного виробу запаху. Дуже суворі норми вмісту вільного і здатного частково виділятися
формальдегіду (не більше 20 мкг/г), залишків важких металів, що здатні до екстрагування (не більше 0,2 мкг/г миш’яку,
свинцю; 0,1 мкг/г кадмію; 0,02 мкг/г ртуті; 1,0 мкг/г кобальту і хрому та ін.), вмісту пестицидів (не більше 0,5 мкг/г).
У свою чергу, невідповідність постільної білизни та виробів домашнього вжитку за показниками якості призведе
до неможливості її експлуатації (за лінійними розмірами, зміною лінійних розмірів після мокрих оброблень, пілінгу) та
зменшенню терміну експлуатації (за поверхневою густиною, розривальним навантаженням, числом циклів стирання) [2].
Постільна білизна з натуральних тканин вважається найгігієнічнішою. Найчастіше використовуються текстильні
матеріали із волокон бавовни, льону та шовку. У свою чергу, постільна білизна виготовлена з хімічних волокон та ниток
може призводити до хронічних алергій, шкіряних захворювань, періодично повторюваних симптомів лихоманки, загрози
формування астми, астматичніих приступів, екземи, головних болей. Для постільної білизни найкраще обирати такі тканини
як бязь, батист, сатин, фланель.
Список використаних джерел
1. ДСТУ ISO 9000-2001: Системи управління якістю. Основні положення та словник. К.: Держстандарт України, 2001.
2. Нові технології, якість і безпека споживчих товарів: метод. вказ. щодо робіт студ. ден. і заоч. форм навчання / О. А. РакшаСлюсарева, Н. О. Попова, І. І. Медведкова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. –102 с.

297

Семак Б. Д.
д.т.н., професор,
Галик І. С.
к.т.н., професор
Львівський торговельно-економічний університет
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПІДРУЧНИКІВ ІЗ ТОВАРОЗНАВСТВА ТЕКСТИЛЮ ТА ОДЯГУ
Необхідність видання підручників нового покоління з товарознавства текстилю та одягу обумовлена низкою
причин. Назвемо основні з них:
 суттєве підвищення та переорієнтація вимог сучасних освітніх стандартів до якості підручників і навчальних
посібників нового покоління із товарознавства текстилю та одягу, як і товарознавства з інших груп товарів;
 нагальна потреба заміни в цих підручниках вимог галузевих стандартів колишнього СРСР до окремих видів
тканих, трикотажних і нетканих полотен та одягу з них на вимоги сучасних міжнародних стандартів на ці товари;
 необхідність обґрунтування сучасних вимог до технології виробництва, асортименту, якості та безпечності не
тільки до текстилю та одягу вітчизняного, але й зарубіжного виробництва, які нині домінують на вітчизняному ринку;
 суттєве відставання більшості існуючих підручників із товарознавства текстилю і одягу від потреб сучасних
ринків цих товарів, а також навчальних програм і планів підготовки сучасних товарознавців у вузах сфери торгівлі та легкої
промисловості України (особливо це стосується підручників із текстильного та швейного товарознавства, які були видані
ще в 90-ті роки минулого століття);
 нагальна потреба формулювання, обґрунтування та детального описання ключових професійних
компетентностей, які можуть набути фахівці товарознавчого профілю в процесі вивчення у вузах сфери торгівлі та легкої
промисловості курсу товарознавства текстилю та одягу;
 потреба більш повної характеристики в цих підручниках специфіки новітніх технологій (нано-,біо-,хімічних і
інформаційних текстильних технологій) та текстильних матеріалів спеціального призначення, а також отриманих на їх
основі виробів нового перспективного асортименту (медичного, військового, спортивного та іншого);
 постійне насичення вітчизняного ринку текстилю та одягу різноманітними видами імпортних текстильних
матеріалів і одягу, які суттєво відрізняються від вітчизняних особливостями маркування та товарними знаками щодо
специфіки догляду за ними в процесі їх експлуатації, (все це вимагає обов’язкового розгляду цих питань в сучасних
підручниках із товарознавства текстилю та одягу);
 назріла потреба у формулюванні та обґрунтуванні у названих підручниках загальних вимог до класифікації,
асортименту, якості та безпечності до текстильних матеріалів і виробів спеціального призначення (одяг для шахтарів,
металургів, гірників, військових та інших).
Окрім цього, у світлі піднятих питань виникла гостра потреба суттєвої перебудови і переорієнтації всієї системи
вітчизняної стандартизації, яка стосується вимог до сучасних технологій виробництва, асортименту, ключових
властивостей, рівня якості та безпечності текстильних матеріалів і виробів різних способів виробництва та цільового
призначення [1, 2, 3].
Цілком зрозуміло, що успішне вирішення піднятих проблем вимагає об’єднання і відповідної координації зусиль
науковців вузівської та галузевої науки сфери легкої промисловості та торгівлі України. Тематику даного підручника
доцільно попередньо розглянути на спеціалізованих науково-практичних міжвузівських конференціях.
Враховуючи актуальність і значимість для фахової підготовки товарознавців даного підручника, а також потребу
його безвідкладного видання, нам представляється доцільним його видання у вигляді трьохтомника, який включив би таку
послідовність:
Том 1. Товарознавство текстильних матеріалів різного цільового призначення, волокнистого складу та способів
виробництва
Том 2. Товарознавство одягу швейного та трикотажного виробництва.
Том 3. Товарознавство одягу відомчого та спеціального призначення.
При цьому новизна та оригінальність змісту та принципова відмінність даного підручника від його попередників,
на наше переконання, повинні базуватись [1]:
 одночасному врахуванні до даного підручника вимог Міністерства освіти і науки, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі та потреб сучасного ринку текстилю і одягу до фахівців товарознавчого профілю;
 одночасному врахуванні вимог сучасних освітніх і галузевих вітчизняних і міжнародних стандартів та повного
виключення з цих підручників застарілих положень стандартів колишнього СРСР до даної групи товарів;
 детального описання та обґрунтування переліку ключових професійних компетентностей, які можуть бути набуті
студентами товарознавчих спеціальностей в процесі вивчення курсу текстильного товарознавства у вузах сфери легкої
промисловості та торгівлі України;
 врахування позитивного зарубіжного досвіду підготовки фахівців товарознавчого профілю у вузах сфери легкої
промисловості та торгівлі економічно розвинутих країн Європи та Америки, акцентуючи основну увагу на специфіку та
характеристику асортименту, оцінку якості та безпечності текстилю та одягу зарубіжного виробництва, який нині домінує
на ринку України;
 обов’язкового узагальнення досягнень і перспектив розвитку вітчизняної та зарубіжної вузівської та галузевої
науки у сфері товарознавства текстилю та одягу.
На наше глибоке переконання даний підручник буде одночасно корисним: як фахівцям товарознавчого профілю,
наприклад, торговельного комплексу “текстиль-одяг”, так і фахівцям сфери легкої промисловості, які займаються збутом
названих груп товарів; він буде корисним фахівцям товарознавчого профілю багатьох торговельних і промислових
підприємств, пов’язаних із реалізацією цих товарів; він виявиться незамінимим для надання необхідних професійних
компетентностей студентам відповідних вузів і коледжів сфери торгівлі та легкої промисловості. Цей підручник в повній
мірі буде відповідати сучасним вимогам діючим нині у сфері торгівлі та легкої промисловості України наступним освітнім
стандартам:
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 бакалавр спеціальності 076 – підприємство, торгівля та біржова діяльність;
 бакалавр спеціальності 182 – технологія легкої промисловості.
На нашу думку, успішний розвиток любого виду підприємництва, торгівлі, біржової діяльності чи підгалузі легкої
промисловості – буде безперспективним без всестороннього знання асортименту та властивостей конкретних груп товарів
цих підгалузей.
Окрім цього, нам представляється доцільним:
 чітко розграничити зміст і перелік питань, які повинні бути висвітлені у підручниках із текстильного
матеріалознавства, які нині викладаються як у вузах легкої промисловості, так і у вузах сфери торгівлі. На наше глибоке
переконання саме в цих підручниках повинна обов’язково враховуватися специфіка роботи фахівців товарознавчого
профілю окремо на промислових і окремо на торговельних підприємствах;
 такий підхід слід зберегти і в підручниках із текстильного, швейного чи трикотажного товарознавства, оскільки
для фахівців, які працюють у сфері торгівлі, є нагальна потреба описати в цих підручниках специфіку імпортного текстилю
та одягу, чого не потрібно обов’язково фахівцям сфери легкої промисловості.
При цьому в заключенні слід підкреслити, що авторами сформульовано тільки їх бачення даної проблеми і вони не
претендують на повноту та однозначність їх висвітлення в даному підручнику нового покоління із товарознавства тканин та
одягу.
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТРИКОТАЖНЫХ ТОВАРОВ
Проблема конкурентоспособности товаров народного потребления в настоящее время стала особенно острой. Это
объясняется как повышением потребительского спроса на более конкурентоспособные товары внутри страны, так и
расширением экономических связей на внутреннем и внешнем рынках. Игнорирование торговыми организациями проблем,
связанных с закупкой и реализацией конкурентоспособного товара, объективно приводит к снижению спроса на продукцию,
что влечет за собой потерю прибыли.
Как известно, ассортимент, качество и конкурентоспособность товаров оценивают потребители. В связи с этим были
проведены всесторонние исследования потребительских свойств верхних трикотажных изделий, реализуемых предприятиями
Гомельского райпо, и предложена методика оценки их конкурентоспособности.
Как экономическая категория, качество, продиктованное требованиями рынка, должно быть оптимальным, т.е.
достаточно высоким, чтобы победить конкурентов и одновременно с этим иметь такой нижний предел, чтобы эту продукцию
покупали [1].
В мировой практике специалисты выделяют пять основных критериев конкурентоспособности: качество, цена,
реализация, реклама, техническое обслуживание.
Высококачественное изделие должно характеризоваться высоким уровнем потребительских свойств, низкими
расходами по эксплуатации, быть безопасным, экологически чистым. Однако главным критерием качества и
конкурентоспособности товара остается спрос на него. Отсюда следует, что основными составляющими
конкурентоспособности товара являются его потребительские свойства и цена потребления, характеризующаяся затратами на
приобретение и эксплуатацию. Конкурентоспособность товара возрастает по мере повышения качества и уменьшается по мере
увеличения цены потребления [1].
Трикотажная промышленность Республики Беларусь в последние годы достаточно активно развивается. Сегодня уже
более 50 предприятий страны выпускают трикотажные товары, причем свыше 20 из них реализуют ее на рынке Евросоюза,
России, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии и др.
Нами проанализирована оценка качества и конкурентоспособности трикотажных товаров, реализуемых в Гомельском
райпо.
Для изучения потребительских предпочтений на верхние трикотажные изделия в зоне деятельности Гомельского
райпо был проведен социологический опрос. Количество респондентов составило 200 человек.
В соответствии с результатами опроса установлено, что наиболее важными потребительскими свойствами для
верхних трикотажных изделий, которые определяют покупательские предпочтения, являются: сырьевой состав,
художественно-колористическое оформление, оригинальность фасона и отделки, соответствие современным направлениям
моды, товарный вид изделия.
Качество продукции можно выразить математически в виде показателя уровня качества продукции, а показатель
конкурентоспособности определяется как отношение комплексного показателя уровня качества к фактической цене
реализации.
Авторами разработана эффективная методика оценки относительного уровня конкурентоспособности на ЭВМ по
программе “Оценка”. Разрабатывая методику, авторы следовали общему алгоритму определения комплексного показателя
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уровня конкурентоспособности, включающего этапы: анализ ассортимента товаров, представленных на рынке страны, с целью
выбора базового образца; определение номенклатуры потребительских свойств товара, характеризующих его
конкурентоспособность; изучение значимости показателей; измерение единичных показателей свойств; разработка оценочных
шкал; формирование и расчет групповых комплексных показателей качества, объединение групповых показателей качества в
комплексный обобщенный показатель; расчет интегрального и относительного показателя уровня конкурентоспособности.
Выбор базового образца – самый ответственный этап, так как допущенная на этом этапе ошибка может исказить
результаты всей работы. При выборе базового образца использовались следующие факторы: его принадлежность к той же
группе товаров, что и экспериментальный образец; на данном рынке он должен быть наиболее распространенным; этот товар
должен быть предпочтительным для покупателя.
За базовый образец выбрано женское платье производства ОАО “8 марта”.
По результатам социологического опроса потребителей и экспертов и на основе учета показателей ТНПА для оценки
уровня конкурентоспособности определены следующие показатели качества: сырьевой состав, художественноколористическое оформление, оригинальность фасона, оригинальность отделки, соответствие современным направлениям
моды, фактура полотна, товарный вид.
Расчет коэффициентов весомости (Мi) и согласованности экспертных оценок определяли по ГОСТ23554,2-81.
Коэффициент весомости свойств М i составил: вид сырья – 0,22; художественно-колористическое оформление – 0,20;
соответствие современным направлениям моды – 0,18; товарный вид – 0,17.Коэффициент конкордации (W) составил – 0,821.
Потребительские свойства эксперты оценивали по пятибалльной шкале. Использовалась методика оценки уровня
конкурентоспособности, разработанная кафедрой товароведения непродовольственных товаров БТЭУ [2].
Таким образом, можно сделать следующий вывод: конкурентоспособный товар – это такой товар, который на
единицу своей стоимости (цены) удовлетворяет спросу лучше, нежели другие конкурирующие товары.
Предлагается шкала градаций оценок относительного уровня конкурентоспособности: 1-0,99 – высокий, 0,98-0,9 –
удовлетворительный, 0,89-0,7 – низкий, 0,69-0,1 – очень низкий.
Предметом исследования были 30 моделей женских платьев следующих предприятий: ОАО “8 марта”, ОАО “Алеся”,
ЧУТП “Ромгиль”, ОАО “Полесье”, ОАО “Купалинка”, ОАО “Свитанак”, ОАО “Элма”, различных по моделям, волокнистому
составу, цветовому колориту, переплетениям и другим признакам.
По результатам экспериментальной оценки 30 образцов женских платьев по программе “Оценка” установлено, что 8
образцов имеют высокий уровень конкурентоспособности, 14 – хороший, 5 – удовлетворительный и 3 – низкий.
Например, наиболее конкурентоспособными являются изделия женских платьев предприятий-изготовителей: ОАО
“Алеся”, ОАО “8 Марта”, ОАО “Свитанак”, ОАО “Элема”, а наименее конкурентоспособными – ЧУТП “Ромгиль”, ОАО
“Полесье”.
В результате расчёта относительных показателей уровня конкурентоспособности даны рекомендации предприятиямизготовителям: учитывать при проектировании моделей трикотажных изделий современные тенденции моды текущего сезона
и на перспективу; использовать оригинальные элементы в покрое деталей; разнообразить цветовую гамму изделий с учётом
направлений моды, использовать новые виды пряж, обладающих мягкостью, пушистостью, устойчивостью к истиранию и
пиллингу, увеличить выпуск изделий из облегчённых полотен с вложением лайкры, эластана, мохера и др.
Как показала практика, использование предложенной методики в Гомельском райпо позволило оптимизировать
закупку конкурентоспособного ассортимента трикотажных товаров и получить значительный экономический эффект.
Дальнейшее удовлетворение потребительского спроса и рентабельности работ торговых организаций невозможно без
разработки эффективных, научно обоснованных методик оценки качества и конкурентоспособности продукции, учитывающих
не только многообразие потребительских свойств товаров, но и изменяющиеся требования их потенциальных потребителей.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Розробка кондитерських виробів з поліпшеним хімічним складом, підвищеним вмістом біологічно активних
речовин, пониженої енергетичної цінності – актуальна наукова тенденція. Ця тенденція потребує інноваційних рішень під
час створення сучасного асортименту кондитерських виробів шляхом застосування нетрадиційної сировини нових видів
підвищеної харчової і біологічної цінності. Зарубіжний і вітчизняний досвід показує, що ефективно та економічно доступно
забезпечити населення дефіцитними в харчуванні нутрієнтами, використовуючи місцеву сировину.
Створення інноваційних продуктів здорового харчування на основі зернових пов’язано з оцінкою їх споживних
властивостей на сучасному рівні з урахуванням вимог нутріціології до хімічного складу і біологічної цінності харчових
продуктів. Повна або часткова заміна борошна пшеничного нетрадиційними видами борошна з пророщеного зерна у
виробництві здобного печива значно підвищує його біологічну цінність.
У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі зазначається, що в процесі пророщування зерна зростає вміст
вітамінів. На підставі проведених досліджень розроблено нове печиво з додаванням борошна з пророщеного зерна пшениці.
Зразки печива розширюють асортимент виробів зі зниженою калорійністю, підвищеним вмістом незамінних амінокислот,
есенціальних жирних кислот, вітамінів, мінеральних речовин [1]. Встановлено позитивний вплив β-глюкану вівса [2],
борошна сочевиці на властивості бісквіту і кексу [3], екстрактів із стевії і пророщеної сочевиці на властивості борошняних
кондитерських виробів.
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Запропоновано додавання порошку з насіння ріпаку у виробництві пісочно-шоколадного печива. Печиво
характеризується підвищеним вмістом калію, кальцію, магнію, фосфору, натрію, заліза, пониженим – жиру та зростанням
намочуваності. Кількість загальної золи у ньому зростає на 7,3%, харчових волокон – на 27,3%. Поліпшується також
амінокислотний склад нового печива: вміст тирозину збільшується на 22 %, метіоніну – на 29,6%, ізолейцину – на 9,6%,
лізину – на 90,5%. Рекомендується в приготуванні напівфабрикату для здобного печива на основі нетрадиційної сировини
замінювати пшеничне хлібопекарне борошно вищого сорту житнім борошном з метою підвищення масової частки
загального цукру, редукувальних цукрів, білка, клітковини та поліпшення смакових якостей. Пропонується вводити
тритікалеве борошно до складу цукрового печива з метою зниження калорійності, підвищення його харчової цінності та
збільшення строку зберігання до 4 місяців.
Експериментальні дослідження показують доцільність використання борошна з вівсяного і пшеничного солоду для
зниження енергетичної цінності, вмісту кількості цукру і жиру та поліпшення органолептичних показників здобного печива.
Використання солоду житнього ферментованого сприяє покращенню якості, сповільненню процесу черствіння та
зменшенню усихання кексів на 0,5%. Використання суміші пшеничного борошна і вуглеводно-білкової фракції амаранту в
поєднанні з гліцерином сприятливо позначається на якості цукрового печива та пряників. Біологічна цінність продукції
зростає на 31,9% відносно контролю. Поєднання шроту амаранту і колагенового гідролізату згідно принципу комбінаторики
в пряниках обумовлює збалансований амінокислотний склад, раціональне співвідношення есенціальних жирних кислот ω3:ω-6, поліпшений склад вітамінів і мінеральних речовин.
Пропонується використання борошна з насіння гарбуза для виробів із пісочного тіста. Зразки продукції мають
високі органолептичні показники, більший вміст вітамінів Е – у 25,5 раза, В2 – у 2, С – 6,6, РР – 5,8, β-каротину – в 16 разів,
ніж у традиційному контрольному зразку. Доведено позитивний вплив нутового і кукурудзяного борошна, борошна пшона,
бобів нуту і порошку бульбоплодів топінамбуру на якість та харчову ціність збивного печива і кексів.
Запровадження заварних пряників і печива з включенням до рецептурного складу лляного борошна як джерела
харчових і біологічно активних речовин дозволить розширити асортимент продукції профілактичного призначення [4].
Таким чином, у виробництві борошняної кондитерської продукції особливе місце належить виробам нового
покоління, які мають високу біологічну цінність. Така продукція містить у рецептурному складі сировину з вмістом
біологічно активних речовин, які обумовлюють функціональну дію, запобігають розвитку ряду захворювань. Отже,
правильний підбір і використання сировини сприяє формуванню високого рівня споживних властивостей і якості виробів.
Особливо це слід враховувати у випадку необхідності застосування взаємозамінності сировини, що зумовлено виробничими
умовами.
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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПОЛІНУТРІЄНТНОГО ДЕФІЦИТУ В ХАРЧУВАННІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Оптимізація харчового статусу різних груп населення нині має бути одним із пріоритетних завдань. Адекватність
хімічного складу їжі і фізіологічних потреб людини набуває особливої медикобіологічної актуальності в умовах
техногенного забруднення довкілля та певної специфіки праці, екстремальних фізичних навантажень, різкої зміни
кліматогеографічних умов тощо.
Важливим напрямом розвитку підприємств харчової промисловості є підвищення ефективності діяльності шляхом
впровадження науково-технічного прогресу, сучасних технологій.
У сучасній нутріціології та гігієні харчування найважливіше значення набуває реалізація концепції збалансованого
харчування, що передбачає повне задоволення потреби організму людини в есенціальних мікронутрієнтах, а також в
мінорних нехарчових компонентах раціону. Дослідження фактичного харчування і рівня біомаркерів мікронутрієнтного
статусу показує, за даними різнопланового моніторингу, нестача вітамінів групи В у 10-40% дорослого населення, вітаміну
D  у 20-30% населення, вітамінів Е і С  у 3-11% в різних вікових групах. За даними наукової літератури поширені
полігіповітамінози, які виявляються незалежно від місця проживання і сезону у 30-70% дорослих і дітей і поєднуються з
нестачею заліза, кальцію, йоду і ряду інших мікроелементів. В порушення мікроелементного балансу вносить вклад
геохімічний фактор, так як значна частина території України відноситься до геохімічних районів за йодом і селеном. За
даними спостережень останнього десятиліття, гіповітаміноз D характерний для 30-50% від загальної чисельності населення
постіндустріальних країн. Недостатнє споживання вітамінів і мінеральних речовин приводить до зниження неспецифічної
резистентності організму до фізичних, хімічних і біологічних факторів довкілля, зниження адаптаційного потенціалу
людини.
Порушення збалансованої структури харчування за макро- і мікронутрієнтами приводить до виникнення ризику їх
дефіциту, передхворобливих станів і високій частоті аліментарно-залежної патології. Це переважно зумовлено недостатнім
споживанням тваринного білка, продуктів з риби і морепродуктів, овоче-фруктових компонентів їжі.
Один із індикаторів рівня продовольчої безпеки  добова енергетична цінність раціону людини. Цей індикатор
характеризує рівень задоволення фізіологічних потреб населення в енергії та харчових речовинах відповідно до вимог
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збалансованого раціону харчування людини. Гранична величина індикатора становить 2500 ккал на добу. При цьому 55 %
добового раціону має забезпечуватися за рахунок споживання продуктів тваринного походження.
Наступний індикатор визначає забезпечення раціону людини основними видами продуктів. За даними Державного
комітету статистики України, протягом останнього десятиліття в Україні простежується одноманітне харчування населення
 енергетична цінність раціону забезпечується в основному вуглеводами та жирами за рахунок хліба і хлібопродуктів,
картоплі, цукру та олії, що є свідченням незбалансованості харчування. Значно менше споживається м’яса та
м’ясопродуктів  63% від раціональної норми, молока і молочних продуктів  61%, фруктів і ягід  48%, овочів і баштанних
 80%, риби і рибопродуктів  88%, яєць  90%.
Дослідження фактичного харчування, проведені фахівцями в області гігієни харчування, на підставі аналізу
частоти споживання харчових продуктів або ретроспективного відтворення харчування підтверджують наступні
найважливіші порушення харчового статусу населення:
1. Надмірне споживання тваринних жирів.
2. Дефіцит поліненасичених жирних кислот.
3. Дефіцит повноцінних білків.
4. Дефіцит вітамінів: С, В1, В2, фолієвої кислоти, ретинолу, Е, бета-каротину тощо.
5. Дефіцит мінеральних речовин: Ca, Fe.
6. Дефіцит мікроелементів J, F, Se, Zn.
7. Дефіцит харчових волокон.
В останні роки особлива увага приділяється забезпеченості різних категорій населення вітаміном D, яке при
рекомендованій добовій потребі для осіб у віці 17-50 років становить 400 МЕ (10 мкг/дн), практично не перевищує
діапазону в 2,5-6,2 мкг/день. Гіповітаміноз і дефіцит вітаміну D посилюється в умовах північних регіонів України низьким
рівнем інсоляції і, відповідно, зниженням утворення провітаміну D в шкірі за рахунок ультрафіолетового опромінення.
Особливу занепокоєність викликає мікроелементний статус жителів нашої країни, велика частина території якої
відноситься до геохімічних регіонів за йодом і селеном. Попередження дефіциту йоду в харчуванні вирішується
традиційною технологією йодування кухонної солі на підприємствах, проте її реалізація торговими організаціями і
підприємствами неухильно знижується.
Зберігається загроза тиреоїдної патології, якій сприяє тотальний дефіцит селену в харчуванні і вкрай недостатнє
споживання збагачених селеном нутріцевтиків (біокоректорів) і функціональних продуктів. Для ліквідації очевидного
полінутрієнтого дефіциту необхідно широке впровадження функціональних продуктів для досягнення повноцінного
харчування. Це передбачає наступне: розширена знань щодо здорового (збалансованого) харчування; моніторинг
мікронутрієнтного статусу; вивчення фактичного харчування і харчових переваг; реалізація технологій корекції
мікронутрієнтного (антиоксидантного) статусу; оцінка ефективності споживання функціональних продуктів; науковий
супровід розробки і реалізації технології корекції; посилення нутріціологічноого аспекту в системі знань про харчування.
Розвиток науки про харчування вимагає постійного вдосконалення методології: створення нових високочутливих
методів виявлення, ідентифікації і кількісного визначення контамінант їжі, а також методів виявлення фальсифікації
харчових продуктів і напоїв. Це  розробка нових методів визначення харчової цінності і хімічного складу різних продуктів,
методів оцінки харчового статусу і стану здоров’я дитячого і дорослого населення, методів діагностики та лікування
аліментарних захворювань. погіршення екологічної ситуації роблять важливою і актуальною проблему вишукування
природних харчових речовин, які підвищують неспецифічну резистентність організму до дії несприятливих чинників
навколишнього середовища і запобігають розвитку ряду хронічних захворювань, включаючи злоякісні новоутворення. Від
встановлення фізіологічних потреб людини в їжі  до створення для неї абсолютно безпечних, смачних і привабливих
продуктів з високою харчовою і біологічною цінністю  ось послідовний ланцюг наукового пошуку, кінцевою ланкою якого
є досконала технологія виробництва харчових продуктів. Існуючий дефіцит сучасних технологій  це не тільки величезні
економічні втрати, а й погана структура харчування населення, що призводить до формування різного роду неякісного
харчування і, безсумнівно, вносить свою істотну частку в зниження показників якості життя і здоров’я населення.
Поза тим, необхідне подальше вдосконалення технології переробки, зберігання і реалізації продуктів харчування з
метою зменшення вмісту чужорідних нехарчових компонентів в їжі, зниження небезпеки інфекції, інтоксикацій, алергозів,
аномалій розвитку, мутаційних змін тощо. У харчуванні людини важливо не тільки зменшити вміст ксенобіотиків і
біологічних контамінантів, але і зберегти головні харчові речовини, а також природні харчові компоненти.
У зв’язку з цим виникають перспективні еколого-гігієнічні безвідходні технології виробництва в харчовій
промисловості, впровадження яких необхідне для отримання продуктів з високою харчовою і біологічною цінністю. Це, поперше, дасть можливість людині раціональніше використовувати головні харчові речовини як джерело енергії і структурних
компонентів окремих органів і систем організму. По-друге, сприятиме зберіганню природних харчових компонентів:
харчових волокон; смакових, ароматичних, колірних речовин, цілющих фармакологічних сполук і інших компонентів, які є
біорегуляторами і біостимуляторами найважливіших процесів життєдіяльності людини. По-третє, сучасними
технологічними прийомами можна домогтися руйнування антиалімінтарних речовин  специфічних антагоністів звичайних
харчових продуктів. По-четверте, таким чином можна досягти руйнування або істотного зменшення вмісту тих
фармакологічних сполук, які діють токсично на організм людини (гістамін, серотонін, тирамін, амігдалін тощо). В-п’яте,
раціонально зберігати в продуктах харчування корисні для людини мікроорганізми (молочнокислі бактерії, харчові
дріжджі), які поліпшують засвоєння харчових речовин і сприятливо впливають на ендоекологію мікроорганізмів
кишечника, знижуючи ендогенну інтоксикацію шкідливими продуктами синтезу гнильної мікрофлори.
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ЛАКІВ ДЛЯ МЕБЛІВ
Світове споживання меблів у вартісному вимірі у 2016 р. становило 396 млрд. дол. США, а експортованих
українськими виробниками меблів – 397,81 млн. дол. США [1]. Лібералізація торгівлі з ЄС поступово спрощує вихід
українських меблів на європейські ринки, однак значних обсягів експорту на ринки ЄС поки що не спостерігається.
Підвищити рівень поставок як українських меблів авторського дизайну, так і продукції масового сегменту дозволить
адаптація вітчизняного законодавства до нормативно-правових актів ЄС, що регулюють обіг цих товарів на європейських
ринках. Законодавство в галузі технічного регулювання країн ЄС висуває жорсткі вимоги до меблевої промисловості,
зокрема до сировинних матеріалів, серед яких особливу увагу звертають на безпечність лаків, що використовуються для
меблів. Однією із головних вимог є зниження рівня ЛОС (летких органічних сполук) у складі лаків.
ЛОС відносяться до потенційно небезпечних речовин, які накопичуючись в організмі людини можуть стати
причиною виникнення ракових пухлин, захворювань нирок, печінки, нервової системи. Ці речовини також руйнують
озоновий шар. Джерелом ЛОС є органічні розчинники, що використовують для виробництва лаків (толуол, ксилол, бензол,
метанол). Сегмент лаків, призначених для застосування на меблевих підприємствах України, «зумовлює викиди близько
150-200 тис. тонн ЛОС в атмосферу щорічно. В той час як в Європі нижня межа норм для меблевої промисловості становить
15 тонн на рік. Європейська асоціація виробників лакофарбової продукції розробила класифікацію, що впорядковує всі види
лаків для обробки деревини по групах, до яких пред’являє окремі вимоги щодо зниження вмісту ЛОС (табл. 1) [2, 3].
Таблиця 1
Граничні допустимі концентрації ЛОС у лаках для меблів
Вміст ЛОС у лаках для меблів, г/л
Група лаків
на органічних
на водній основі
розчинниках
Зовнішні та внутрішні для обробки дерев’яних поверхонь
130
300
Зовнішні та внутрішні прозорі та напівпрозорі лаки, покриття,
130
400
лазурі й морилки
Однокомпонентні спеціальні лаки
140
600
Двокомпонентні спеціальні лаки
140
500
Мультиколерувальні покриття
100
100
Межі допустимих норм ЛОС постійно зазнають змін і в майбутньому прогнозується їх подальше зниження.
Використання лаків на основі органічних розчинників буде дозволено лише у випадках, коли з технічних причин відсутні
альтернативні матеріали. Тобто, меблеві виробництва підпадатимуть під дію різноманітних нормативно-правових актів і
будуть переходити на більш екологічні продукти, такі як, наприклад, лаки на водній основі, що не містять органічних
розчинників, завдяки чому мають ряд переваг (рис. 1).
До числа інших небезпечних для здоров’я людини речовин, що використовують в складі лаків для меблів,
відносяться формальдегід, алкіл феноли, ефіри і ацетати етиленгліколю, метиленхлорид. Крім того, лаки для меблів не
повинні містити важких металів (нікель, мідь, свинець, хром, олово, ртуть), джерелом яких зазвичай є пігментинаповнювачі. Наприклад, для просочення деревини та надання їй зеленуватого кольору використовуються суміші міді,
хрому та миш’яку [3].
Лаки на основі органічних розчинників

Лаки на водній основі
Переваги

 більш глибоке проникнення в шар деревини
 можливість отримання глянцевих покриттів з
високим ступенем блиску

 пожовтіння покриття з часом під впливом світла
 покриття непроникне для парів води, в наслідок чого
деревина не “дихає”
 тривалий час сушки, що уповільнює процес обробки
 пари розчинників негативно впливають на організм
людини, як в процесі роботи,так і при експлуатації
 пари розчинників забруднюють навколишнє
середовище
 вимагає провітрювання приміщення і дотримання
спеціальних заходів безпеки (захисту шкіри, органів зору
та дихання)

 вища стійкість покриття до дії світла
 висока паропроникністю, що дозволяє деревині
“дихати”
 високі еластичність, міцність і твердість покриття
 властивість “антіблокінгу” (оброблені деталі меблів не
злипаються при тривалому дотику один до одного)
 короткий час сушіння, що прискорює процес обробки
 відсутність речовин шкідливих для здоров’я людини та
навколишнього середовища
 відсутність різкого запаху
 легко відмивається водою від інструменту

Недоліки
 глянцеві покриття мають більш слабкий блиск
 необхідність проміжного шліфування (лаки
“піднімають” ворс деревини)

Рис. 1. Переваги та недоліки водорозчинних та органорозчинних лаків
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Використання свинцю в складі лаків та фарб заборонено в європейських країнах з 1935 р. ВООЗ визначила вплив
свинцю в числі 20 основних факторів ризику, що призводять до виникнення небезпечних хвороб, і поставила на 16-е місце в
списку факторів ризику, які впливають на індекс DALY (показник числа років життя, скорегований з урахуванням
непрацездатності). Проте свинець і його сполуки й сьогодні використовуються в рецептурах вітчизняних лаків в якості
фунгіцидів [4].
Законом України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 р.” передбачено
обмеження у лаках вмісту ЛОС, а також важких металів, в першу чергу, свинцю, проте чітко не окреслено межі їх вмісту.
Українські виробники лакофарбових матеріалів проводять роботи з підготовки до виконання вимог щодо
реєстрації, оцінки та авторизації хімічної продукції, передбачених Регламентом ЄС №1907/2006 “REACH”, щоб мати
можливість експортувати свою продукцію в країни ЄС. Однак, необхідно також враховувати нормативні вимоги Програми
обмеження рівня ЛОС в декоративних ЛФМ та програми Coating Care (програма покращення екологічної безпеки
лакофарбової промисловості). Поширення дії цих чи подібних законодавчих актів в Україні – лише питання часу. Тому на
разі меблевим підприємствам слід налаштовуватися на той шлях розвитку виробництва, який пройшли їх західні колеги. В
першу чергу, це стосується переведення виробництв на використання лаків на водній основі. В Європі меблева
промисловість майже не використовує нітроцелюлозних матеріалів, відмовилася від алкідних лаків, віддавши перевагу
поліуретанам, та з кожним роком збільшує частку споживання лаків на водній основі. Це першочергові орієнтири для
української меблевої промисловості, виконання яких дозволить успішно конкурувати на ринках ЄС.
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ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ІЗ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
Вироби із полімерних матеріалів стають все більш досконалими з точки зору їх експлуатаційних властивостей,
одночасно розвиваються методи поводження з полімерними відходами.
Висока популярність пластмас пояснюється їх легкістю економічністю та набором цінних властивостей. Пластики
є серйозними конкурентами металу, склу, кераміці. Проблем, що пов’язані з утилізацією полімерних відходів, достатньо
багато. Вони мають свою специфіку, але їх не можна рахувати невирішуваними. Однак рішення неможливе без організації
збору, сортування та первинної обробки амортизованих матеріалів та виробів, без розробки системи цін на вторинну
сировину, що стимулює підприємства до їх переробки, без створення ефективних способів переробки вторинної полімерної
сировини, а також методів її модифікації з метою підвищення якості; без створення спеціального обладнання для його
переробки; без розробки номенклатури виробів, що випускаються із вторинної полімерної сировини [1-2].
Використання полімерних відходів для повторного виробництва обмежується їх нестабільними і гіршими,
порівняно з вихідними полімерами, фізико-механічними властивостями. Продукція, що виготовлена із вторинної полімерної
сировини, часто не задовольняє естетичним критеріям. Для деяких видів продукції використання вторинної сировини
взагалі заборонено діючими санітарними або сертифікаційними нормами.
Сам процес отримання виробів із вторинних пластиків пов’язаний з рядом труднощів. Використання вторинних
полімерних матеріалів вимагає особливої уваги до параметрів технологічного процесу у зв’язку з тим, що такі матеріали
частково деструктуровані, мають нестабільні реологічні властивості, а також можуть містити не полімерні включення. У
багатьох випадках до виробів висувають такі вимоги, які просто неможливо дотримати при використанні вторинних
полімерів. Тому для їх використання необхідне досягнення балансу між заданими властивостями кінцевого продукту і
середніми характеристиками вторинного матеріалу.
При повторній переробці змінюється структура, фізико-механічні і реологічні характеристики більшості полімерів.
Тому дослідження впливу кратності переробки на властивості пластичних мас є необхідною умовою правильного вибору
технологічного режиму переробки і областей застосування матеріалів, виготовлених із відходів.
Існує достатньо багато способів переробки полімерних матеріалів і використаної тари, найбільш раціональними та
безпечними з яких є регенерація, вторинна переробка та піроліз. Розвиток технологій в цих галузях є найбільш динамічним.
Як засвідчує практика розвинених країн, утилізація відходів, як правило, не є рентабельною та потребує втручання держави
у цей процес, якщо дійсно ставиться мета охорони навколишнього середовища.
Процес переробки полімерних відходів вимагає спеціального очищення вторинних продуктів. Крім того, часто
виникають проблеми, пов’язані з руйнуванням ПЕНТ у процесі пластифікації по причині значних механічних зусиль, що
супроводжують цей процес. Однією з найскладніших задач переробки вторинної сировини у вироби, є задача переробки
сумішей вторинних полімерів. Практично завжди властивості суміші є набагато гіршими властивостей кожного компонента
окремо.
Одним із ряду напрямків є технологія інтрузійного лиття, при цьому подрібнені полімерні відходи змішуються для
усереднення складу суміші, додаються необхідні адитиви (світло- і термостабілізатори, барвники тощо), підготована суміш
подається в екструдер. Технологія заснована на заповненні спеціальної форми для лиття за рахунок тиску, що створюється
екструдером. На такому обладнанні сьогодні виготовляють елементи декоративних огорож [3].
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Ще одним з перспективних напрямків технології формування вторинних полімерів у вироби є використання
технології екструзійного пресування, яка передбачає екструзію розплаву полімеру, його дозування у прес-форму, що
встановлена на вертикальному гідравлічному пресі, пресування виробу і його охолодження у формі. Перевагою даної
технології є використання недорогого обладнання і прес-форм. Однак ця технологія висуває більш високі вимоги до
вторинної сировини, а саме до її сортування. Але у випадку, якщо застосовується двохшнековий екструдер, вимоги до
сировини знижуються, а у полімерний матеріал можна вводити до 50 % різноманітних неорганічних наповнювачів. За
такою технологією із вторинної сировини виготовляють плити для покриття підлоги і транспортні піддони.
Аналізуючи все вищезазначене можна зробити висновок, що для виробництва конкретного виробу так само, як і
для переробки кожного полімерного матеріалу може бути використано декілька відмінних технологій, тому неминучий
вибір оптимального метода формування виробу. Вибір методу залежить від обсягу використання вторинних форм
полімерів, виду, форми і розмірів кінцевого виробу, також має значення тиражність виробництва та екологічні аспекти.
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ЯКІСТЬ ТОВАРІВ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ
Вже доведено, що умовою ефективного функціонування підприємства на ринку є пропозиція ним якісної
продукції, товару, послуги поряд з прийнятної ціною. Однак, не завжди ці елементи співпадають, хоча саме їх
співвідношення може стати підґрунтям забезпечення конкурентоспроможності.
У зв’язку з цим, є сенс розглянути проблему з двох позицій: як використати зовнішні умови, в яких функціонує
підприємство, та внутрішні, від яких залежить ефективність бізнесу. Обидві складові між собою взаємопов’язані, і без обох
неможливо досягти достатнього рівня конкурентоспроможності в умовах глобалізації економіки.
Формування конкурентоспроможності – важливий момент в діяльності підприємств-товаровиробників і підприємствпродавців. Аналіз зниження або підвищення впливу окремих факторів на конкурентоспроможність підприємств надає можливість її
оцінити та стає підґрунтям розробки стратегії розвитку. Різні автори залежно від області дослідження та виходячи зі своїх наукових
поглядів обґрунтовують різні групи факторів, що формують конкурентоспроможність підприємства. Серед теоретичних підходів до
точок зору щодо факторів конкурентоспроможності прихильників тієї чи іншої теорії конкурентоспроможності умовно можна розділити на
групи, які вважають, що:
1. Фактори, які формують конкурентні переваги підприємства, є підґрунтям для забезпечення його конкурентоспроможності.
2. Для суб’єкта господарської діяльності певної галузі є свої специфічні фактори формування конкурентоспроможності.
3. Основними факторами конкурентоспроможності є якість і ціна пропонованої на ринку продукції.
4. Фактори забезпечення конкурентоспроможності формуються залежно від рівня суб’єкта економічної системи.
Аналіз різних підходів дає змогу визначитися зі складом і наповненням чинників, які забезпечують
конкурентоспроможність виробників-споживчих товарів в умовах сучасного розвитку національної економіки.
Зіштовхуючись з міжнародною конкуренцією на внутрішньому ринку, підприємство-виробник, повинно
забезпечити собі рівень конкурентоспроможності за такими факторами: конкурентоспроможність продукції підприємства;
якість, яка дорівнює продукції високого рівня ринкових лідерів; ціна продукції з можливою набавкою; фінансовий стан
підприємства; торгівля – з точки зору застосування комерційних методів і засобів діяльності; експортна діяльність
підприємства; післяпродажне обслуговування, яке показує не тільки здатність підприємства передбачати майбутні запити
споживачів, але й довести їм, що підприємство має виняткові можливості.
За нашою думкою [1], якість товарів закладається на стадії виробництва, а тому вибір ефективних методів
технологічного контролю сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції дозволяє забезпечити високу якість
виготовлення продукції. Ця проблема багатогранна і вирішується у декількох напрямах. Серед них важлива роль належить
розробці і впровадженню у сфері виробництва та обігу неруйнівних методів і засобів контролю якості споживчих товарів.
Підвищення якості і надійності товарів, які виробляються, наприклад, на підприємствах легкої та харчової
промисловості – одна з найактуальніших проблем розвитку сучасної технології.
Однак, у всіх випадках, за нашими міркуваннями [2], для визначення конкурентоспроможності товарів розрахунки
повинні ґрунтуватися на показниках якості, що характеризують достатній рівень споживних властивостей товарів та їх
параметри. При цьому важливим є врахування рівня ціни та методи їх формування.
В результаті аналізу різних підходів до виділення факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства
можна дійти таких висновків:
– у дослідженнях найбільш часто виділяють зовнішні і внутрішні фактори впливу на конкурентоспроможність
підприємства, а при вивчення останніх розповсюдженим є ресурсний і функціональний підходи.
– при розмежуванні факторів змішуються різні класифікаційні базиси, а саме: фактори, показники, критерії, не
пояснюючи мотиви такого трактування.
За цих умов правомірною є думка, що з точок зору різних суб’єктів ринкових відносин одна і та ж характеристика
може виступати або фактором або критерієм. Це виходить з авторської позиції, яка полягає в тому, що оцінювати
конкурентоспроможність можуть: споживачі продукції; конкуренти; безпосередньо менеджмент підприємства.
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Таким чином, якісні та кількісні характеристики факторів, що формують конкурентоспроможність об’єктів
дослідження, і їхня систематизація дає змогу не тільки оцінити ступінь конкурентоспроможності, але й представити загальні
її проблеми на різних рівнях ієрархії управління. Бачиться доцільним реформувати державну систему стандартизації та
сертифікації, яка б дозволили підтверджувати безпеку вітчизняної продукції відповідно до міжнародних стандартів, а також
можливо розробити заходи, які б попереджували постачання небезпечної продукції.
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ЯКІСТЬ ТОВАРІВ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Жорсткістю конкуренції та підвищенням вимог до якості продукції характеризується сучасний ринок товарів. Нині
досягти комерційного успіху можуть лише ті підприємства, які вивчають та впроваджують новітні досягнення сучасної
системи управління якістю і, завдяки цьому, випускають конкурентоспроможну продукцію.
Сукупність особливостей, які виявляються при створенні та використанні товару, визначають його властивості.
Властивості товару, які задовольняють конкретні потреби споживачів, називають споживчими. Під якістю товару, як
правило, розуміють сукупність його властивостей, які зумовлюють ступінь придатності задовольняти певні потреби
споживачів в залежності від свого призначення. Також якість розглядають і як рівень задоволення конкретних потреб
споживачів. У першому випадку акцент зроблено на технічному аспекті якості, а в другому – на економічному.
Властивості продукту й вимоги споживачів до товару є вирішальними для рівня якості [1].
Існує чотири рівня якості товару залежно від ступеня задоволення потреб споживачів: відповідність стандарту –
якість оцінюється як відповідність вимогам документів на виготовлення продукції (стандарт, технічні умови); відповідність
використанню – товар має задовольняти не тільки вимоги стандартів, але й користуватися попитом на ринку; відповідність
фактичним потребам ринку – забезпечення потреб покупців щодо високої якості та низької ціни; відповідність прихованим
потребам ринку – перевага товару у порівнянні з іншими за рахунок додаткових споживчих властивостей, які мали
прихований характер.
Якість товарів є важливим чинником конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність – це сукупність
споживчих властивостей товару, яка забезпечує його здатність бути відмінним від аналогів на конкретному ринку в
конкретний проміжок часу.
Розглядаючи сутність конкурентоспроможності товару, варто підкреслити такі моменти: конкурентоспроможність
товару може бути визначена лише внаслідок його порівняння з іншими аналогічними товарами; конкурентоспроможність
вказує на відмінність даного товару від товарів-конкурентів щодо задоволення конкретної споживчої потреби.
Враховуючи суттєвий вплив якості товару на конкурентоспроможність, кожне підприємство має розробити та
впровадити ефективну систему управління якістю. Управління якістю – це управління тими чинниками та умовами, які
найсуттєвіше впливають на рівень якості товару. До таких чинників варто віднести: природні, технічні, технологічні,
організаційні, економічні, екологічні тощо.
Підприємство, яке застосовує старі технології виробництва продукції, які шкодять довкіллю, не може конкурувати
на зовнішньому і внутрішньому ринках у сучасних умовах господарювання. Тиск на таке підприємство мають чинити:
відповідне національне законодавство, спілки споживачів, спілки громадян, які захищають навколишнє середовище, усі
небайдужі, які розуміють необхідність забезпечення екологічної безпеки.
Враховуючи ситуацію з контролем якості в українських підприємствах, доцільно здійснювати самоконтроль, а
саме: постійні і прозорі незалежні експертизи різних видів товару на відповідність стандартам якості. Виробники можуть і
повинні ініціювати такі експертизи самостійно [2].
Прикладом досконалої системи управління якістю товарів може слугувати досвід відомої компанії JYSK.
У компанії JYSK знають, що якість продукції найважливіша для клієнтів. Коли представники компанії запитали у
12000 клієнтів, що було найважливішим для них, коли вони робили покупки в JYSK, якість продукції була на першому
місці. Саме тому компанія намагається забезпечити високу якість і безпеку з моменту, коли обирає постачальників і до
моменту використання товарів споживачами в своїх будинках.
Основні напрями забезпечення високої якості товарів компанією JYSK:
- вибір постачальників. Вкрай важливо, щоб сировина і товари відповідали стандартам, тому ретельно обираються
постачальники;
- візити на фабрики. Представники компанії особисто відвідують фабрики для перевірки якості сировини і товарів;
- контроль якості на центральному складі. Коли товар надходить на центральний розподільчий склад, JYSKконтроль якості перевіряє їх знову перед тим, як вони надійдуть до магазинів;
- тести з зовнішніми партнерами. Компанія здійснює випробування на міцність і безпеку (небезпечні речовини) у
співпраці із зовнішніми тест-партнерами;
- відгуки клієнтів. Після того, як товар придбано, клієнт з легкістю може мати зворотній зв’язок, якщо якість не
виправдала очікування, наприклад, за допомогою сервісної служби чи сайту компанії [3].
Отже, комплексний підхід до створення ефективної системи управління якістю дасть можливість за допомогою
товарів, які будуть конкурентоспроможними на ринку, більш повно задовольняти сучасні запити споживачів та
забезпечувати позитивний економічний результат діяльності підприємства.
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ВИКОРИСТАННЯ СУХОЇ ЗАКВАСКИ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ VIVO У ВИРОБНИЦТВІ КВАСУ
Аналіз стану світового виробництва напоїв загальнооздоровчої дії свідчить про інтенсивну роботу науковців в цьому
напрямі [1, 2]. При виробництві такого ферментованого напою як квас, доцільно використовувати нові культури молочнокислих
бактерій, що дозволить підвищити якість і конкурентоспроможність продукції на ринку [3].
За результатами досліджень можливості використання різних сухих препаратів молочнокислих бактерій встановлено, що
за фізіологічними характеристиками найбільш прийнятними для використання в технології хлібного квасу можна вважати сухі
закваски молочнокислих бактерій VIVO. З метою дослідження якості квасу, одержаного при зброджуванні квасного сусла цими
бактеріями готували:
- 5 зразків стерильного квасного сусла з початковою концентрацією сухих речовин 3,3%;
- суспензію з сухих хлібопекарських дріжджів (початкова концентрація стерильного сусла становила 8 % мас.);
- суспензії з сухих заквасок молочнокислих бактерій (початкова концентрація сусла становила 8 % мас.):
зразок № 1 – Ацидолакт VIVO; зразок № 2 – Йогурт VIVO; зразок № 3 – Квас VIVO; зразок № 4 – Біфівіт VIVO; зразок
№ 5 – Стрептосан VIVO.
В кінці зброджування здійснювали органолептичні та фізико-хімічні показники готового квасу.
Як показали результати органолептичної оцінки досліджуваних зразків квасу, зауважень щодо зовнішнього вигляду та
кольору напоїв не було. Всі зразки були характерного темно-коричневого кольору, прозорі, без сторонніх включень. Лише зразку
4 була занижена оцінка за світліший, як для квасу, колір.
Запах деяких зразків був недостатньо вираженим, аромат квасу був легким, а у зразку 4 відчувався аромат підгорілого
хліба, що не характерно для квасу.
Щодо смаку, то всі зразки мали м’який гармонійний, дещо солодкий смак, властивий хлібному квасу. Зразок 4 був
занадто кислим, відчувалась гіркота в післясмаку.
Найвищу бальну оцінку отримали зразки квасу 1 і 3, що свідчить про можливість їх використання у технології квасу.
Результати органолептичної оцінки квасу спостерігаємо у табл. 1.
Таблиця 1
Органолептичний характеристика досліджуваних зразків квасу
Зразок
Показники
Зразок №1
Зразок №2
Зразок №3
Зразок №4
Зразок №5
ТемноТемноТемноКоричневого
ТемноЗовнішній
коричневого
коричневого
коричневого
кольору, мутний коричневого
вигляд та колір
кольору, без
кольору, без
кольору, без
(4,0)
кольору, без
(7,0 балів)
помутніння (7,0)
помутніння (7,0)
помутніння (7,0)
помутніння (5,0)
Сильний аромат
Чистий, житнього Характерний
Нехарактерний,
Житнього хліба,
житнього хліба,
хліба,
хлібному квасу,
сторонній запах
характерний
Аромат
чистий,
характерний
чистий
підгорілого
хлібному квасу
(5,0 балів)
характерний
хлібному квасу
(4,9)
житнього хліба,
(5,0)
хлібному квасу (5,0) (4,9)
(3,0)
Гармонійний,
Житнього хліба,
Житнього хліба,
Кислий, пустий,
Житнього хліба,
сильно
освіжаючий
властивий квасу,
відчувалася
освіжаючий, без
виражений,
гармонійний без
сильно виражений, гіркота, не
стороннього
Смак
житнього хліба,
стороннього
кисло-солодкий
характерна квасу присмаку
(7,0 балів)
кисло-солодкий,
присмаку
(6,9)
(4,5)
(6,0)
освіжаючий (6,9) (7,0)
Загальна оцінка
18,9
18,9
18,8
11,5
16,0
(19 балів)
Фізико-хімічні показники готового квасу представлені у табл. 2.
За результатами проведеної органолептичної і фізико-хімічної оцінки готового квасу зразки 1, 2, 3 набрали
найбільшу кількість балів і отримують оцінку “Відмінно”. Оцінку “Добре” отримує зразок 5. В результаті дегустації та
органолептичної оцінки готових квасів було встановлено, що суттєвої різниці між ними немає.
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Таблиця 2
Фізико-хімічні показники готового квасу
Найменування показника
Найменування
зразка
Нормативні вимоги
Зразок 1
Зразок 2

Масова частка сухих речовин,
%
5,4 - 5,8
5,6
5,6

Кислотність, см3 р-ну NaOH концентрацією 1,0
моль/дм3 на 100 см3 квасу
2,0 - 4,0
2,42
2,51

Зразок 3
Зразок 4
Зразок 5

5,6
5,6
5,6

2,30
1,80
2,10

Отже, за результатами загальної характеристики квасного сусла та готового квасу кожного зразку, у якості
найкращого обраний зразок 1 і зразок 2, а саме квас, одержаний з використання сухих заквасок молочнокислих бактерій
Ацидолакт VIVO та Йогурт VIVO.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЧИННОСТІ СУХИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
Вибір продуктів для ентерального харчування залежить від ступеня харчової недостатності, характеру і тяжкості
перебігу захворювання, ступеня збереженості функцій шлунково-кишкового тракту хворого [1]. Згідно рекомендацій
міжнародних фахівців у галузі нутриціології основними вимогами до продуктів для ентерального харчування є: повна
розчинність, достатня густина (не менше 1 ккал/мл); низька в’язкість і гарна текучість для перманентного введення;
збалансований повноцінний склад за мікро- та макроелементами; мікробіологічна безпечність; зручність застосування і
зберігання тощо [2].
Враховуючи багатокомпонентність складу продуктів проведено дослідження їх здатності до розчинення, що,
враховуючи спосіб використання продуктів, є важливим для розроблення рекомендацій з їх споживання.
В роботі досліджено мікроструктуру чотирьох сухих розчинних продуктів для ентерального харчування
призначених для хворих з певними захворюваннями, зокрема: продукт для ентерального харчування хворих в критичних
станах  “Vilalprod-Combi”; продукт для ентерального харчування людей з порушеною толерантністю до глюкози 
“Vilalprod-Diabet”; продукт для ентерального харчування людей з онкологічними захворюваннями  \“Vilalprod-Renal”;
продукт для ентерального харчування людей з онкологічними захворюваннями “Vilalprod-Forte”. В якості контрольних
зразків для сухих розчинних продуктів обрано продукт “Resourse Optimum” виробництва компанії “Nestle’ (Швейцарія) –
контроль 1; продукт “Реабілакт” вітчизняного виробництва – ТОВ “ДелМас”  контроль 2.
Визначення мікроструктури продуктів для ентерального харчування проводили з використанням мікроскопу
растрового оптичного Micro-measure BW-400X з роздільною здатністю 1280х1024Px. Результати досліджень показують
певну глибину й напрямок розчинності продуктів [3].
На основі аналізу фрагментів фотографій структури продуктів для ентерального харчування відмічено візуалізацію
різних за розмірами частинок, які є складовими компонентами продуктів (білком молочної сироватки, амінокислотами,
вуглеводами, жировою складовою, вітамінними та мінеральними комплексами тощо). Мікрорельєф структури підтверджує,
що багато частин продуктів мають на поверхні характерні впадини, число та розміри яких підтверджують механічну
цілісність поверхні продукту та його високу ступінь розчинення.
З метою кількісного визначення розподілу фракцій складових продуктів за розмірами здійснено дисперсійний
аналіз на основі обробки мікрофотографій частинок сухих розчинних продуктів, отриманих за допомогою електронного
мікроскопу. Після отримання і обробки фотографій було визначено еквівалентний діаметр основних частинок, який
визначали шляхом вимірювання довжини і ширини.
На основі аналізу диференційних кривих розподілу частинок за розмірами у продуктах для ентерального
харчування визначено, що найбільшими за середніми розмірами частинок досліджуваних продуктів є фракції: від 51 до 90
мкм (найбільша питома визначено у продуктах “Vitalprod-Diabet” та “Vitalprod-Combi” (38,2 та 40,4%), від 91 до 110 мкм (у
досліджуваних зразках питома вага фракцій коливається від 26,3% у продукті “Vitalprod-Diabet” до 30% у продукті
“Vitalprod-Forte”) та від 111-130 мкм (від 15,9% у контролі 2 до 8,2% у “Vitalprod-Combi”), а у контрольних зразках
переважають фракції з більшим розміром частинок (від 130 до 350 мкм). Встановлено, що фракції розміром до 29 мкм
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наявні лише у продуктах “Vitalprod-Renal” (1,7%) та “Vitalprod-Diabet” (10.5%). Найбільша питома вага фракції частинок
від 30 до 50 мкм зафіксовано у продукті “Vitalprod-Combi” (13,8%), а найнижче значення у контрольному зразку 1 (3,3%).
У контрольних зразках продуктів відмічено наявність великих частинок у кількості 16,4 % (контрольний зразок 1) та
10,1% (контрольний зразок 2) розміром від 201  до 250 мкм; 6,6% та 4,5% відповідно розміром від 251 до 300 мкм, а у
контрольному зразку 2 виявлено 2,7% частинок розміром більше 300 мкм. Визначено, що такий розмір частинок забезпечує
вільне проходження продуктів через зонд. Апробацію продуктів проводили на зондах з внутрішнім діаметром трубок 3 і 6 мм.
Для встановлення впливу розміру частинок продуктів на їх розчинність проведено їх відновлення при температурі
води 50ºС, впродовж 10·60 с відповідно до вимог відновлення сухих молочних продуктів. При проведенні досліджень
розчинності продуктів встановлено, що найбільше значення показника швидкості розчинення мають досліджувані продукти
“Vitalprod-Combi”, “Vitalprod-Diabet”, “Vitalprod-Renal” (100, 97, 96% відповідно), дещо нижчий показник швидкості
розчинення у продукті “Vitalprod-Forte” 86% (що гіпотетично зумовлено нижчою розчинністю використаного у складі
екстракту лимона, цитруллін малату). Контрольні зразки мають значення показника швидкості розчинення на рівні 90 та
95% відповідно, що очевидно зумовлено використаними у складі продуктів компонентів з низьким значенням показника
розчинності (амінокислот, солей мінеральних речовин).
Індекс розчинності досліджуваних зразків продуктів коливається від 0,08 см3 (продукт Vitaleat-Combi) до 0,17 см3
сирого осаду в контрольному зразку 2. Зміна температури води значно не вплинула на цей показник: він залишився на
початковому рівні. Отримані дані кореспондують з результатами досліджень мікроструктури продуктів. Так, більшу
розчинність мають продукти у яких переважають частки розмірами 51…90 та 91…110 мкм. При збільшенні розміру часток
більш 130 мкм швидкість розчинення стрімко падає. Оболонки великих частин при змочуванні набрякають, тим самим
запобігаючи проникненню рідини всередину. А при розчиненні дрібнодисперсних часток утворюється насичений в’язкий
шар, який запобігає контакту інших часток з водою, тому частки розміром 20…40 мкм мають нижчий показник розчинності.
Для аналізу розчинності розроблених продуктів було досліджено характер конвекційних потоків, у які
потрапляють компоненти продукту при додаванні води до сухої суміші продукту [4].
Встановлено, що швидкість інверсії у більшості фракцій досліджуваних продуктів є більшою, ніж швидкість
конвекції. Зокрема, різниця швидкостей інверсії та конвекції у фракції продуктів розмірами частинок 111-160 мкм складає
2,7…4,5 мм/с, у фракції розмірами 51-110 мкм – 0,4…2,4 мм/с, 29-50 мкм – 0,6…2,5 мм/с. Така різниця швидкостей є
незначною, що дає підстави стверджувати про стабільність та однорідність складу продуктів, їх гарну розчинність. Разом з
цим, у контрольному зразку 1 в фракції розмірами 30-90 мкм, у контрольному зразку 2 в фракції розмірами 50-130 мкм та в
продукті “Vitalprod-Diabet” у фракції розмірами 51-110 мкм встановлено більшу швидкість конвекції, що можна пояснити,
наявністю більшої кількості компонентів органічного походження. Разом з тим, різниця швидкостей інверсії та конвекції у
зазначених фракціях продуктів є незначною (1,2…3,1 мм/с), що свідчить про стабільність структурно-механічних
властивостей продуктів.
Таким чином, встановлені раціональні параметри розчинення продуктів для ентерального харчування: температура
 15-60ºС для відновлення підготовленою питною водою у співвідношенні “продукт-вода”  1:4.
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ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА
ОСНОВІ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
Важливе значення у збереженні упакованого продукту та вибору пакування відіграє знання його споживних
властивостей, що забезпечуються бар’єрними і захисними функціями пакування і складають предмет товарознавства, які
необхідні широкому колу зацікавлених осіб під час проведення тестування нових розроблених матеріалів, виробництва та
споживання, а також контролю його якості.
До матеріалів і пакування призначених для фасування і зберігання продукції висуваються, як відомо, жорсткі
вимоги щодо їхньої якості та безпечності.
Пакування виконує найважливіші функції в системі взаємодії “продукт – навколишнє середовище”, але тільки
якщо продукт або виріб упаковані належним чином і зберігаються за вибраних відповідних умов, наприклад, температури і
вологості. Особливо це стосується продукції з низькою стійкістю до сторонніх запахів, ароматів і втрати власного аромату,
особливо для парфумерно-косметичних товарів. А тому неадекватне пакування та порушення режимів зберігання є
основними факторами, які негативно впливають на якість та безпечність такої продукції:
- висока температура та її перепади призводять до структурних змін і втрати органолептичних властивостей;
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- під впливом дії світла і теплового випромінювання відбувається змінювання кольору виробів, зростає фактор
мікробіологічного ризику;
- недостатня герметичність пакування призводить до механічного забруднення продукту та проникнення бактерій
і мікроорганізмів, що сприяють його псуванню;
- у зв’язку з використанням неякісного пакування продукція та вироби втрачають характерний аромат, виділяючи
його до навколишнього середовища.
Випробування для встановлення відповідності властивостей вибраних пакувальних матеріалів і пакування
технічним, споживчим, експлуатаційним вимогам щодо конкретного продукту або товару, можна виділити в такі групи:
Випробування матеріалів, що визначають їхні санітарно-гігієнічні і хімічні властивості.
Випробування матеріалів, що визначають:
– загальні властивості (товщина, щільність, маса 1 м2, зольність);
– фізико-механічні властивості (опір розриву, деформуванню, опір розшаруванню, продавлюванню, тривалий опір
згинанню, розрив під час розтягування, міцність на злом, прорив, модуль пружності тощо);
– сорбційні властивості (всмоктування води, масел, фарби, інших рідин);
– поверхневі властивості (гладкість, коефіцієнт тертя, ступінь білості, вищипування тощо);
– спеціальні (специфічні) властивості (повітря -, водо -, паро-, газо -, жиро -, аромато-, світлопроникність тощо).
– особливі властивості (лінійна деформація під час зволоження і наступного висушування, придатність для
друкування).
Випробування пакувань, що визначають:
– відносну межу допустимого навантаження під час статичного згину, за вільного падіння, за вібрації,
герметичність (міцність зварного шва) тощо [1].
Гігієнічні випробування передбачають дослідження і оцінку санітарно-гігієнічних і хімічних властивостей всіх
видів пакувальних матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я для виготовлення матеріалів і пакувань, що
контактують безпосередньо або опосередковано з косметичними, лікувальними і харчовими препаратами, для використання
в медицині, будівництві, побуті, а також для дитячого асортименту товарів та іграшок.
Випробування пакувальних матеріалів передбачають вивчення також їхніх фізико-механічних та експлуатаційних
властивостей з метою прогнозування строку використання за відповідних умов транспортування і зберігання запакованої
продукції.
З цієї причини товарознавчі критерії включають в себе гігієнічні, технічні і естетичні методи оцінки товару,
продукту і пакування. Це слугує умовою того, що продукт відповідає вимогам якості, що гарантується виробником.
Пакування не повинне вводити в оману споживача відносно кількості та якості упакованого продукту. Перше завдання
вирішується достатньо просто – встановлення контролю за ступенем наповнення пакування. Для вирішення іншого
завдання необхідні особливі критерії дослідження якісних змін споживних властивостей продукту і пакування, що
досягаються шляхом товарознавчої оцінки, яка на сьогоднішній день дозволяє оцінити до 80% зазначених змін.
Товарознавчі критерії оцінки пакувань включають:
- загальне враження;
- зовнішній вигляд;
- габарити;
- найменування виробу;
- інформацію про властивості та умови використання продукту.
Зазначені критерії необхідно враховувати для первинного оцінювання під час вибору пакування для відповідного
продукту або товару.
Крім цього пакування повинне відповідати вимогам, які пов’язані з продажем: привертати увагу, описувати
характеристики товару, сприяти формуванню довіри споживачів і створювати приємне загальне враження.
Для виконання цих умов пакувальні матеріали і пакування повинні відповідати специфічним вимогам з
урахуванням властивостей продукту, для якого призначені, бути легкими і міцними, зберігати форму і каркасність,
захищати від деформації та пошкодження, втрати герметичності, забезпечувати рівень санітарно-гігієнічних характеристик і
впливу на оточуюче навколишнє середовище.
До складу пакувальних матеріалів не повинні входити високотоксичні речовини, що володіють кумулятивними
властивостями і здатні проникати до організму людини: канцерогенні, мутагенні, алергічні та інші.
Пакувальні матеріали і пакування з них не повинні змінювати органолептичні і фізіологічні властивості продукції і
виділяти шкідливі речовини в кількостях, що перевищують гранично допустимий рівень з гігієнічної точки зору міграції.
Одночасно пакувальні матеріали повинні дедалі більше приймати на себе рекламу й інформаційну функції шляхом
нанесення на їхню поверхню багатошарового друку (етикетки). Завдяки знакам, написам і логотипам, пакування, стає
видимим для покупця; перероблятися на високошвидкісних автоматизованих пакувальних і друкарських машинах, а також
відповідати умовам їхнього повторного перероблення, тобто бути екологічно безпечним для навколишнього середовища.
Отже, для оцінки якості пакування та пакувальних матеріалів слід враховувати всі чинники формування
споживних властивостей та застосовувати розроблені критерії.
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МІСЦЕ ЦИКОРНИХ НАПОЇВ В УМОВАХ ПОСИЛЕНИХ СТРЕСОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ
В сьогоденному непередбачуваному світі людство все частіше стикається з впливом екстремальних умов
життєдіяльності, тобто зі стресами, які викликають різні зриви вищої нервової діяльності у вигляді неврозів і
неврозоподібних станів. Концепція стресу вперше була сформульована в 1936 р. Гансом Сельє у статті “Синдром,
викликуваний різними пошкоджуваними агентамиˮ [1]. Пізніше Г. Сельє охарактеризував це явище як “загальний
адаптаційний синдромˮ, тобто “загальну неспецифічну нейрогормональну реакцію організму на будь-яку пред’явлену йому
вимогуˮ. Іншими словами – стрес, стосовно людини, можна визначити як стан організму, що завжди виникає при дії на
нього різних факторів, або стресорів. Передумовою виникнення і широкого поширення вчення про стрес можна вважати
зрослу актуальність проблеми захисту людини від впливу несприятливих факторів [2].
Важливу роль у механізмі стійкості організму до стресорних ушкоджень відіграє активність й реактивність стрессистеми і стрес-лімітуючих систем. Природні медіатори стрес-лімітуючих систем підвищують стійкість організму до стресорних
ушкоджень, справляють профілактичну і терапевтичну дію головним чином через обмеження надмірної чи “застійноїˮ стресреакції. Тому очевидно, що перспективним принципом профілактики й корекції стресорних пошкоджень є застосування методів і
засобів, що дозволяють обмежувати надмірну активацію стрес-системи й надмірну стрес-реакцію, а також нормалізувати
недостатню активність стрес-системи. При цьому особливе значення має застосування засобів, що підвищують ефективність
природних стрес-лімітуючих систем. Цей принцип тією чи іншою мірою реалізується в застосовувані трьох основних методичних
прийомів, а саме: адаптаційного методу профілактики й корекції стресорних пошкоджень; фармакологічних засобів та
дотримання дієти, що впливає на активність стрес-системи; використання різних прийомів психотерапії й методів традиційної
медицини, спрямованих головним чином на корекцію стресорних порушень психічного статусу [3].
Аналіз фармакологічних засобів показує, що центральне місце серед них займають препарати, спрямовані на
обмеження активності стрес-системи. Це ‒ або прямі блокатори активності, або речовини, що підвищують ефективність
природних стрес-лімітуючих систем. До них належать в тому числі лікарські рослини з седативною дією. Найчастіше
використовується валеріана лікарська, собача кропива, меліса, м’ята перцева, материнка, лаванда колоскова, хміль
звичайний та ін. Їх застосовують при неврозах, головному болю, при надмірних нервових перевантаженнях. На основі
аналізу даних літератури та за рекомендаціями фахівців УжНУ “Фітотерапіїˮ було розроблено рецептури сухих розчинних
напоїв антистресової дії, до складу яких увійшли сухий екстракт цикорію, сухе молоко, сухий екстракт меліси, сухий
екстракт пустиннику, вітаміни групи В – тіамін та піридоксин та аскорбінова кислота.
Крім того, важливу роль у попередженні й корекції стресорних ушкодженнь відіграє антиоксидантна стресслімітуюча система. Антиоксиданти, попереджають надмірну активацію вільно радикального окиснення й тим самим є
мембранопротекторами, що обмежують стресорне пошкодження клітинних мембран. Тому при виборі сировини нами було
враховано й антиоксидантну активність складових.
В результаті аналізу наукових досліджень встановлено, що цикорій містить ряд природних сполучень біологічно
активних речовин, які мають виражену антиоксидантну й антистресову дію [4]. Цикорій (Cichorium intybus L.) є
надзвичайно багатим за своїм хімічним складом. Основними діючими речовинами коренів цикорію є вуглеводи: фруктозани
(4,7-6,5%), які містять до 4,5-9,5% вільної фруктози і її полімер інулін – 61%. Крім інуліну, цикорій містить сахарозу,
левульозу, левулін, глюкофруктозани; специфічний глікозид інтибін (0,032–0,2%); органічні кислоти: оцтову, яблучну,
бурштинову і лимонну; фенолкарбонові кислоти та їх похідні: фенілоцтову, хлорогенову (до 5,5%), неохлорогенову,
ізохлорогенову, 3-ферулоїлхінну, 3-п-кумароїлхінну; ефірну олію, жирну олію, до складу якої входять н-пентадеканова,
лінолева, пальмітинова, олеїнова, ліноленова кислоти; стерини: α-амірин, тараксастерол, β-ситостерол; смоли, холін,
конденсовані дубильні речовини; α- і β- каротини, вітаміни С, В1, В2, В3, РР.
Дослідженнями, що проводились на моделі стресового ураження слизової оболонки травного тракту,
експериментально встановлено, що водні екстракти кореня цикорію мають виражені антиоксидантні властивості. Подальші
біохімічні дослідження підтвердили антиоксидантну активність екстракту цикорія. Встановлено, що антиоксидантна дія
лежить основі гепатопротекторних властивостей цикорію. Експериментально доведено, що відвар та настій кореня цикорію
під час вживання всередину діють заспокійливо на центральну нервову систему, посилюють роботу серця, збільшуючи
амплітуду й уповільнюючи ритм серцевих скорочень [4].
Меліса лікарська (Melissa officinalis L.) має спазмолітичну, седативну, болезаспокійливу, тонізуючу і сечогінну
дію, ефективна в комплексній терапії артеріальної гіпертензії, порушеннях нічного сну, функціональних і органічних
захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Через велику кількість флавоноїдів, розмаринової кислоти, галонової кислоти,
фенольних сполук меліса лікарська володіє високою антиоксидантною активністю і тому ефективна в профілактиці і
лікуванні захворювань, що пов’язані із окислювальним стресом. Особливо важливою є нейропротекторна дія меліси
лікарської. Розмаринова кислота, що є основною її активною речовиною, зменшує апоптоз і некроз нервових клітин, має
антидепресивний ефект. В дослідженнях було встановлено, екстракт меліси впливає на ГАМК-трансамінази в головному
мозку, і виступає в якості гальмівного фактору при тривозі, епілепсії та інших станах [5]. Такі властивості меліси
обумовлюють її заспокійливу дію.
Собача кропива, або пустирник (Leonurus cardiaca L.) зменшує збудливість нервової системи, уповільнює ритм і
збільшує силу серцевих скорочень, виявляє седативну, гіпотензивну і загальну кардіотонічну дію. У пустирнику є
інгредієнти, що належать до групи терпенів, в тому числі монотерпенів, дітерпени, трітерпени, включаючи урсолову і
олеанолеву кислоти, азотовмісні сполуки, такі як леонурин і стахідрин, фенілпропаноїди, а також флавоноїди, фенольні
кислоти, ефірні олії, стерини і дубильні речовини. Традиційно пустирник використовується в лікуванні неврологічних
розладів, таких як тривога, депресія, нервозність, і як заспокійливий засіб при безсонні. Науковими дослідженнями
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підтверджено, що механізм седативної дії пустирнику пов’язаний із взаємодією з рецепторами гамма-аміномасляної
кислоти. Проте пустирник має також антиоксидантні, протизапальні та аналгетичні властивості [6].
Вітамін В1 (тіамін) забезпечує мозок енергією, нормалізує діяльність нервової, серцево-судинної, травної та
ендокринної систем; підвищує опірність організму до інфекцій та стресів. В6 (піридоксин) забезпечує обмін речовин і
енергії в нервовій системі, потрібний для вироблення нейромедіаторів (речовин, за допомогою яких передаються сигнали
між нервовими клітинами). Вітамін С (аскорбінова кислота) ‒ потужний антиоксидант. Він грає важливу роль в регуляції
окислювально-відновних процесів, бере участь у синтезі колагену і проколагену, обміні фолієвої кислоти і заліза, а також
синтезі стероїдних гормонів та катехоламінів. Вітамін С забезпечує захист організму від наслідків стресу. Адже
наднирники, які активно залучаються у стресову відповідь, містять більше аскорбату, ніж будь-який інший орган. Вітамін С
допомагає виробленню гормонів стресу і захищає організм від токсинів, що утворюються в процесі їх метаболізму [3].
Таким чином, поєднання вищенаведених складових у розроблених рецептурах напоїв забезпечує не лише відмінні
органолептичні властивості, таке поєднання у сухих сумішах цикорних напоїв дозволяє обмежити розвиток надмірної стресреакції й порушення психічного статусу, що важливо при корекції та лікуванні стресових навантажень.
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ЕКОМАРКУВАННЯ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПРИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
В економічно розвинутих країнах світу науковці та фахівці різних галузей оперують такими поняттями як
“стратегічний розвитокˮ (англ. “sustainable developmentˮ) та “якість життяˮ (англ. quality of life), акцентуючи увагу на
необхідності переходу до якісно нового рівня споживання, що не можливо без розробки та впровадження на ринок
екологічних та безпечних товарів. Особливо гостро це питання стосується товарів хімічної промисловості, в т.ч.
лакофарбової, оскільки деякі хімічні речовини, що використовуються при виробництві лакофарбових матеріалів, можуть
викликати серйозні проблеми зі здоров’ям. До потенційно небезпечних хімікатів відносяться леткі органічні сполуки, деякі
білі пігменти, консерванти та диспергатори, важкі метали та їх сполуки (Cd, Pb, Cr VI, Hg, As) [1-2].
Висока конкуренція на ринку лакофарбової продукції, підвищення вимог споживачів до її якості та безпечності,
введення в дію ряду нормативно-законодавчих актів, що регламентують екологічні вимоги до лакофарбових матеріалів,
сприяли забезпеченню виробниками фарб та лаків поступового зниження ризиків для здоров’я людини і оточуючого
середовища шляхом переходу до використання безпечних альтернативні складників. А невід’ємною частиною успішної
реалізації товарів лакофарбової промисловості стало забезпечення поінформованості споживачів в тому, що лакофарбовий
матеріал є безпечним для здоров’я людини та навколишнього середовища. В зв’язку з цим, компанії-виробники, прагнучи
отримати конкурентну перевагу, все більше уваги приділяють розвитку екоінновацій [3].
Важливим інструментом, що допомагає підприємствам позиціонувати лакофарбову продукцію як “екоˮ, а
споживачам знайти таку продукцію, є екологічне маркування. Споживачі все частіше надають перевагу екологічно дружнім
лакофарбовим матеріалам, що мають відповідний екологічний сертифікат та маркування, при виборі фарб та лаків
звертають увагу на [2]:
‒ наявність на упаковці “екознаківˮ (табл. 1), котрі свідчать, що матеріал відноситься до категорії екологічно
чистих й безпечних для здоров’я людини;
‒ наявність на етикетці написів “VOC freeˮ, “no VOCˮ, “zero VOCˮ та “low biocideˮ, “no biocideˮ, що свідчать
відповідно про відсутність чи невелику кількість летких органічних сполук і біоцидів;
‒ клас емісії небезпечних речовин, вказаний на упаковці, що вказує для яких приміщень придатний лакофарбовий
матеріал (М1, М2, М3).
Екологічна сертифікація як інструмент маркетингу була і є однією з найважливіших інновацій, що забезпечує
ефективну реалізацію лакофарбових матеріалів, а споживачам дозволяє свідомо опиратися на екологічні аспекти при виборі
фарб, лаків, емалей, ґрунтовок, тощо [3].
Оцінку відповідності та оформлення ліцензійної згоди на право використання екознаку забезпечують органи
сертифікації (органи екологічного маркування).
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Таблиця 1
Екомаркування лакофарбових матеріалів

Комісія ЄС встановила критерії для присвоєння Екоквітки лакофарбовим матеріалам:
 дуже низький вміст розчинників;
 матеріал виготовлено без використання речовин
небезпечних для здоров’я і оточуючого середовища;
 з економією енергії та води, мінімальною кількістю
відходів

Клас емісії будівельних
матеріалів

Клас М1 – матеріали, які надзвичайно мало або взагалі
не виділяють ЛОС:
 проходять випробування по кількості всіх ЛОС,
формальдегіду, аміаку і канцерогенних речовин
 витримали випробування незалежної акредитованої
лабораторії

Еко-квітка

Підтверджує, що продукція пройшла екологічну
сертифікацію по ISO 14024 та контроль за дотриманням вимог
екологічних стандартів на усіх етапах життєвого циклу.

 продукт розроблено за участю Асоціації по
алергічним і асматичним захворюванням;
 не містить органічних розчинників;
 підходить для використання у приміщення, де
знаходяться люди з підвищеною чутливістю шкіри і
дихальних шляхів

 відповідність товару скандинавським екологічним
нормативам;
 перевірка впливу продуктів на навколишнє середовище
протягом всього життєвого циклу, починаючи від сировини і
закінчуючи відходами, як в процесі виробництва, так і в процесі
експлуатації

матеріали схвалені європейською системою MED
(Marine Equipment Directive) для фарбування меблів та
інших деталей оздоблення інтер’єру на кораблях і човнах;
лак відповідає вимогам Директиви оснащення човнів
і кораблів 96/98/ ЄC:
‒ має низькі показники поширення вогню;
‒ при горінні не виділяє шкідливі речовини у вигляді
диму і газу.

Зелений журавлик

Скандинавський
лебідь

MED-матеріали
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Основними етапами процедур сертифікації є:
‒ оцінка якості та екологічної безпеки лакофарбових матеріалів (випробування в акредитованих лабораторіях);
‒ оцінка відповідності виробництва та інших етапів життєвого циклу лакофарбової продукції з позиції мінімізації
впливу на здоров’я споживача і навколишнє середовище (екологічний аудит виробництва та документації).
‒ розглядання результатів оцінки та прийняття остаточного рішення щодо позитивного або негативного результату
сертифікації.
У разі успішного проходження сертифікації заявник укладає з органом по сертифікації ліцензійний договір, де
описується порядок застосування екознаку.
Отже, екологічне маркування лакофарбових матеріалів – надійний спосіб інформування споживачів щодо
екологічних переваг цих товарів відносно іншої продукції аналогічної категорії, що представлена на ринку.
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ У КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
Одним із чинників конкурентоспроможності у сфері торгівлі продуктами харчування є відповідність їх якості
санітарно-гігієнічним нормам та іншій нормативній документації, що гарантує безпеку цих продуктів. Крім того,
продовольча безпека повинна забезпечувати наявність, різноманітність та економічну доступність продовольства, для
громадян України.
На сьогоднішній день відповідна якість та безпечність продукції контролюється самими виробниками та
забезпечується підприємствами, які впроваджують системи якості, такі як ISO, HACCP та якісні стандарти виробничої
практики.
Складовими державного регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини під час їх
розроблення, виробництва, ввезення, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації або знищення є
державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, державний метрологічний нагляд, державний санітарноепідеміологічний нагляд, державний ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за додержанням законодавства
України про захист прав споживачів, державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, акредитація
органів із сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини та випробувальних лабораторій у державній системі
сертифікації, а також атестація (включаючи метрологічну) лабораторій підприємств, установ, організацій та закладів.
Державна реєстрація харчових продуктів та продовольчої сировини здійснюється Міністерством охорони здоров’я
України.
Підставою для державної реєстрації харчового продукту є позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної
експертизи, а для продовольчої сировини ‒ державної ветеринарно-санітарної експертизи. Наявність певного харчового
продукту, продовольчої сировини чи супутнього матеріалу у Державному реєстрі є підставою для їх використання за
призначенням. Порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини
і супутніх матеріалів та внесення їх до Державного реєстру визначається головним державним санітарним лікарем України
та головним державним інспектором ветеринарної медицини України згідно з законодавством України.
Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на харчовий продукт, продовольчу сировину чи супутній
матеріал видається до початку їх виробництва (ввезення) і є чинним продовженням терміну дії нормативного документа,
який встановлює вимоги безпечності щодо цієї продукції.
Державний реєстр систематично публікується у засобах масової інформації Міністерством охорони здоров’я
України. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи не замінює сертифіката відповідності.
Забороняється використання та державна реєстрація нормативних документів на харчові продукти та продовольчу
сировину без установлення в них показників безпечності.
Для державної реєстрації нормативних документів виробник харчового продукту повинен мати технологічну
інструкцію або інший документ з описом технологічного процесу виготовлення, а також перелік продовольчої сировини,
речовин і супутніх матеріалів, що застосовуються у процесі виготовлення, із зазначенням даних про норми їх вмісту в
кінцевому харчовому продукті. При цьому рецептура залишається власністю виробника.
Порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових
осіб тягне за собою накладення на винних у вчиненні таких правопорушень штрафу у таких розмірах: на громадян ‒ від
одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб ‒ від шести до двадцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Посадова особа може бути притягнута до відповідальності за порушення санітарного законодавства незалежно від
того, чи застосовано до її підприємства (установи, організації) фінансову санкцію, чи ні. На іноземців штраф за порушення
санітарного законодавства накладається на загальних підставах.
Фінансова санкція за порушення санітарного законодавства ‒ це штраф за порушення санітарного законодавства,
який накладається відповідною посадовою особою на підприємство, підприємця, установу або організацію, які порушили
санітарне законодавство.
Сплата фінансової санкції не звільняє порушника від обов’язку відшкодування підприємствам, установам,
організаціям і громадянам збитків, яких вони зазнали внаслідок порушення санітарного законодавства.
При вчиненні однією особою двох або більше порушень санітарного законодавства або за невиконання декількох
постанов, розпоряджень, приписів, висновків відповідних посадових осіб штраф накладається за кожне правопорушення
окремо.
Таким чином, для забезпечення конкурентоспроможності продуктів харчування на даний час необхідно
створювати умови для підвищення їх якості та безпечності, зокрема, шляхом здійснення санітарно-гігієнічних експертиз на
предмет відповідності їх діючим санітарно-гігієнічним правилам і нормам, а також, на законодавчому рівні розробляти нові,
що відповідатимуть європейським.
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ФОРМИ ЗВ’ЯЗКУ ВОЛОГИ В КАПУСТІ БРОКОЛІ
Важливим компонентом овочевої сировини є вода, яка безпосередньо забезпечує протікання хімічних та
біохімічних процесів: окисно-відновних реакцій, реакцій гідролізу та синтезу. Вода є універсальним розчинником для
органічних речовин та більшості неорганічних солей; має низьку в’язкість та високу рухомість; стабілізує
внутрішньотканинні процеси при зберіганні плодоовочевої продукції [1].
У рослинних тканинах вода знаходиться у вільному й зв’язаному стані, вміст якої залежно від виду овочів
коливається у межах 63 до 93%. Воду, яка утримується колоїдними речовинами, перш за все білками, називають колоїднозв’язаною, а воду, яка утримується розчинними речовинами (мінеральними солями, цукрами, органічними кислотами тощо)
– осмотично-поглиненою. Через взаємодію з неводними компонентами зв’язана вода має змінені фізичні властивості. У
рослинних тканинах вода у чистому вигляді практично не зустрічається, оскільки містить різноманітні гетероморфні
включення (солі, біомолекули, іони тощо). На макроскопічному рівні вона забезпечує надходження поживних речовин і
видалення продуктів метаболізму, на мікроскопічному – збереження біологічно активних конформацій білків, вуглеводів
тощо.
Вміст вологи та форми її зв’язку впливають на показники якості рослинної сировини, особливо пов’язаних з
консистенцією. Під час зберігання плодоовочевої продукції зміну споживних властивостей часто характеризують за зміною
харчової цінності, при цьому не враховують стан води та рівень зв’язку з біокомпонентами клітин, які обумовлюють
сенсорні показники, а особливо консистенцію продукту [2].
Досліджено вміст та форми зв’язку вологи в районованих сортах свіжої капусті проколі.
Об’єктом дослідження є капуста броколі гібридів сортів Партенон (французької селекції), Монако F1, Белстар F1,
Квінта F1 (голландської селекції), які вирощені в однакових агрокліматичних умовах та внесені до Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2016 рік [3]. Сорти відрізняються морфологічними (величиною,
формою, кольором суцвіття) і господарсько-ботанічними ознаками (врожайністю, вегетаційним періодом) та визнані
аграріями як найбільш перспективні для вирощування у зоні Лісостепу України.
Масову частку вологи та частку колоїдно-зв’язаної та осмотично-поглиненої вологи визначено на кафедрі
товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету [4-5].
Результати дослідження загального вмісту вологи та її форм наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Вміст вологи та форми зв’язку із сухою речовиною, %
(n=5; P ≥ 0.95; ε ≤ 5)
Гібриди-сортів
Партенон
Белстар F1
Монако F1
Квінта F1
Показники
Масова частка вологи, %
Волога колоїдно-зв’язана, %
Волога осмотичнопоглинена,%

87.42 ± 4.37
35.75 ± 1.79
51.37 ± 2.56

87.93 ± 4.39
33.64 ± 1.68
52.64 ± 2.63
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88.07 ± 4.41
31.38 ± 1.57
55.18 ± 2.75

87.11± 4.36
33.02 ± 1.65
54.22 ± 2.76

За результатами досліджень встановлено, що масова частка вологи в різних сортах капусти броколі коливається від
87.11 (Квінта F1) до 88.07 (Монако F1), завдяки чому суцвіття мають свіжий вигляд та соковиті на смак. Оскільки під час
заморожування відбувається зміни фракцій води, виникає потреба проведення подальших досліджень щодо визначення
сортів капусти, найбільш придатних для заморожування та низькотемпературного зберігання, задля отримання продукції
прогнозованої якості.
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СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТОВАРНИХ ЗНАКІВ
Для сучасного етапу розвитку підприємств внутрішньої торгівлі в Україні характерні мінливість і
трансформаційність умов господарювання. Це спонукає вітчизняний бізнес до пошуку та обґрунтування таких напрямів
розвитку, які б забезпечували реалізацію та адаптацію цілей підприємств до зовнішнього і внутрішнього середовища, а також
до особливостей функціонування окремих галузей.
Важливим чинником сталого розвитку як виробничих, так і торговельних підприємств малого бізнесу є фахове
оцінювання економічної ефективності їх діяльності. Відзначимо, що сьогодні економічна ефективність не може бути
достовірно виміряна за допомогою лише одного показника. Тому фахівці, аналізуючи ефективність діяльності сучасного
підприємства, концентруються, насамперед, на здатності певного показника генерувати фінансовий результат при оптимальних
затратах фінансових й нефінансових ресурсів.
Одним з таких нефінансових ресурсів можуть і мають бути інформаційні товарні знаки, зокрема ідентифікаційні (ІТЗ)
[1, 2, 4]. Ці знаки, як елемент товарного (зокрема виробничого) маркування, можуть бути важливою складовою маркетингової
стратегії будь-якого бізнесу. “Ідентифікаційний знак” можна вважати своєрідним унікальним об’єктом інтелектуальної
власності, оскільки за умови правильної підтримки та правомірного використання, він може дати своєму власнику значні
переваги в бізнесі.
Результати наших досліджень дають підстави пов’язувати соціальну та економічну ефективність від запровадження
нового ідентифікаційного знаку  з максимізацією задоволення потреб споживачів. Відповідно, якщо ІТЗ як інноваційний
атрибут, спрямований на вдосконалення товару, на покращання його іміджу й інших характеристик, то він буде сприяти
зростанню ступеня задоволення потреб споживачів цього товару. З іншого боку, інновації часто породжують нові потреби
споживачів (окремих людей, домогосподарств, виробників тощо) [3].
На замовлення виробничого підприємства ТМ “Іра Коваль” (м Львів) для маркування дуже специфічної з
товарознавчого погляду групи одягових товарів (швейних виробів) – весільних суконь, ми розробили чотири ІТЗ (піктограми)
[2, 3]. В основу розробки їх товарознавчого змісту (денотату) покладена ідентифікація, визначена алгоритмом розробки ІТЗ,
важливих саме для вказаних виробів, специфічних властивостей (підвищена здатність до забруднення; складність і значна
вартість очищення) та особливостей процесу продажу (бажання усіх потенційних покупців відчути матеріал на дотик та
обов’язкове тривале примірювання) [2, 3, 4].
Інноваційність розроблених нами знаків забезпечується дотриманням загальновідомих вимог до знаків в цілому і до
ІТЗ, зокрема, а саме [1-3]:
1) компактності – можливість використання на упаковці (картонні коробки та пакети з полімерних матеріалів), а
також – носіях виробничого маркування – етикетки, ярлики, контрольні стрічки, пакувальні аркуші та вкладиші з реалізацією
функції інструкції з експлуатації;
2) наочності – можливість досягнення досконалості поліграфічного виконання (друку), зовнішня виразність,
довершеність дизайну, простота (дихромність) кольорів (чорно-білі та відтінки сірого);
3) здатності до швидкого запам’ятовування і легкого впізнавання – використання загальновідомих та усталених
графічних образів та символів (силуети руки, плаття, рукавички, а також – стрілки та перекреслення);
4) інформативності – здатність замінювати текстову інформацію (створені нами ІТЗ замінюють 4 речення, які
містять понад 100 одиничних символів).
Розроблені нами ІТЗ (піктограми) виконують дві функції [2, 3]:
1) як умовні малюнки (їх послідовність) – відображають частину технологічного процесу (пакування виробів) та
процесу експлуатації (розпакування виробів);
2) подають конкретизовану інформацію, яка підкреслює характерні риси маркованого створеними нашими знаками
об’єкту – обидві важливі специфічні властивості весільних суконь (означені вище).
Виконання функцій розроблених нами ІТЗ забезпечує: першої – полегшення сприйняття інформаційного
повідомлення і покращення його запам’ятовування, другої – подання інформації стисліше, швидше, зрозуміліше, ефективніше,
ніж знаки мовлення, що підтверджено актом впровадження[2, 3].
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Економічну ефективність від впровадження нових знаків (у тому числі ІТЗ), на нашу думку, доцільно визначати
шляхом вимірювання їх впливу на розвиток товарообігу, наприклад, зростання натурального і вартісного обсягу реалізації
продукції. Але при цьому беруть до уваги, що на реалізації продукції позначаються якість (як сукупність споживчих
властивостей товару), його ціна, зовнішній вигляд, місце розташування підприємства, рівень культури обслуговування
покупців, наявність у продажі аналогічних виробів. Головним параметром ефективності від впровадження нового ІТЗ ми
вважали кількість нових клієнтів, залучених під його впливом, та можливість визначення іншими параметрами: кількість
рахунків, сума й обсяг покупок, зроблених цими новими клієнтами тощо [3].
Дослідження, проведене нами за спеціально розробленою математичною моделлю [3] показало, що після
запровадження (2015 р.) у маркування продукції ТМ “Іра Коваль” нового ІТЗ, вдалося додатково залучити 0,471% клієнтів
даного сегменту ринку (57 осіб). Це достатньо точно дозволяє розрахувати мінімальні обсяги виробництва і реалізації
продукції даного бренду. Також ми розрахували, що збільшення кількості покупців призведе до зростання обсягу продажу
весільних суконь до 485 шт. на суму ₴4003190, що більше, ніж у 2014 р. на 57 шт. (₴563190). Отже, сума прибутку від
очікуваного обсягу реалізації складає ₴365190 [3, с. 154].
Однак оцінка ефективності впровадження нових ІТЗ у виробничу діяльність ТМ “Іра Коваль” базується не лише на
визначенні фінансових показників, а й на розрахунку інших видів ефекту. Враховуючи особливості використання нових ІТЗ ми
також встановили основні показники соціальної ефективності від їх впровадження:
1) зростання трудової зайнятості на ефективному виробництва забезпечує: стабільність індивідуальних доходів,
зростання податкових надходжень до держбюджету, сукупних доходів суспільства, оскільки створює можливості для
виробництва більшої кількості суспільних благ, що сприяють розвитку людини;
2) зростання рівня зарплати найманих працівників ТМ Коваль І. М. – дає соціальний результат, який втілюється у
забезпеченні кращих умов життя;
3) зростання ступеня охоплення цільового сегмента – заходи спрямовані на збільшення чисельності покупців і
стимулювання продажу, оскільки їхньою метою стає надання товару таких споживчих властивостей, які роблять маркований
даними ІТЗ товар більш привабливим для споживачів, ніж аналогічний товар (без ІТЗ) конкурентів;
4) зростання рівня задоволення потреб покупців – через підвищення рівня властивостей товару, які необхідні для
такого задоволення;
5) максимізація відповідності цільовому сегменту – через позиціонування на ринку, яке дозволяє (виходячи з оцінок
споживачів позиції на ринку певного товару), здійснити його вибір за такими наявними параметрами, які з погляду цільових
споживачів забезпечать даному товару конкурентні переваги.
Отже, відповідно до змістового наповнення усіх компонентів запропонованої моделі, економічний зміст темпу
економічного зростання характеризує можливості зростання обсягу реалізації продукції підприємства за рахунок використання
нових ІТЗ через взаємозв’язок і взаємозалежність усіх аспектів діяльності підприємства.
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ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ ЯК СКЛАДОВА ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Як відомо, керамічну цеглу в Україні використовують з часів будівництва Києво-Печерської Лаври. Сучасний
вітчизняний асортимент керамічної цегли дуже широкий, а потреби ринку у ній, не дивлячись на появу нових, аналогічних
за призначенням матеріалів (наприклад, піно- і гіпсобетонних блоків, сендвіч-панелей тощо), мають стійку тенденцію до
зростання. Тому керамічну цеглу нині виготовляють десятки вітчизняних виробників, які активно шукають збуту на
внутрішньому та зовнішньому ринках і тому прагнуть виробляти конкурентоспроможну продукцію [1].
Однією з базових складових конкурентоспроможності керамічної цегли як ринкового товару – є рівень її якості,
який у розумінні споживача є перелыком певних властивостей з певним значенням відповідних показників. Тому
оцінювання якості керамічної цегли в умовах конкуренції на ринку з одного боку – є актуальним товарозназнавчим
завданням, а з іншого – об’єктивним мірилом її конкурентоспроможності [2].
Виходячи з цього, на замовлення відомого у Поліссі виробника керамічної цегли – “ТОВ “УніверсалБудматеріалиˮ Острозький цегельний заводˮ [3] на кафедрі товарознавства і технології непродовольчих товарів ЛТЕУ
виконується дипломна магістерська робота, одним із завдань якої є використання результатів товарознавчої експертизи
якості керамічної цегли (табл. 1) для оцінювання і забезпечення її конкурентоспроможності.
Складовою частиною цієї роботи було органолептичне оцінювання лицьової керамічної цегли (табл. 1) на
відповідність вимогам міжнародного стандарту EN 771.1:2003, з яким гармонізований ДСТУ Б В 2.7-61:2008 [4]. Ця робота
має вагоме практичне значення, оскільки цей стандарт є базовим документом для отримання Острозьким цегельним
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заводом сертифікатів, які дозволяють реалізувати вироблену заводом цеглу на зовнішньому ринку (наприклад, сертифікату
“Certificate of factory production controlˮ, який видає Instytut mechanizacji budownictwa i gόrniсtwa skalnego у Польщі).
Таблиця 1
Виробничий асортимент керамічної цегли
Назва і зовнішній вигляд
Загальна товарознавча характеристика*
Розміри: 250×120×65 мм; міцність М125, М175, М200, М250;
морозостійкість 50-100 циклів;
вага 1 цеглини ‒ 2,5 кг;
упаковка: на дерев’яні піддони по 480 шт.
1.Цегла лицьова
Розміри: 250×65×65 мм; морозостійкість 50-100 циклів;
вага 1 цеглини ‒ 1,5 кг;
упаковка: на дерев’яні піддони по 720 шт. + упаковка в термозбіжну плівку
2.Цегла брусок-половинка
Розміри: 250×120×65 мм; міцність М100;
морозостійкість понад 50 циклів;
вага 1 цеглини ‒ 2,4 кг;
упаковка: на дерев’яні піддони по 300 шт. + упаковка в термозбіжну плівку
3.Цегла фасонна
розміри: 250×120×65 мм;
міцність М100, М125, М150; морозостійкість 50-100 циклів;
вага 1 цеглини ‒ 3,5 кг;
упаковка: на дерев’яні піддони по 352 шт. + упаковка в термозбіжну плівку
4.Цегла рядова потовщена
розміри: 250×120×65 мм; міцність М100, М125, М150;
морозостійкість 50-100 циклів;
вага 1 цеглини ‒ 2,5 кг;
упаковка: на дерев’яні піддони по 480 шт. + упаковка в термозбіжну плівку
5.Цегла рядова
*колір цегли: шоколадний, червоний, кремовий, темний персик, світлий персик

Відповідно до вимог п. 6.5 цього стандарту [4] кількість виробів, які були відібрані для періодичних випробувань
від виробничої партії лицьової цегли, становила 100 шт. Стандартизованими показниками для перевірки були розміри,
геометрична форма та зовнішній вигляд цегли: розмiри виробiв, товщина зовнiшнiх стiнок, радiус закруглення кутiв,
дiаметр цилiндричних пустот, довжина трiщин, довжина i глибина вiдбитостей i притупленостей кутiв i ребер, які
вимiрювали з похибкою до 1 мм спецiальними контрольними шаблонами. При цьому брали до уваги [4], що дефектами не
вважаються: тріщини між порожнинами; відбитості кутів до 3 мм і відбитості ребер до 3 мм; тріщини шириною до 0,5
мм.Отримані результати подан у табл. 2.
Таблиця 2
Результати органолептичного дослідження розмірів і геометричної форми лицьової цегли
№
Найменування показника
Значення відхилень:
норматив
фактично*
1
Відхили від розмірів, мм, не більше:
- за довжиною
±4
–1,4
- за шириною
±3
–2,1
- за товщиною
±2
1,1
2
Відхилення від прямолінійності ребер і площинності граней виробу, мм, не більше:
- за постіллю
3
1,9
- за ложком
2
1,7
- за поперечником
2
0,3
3
Відхили від перпендикулярності суміжних граней, мм, не більше
2
4
Відбитості кутів глибиною понад 15 мм, шт.
НД**
відсутні
5
Відбитості кутів глибиною від 3 мм до 15 мм, шт.
1
6
Відбитості ребер глибиною понад 3 мм, довжиною понад 15 мм, шт.
НД**
відсутні
7
Відбитості ребер глибиною не більше 3 мм і довжиною від 3 мм до 15 мм, шт.
1
0,4
8
Окремі посічки сумарною довжиною, мм
40
37
9
Тріщини завширшки понад 0,5 мм, протяжністю до 30 мм за постіллю не більше,
НД**
відсутні
ніж до першого ряду пустот (глибиною на всю товщину цегли), шт., не більше
10
Висоли
НД**
відсутні
*середнє значення за результатами вимірювань; **не допускаються

Дані табл. 2 загалом показують, що фактичні вiдхилення вiд номiнальних розмiрiв i показникiв зовнiшнього
вигляду досліджуваних виробiв не перевищували нормованих ДСТУ Б В 2.7-61:2008 значень.
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При органолептичному оцінюванні також було встановлено, що усі вироби мають форму прямокутного
паралелепiпеда, поверхня граней усіх виробiв ‒ плоска, ребра ‒ прямолiнiйні. Пустоти в усіх виробах мають прямокутну
форму, розташовані перпендикулярно і є наскрiзними, їх умовний діаметр не перевищує 20 мм. Товщина зовнiшнiх стiнок
усіх виробiв ‒ не менше 12 мм. Оскільки досліджувана цегла є лицьовою, то усі вироби мали двi лицьовi поверхнi ‒
ложкову та поперечикову без трiщини на лицьовiй поверхнi, а також без трiщин та розшарування по контакту фактурного
шару з основною масою виробiв. На лицьових поверхнях також не було вiдколкiв, плям, вицвiтiв та iнших дефектiв, які
помітні на вiдстанi 10 м на вiдкритому майданчику при денному освiтленнi. Колiр, рисунок рельєфу i iншi показники
зовнiшнього вигляду лицьової поверхнi досліджуваних виробiв вiдповiдали затвердженому в установленому порядку
зразку-еталону.
Крім цього, на конкурентоспроможність продукції Острозького цегляного заводу позитивно впливає [5]
використання у маркуванні інформаційних товарних знаків (рис. 1).
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КОЛЕКЦІЙНИЙ ОДЯГ, ВИГОТОВЛЕНИЙ СТУДЕНТАМИ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТОВАРІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Оскільки усі люди стають членами соціуму уже з моменту народження, а становлення людини як соціальної істоти
(особистості) значною мірою відбувається через формування певних норм, ідеалів та цінностей, то цілком зрозуміло, що
прагнення до індивідуальності найбільш яскраво проявляється у людському вбранні (одязі, взутті, головних уборах, прикрасах
тощо) і найбільш характерно для школярів, підлітків, молоді [1]. При цьому студенти у сучасному світі є не лише прогресивними
споживачами речей, а дедалі частіше стають їх активними творцями, виробниками, вдосконалювачами тощо [2].
З іншого боку, ті сучасні споживачі, які бажають особливо яскраво підкреслювати свою індивідуальність, все
частіше надають перевагу одягу, який виготовлено на замовлення і/чи одягу авторського виконання (колекційному). Це
стало причиною появи відповідної ринкової ніші та стійкої потреби споживачів у колекційному одязі [3].
Через означені причини в останні роки у профільних навчальних закладах активно розвивається моделювання та
виготовлення студентами одягу та інших товарів легкої промисловості. Наприклад, студенти Київського національного
університету технологій та дизайну (КНУТД) та коледжів, які готують фахівців для легкої промисловості, щорічно
виготовляють сотні моделей одягу та взуття [4]. Кращі зразки цієї творчості все активніше демонструють широкому загалу.
Наприклад, у Львові кілька років поспіль в рамках національного фестивалю Ukrainian Fashion Week і “Форуму
моди та красиˮ у все більших масштабах проходить “Битва модельєрівˮ ‒ щорічний Всеукраїнський конкурс молодих
дизайнерів одягу серед навчальних закладів. Модельєрами, виробниками та демонстраторами цього одягу часто є студенти,
а представлені вироби компетентне журі характеризує як особливі, індивідуальні, ексклюзивні, виконані у
найрізноманітніших техніках крою і пошиття, оздоблені ненав’язливо привабливими і часто незвичними декоративними
елементами, виготовлені з класичних та новітніх матеріалів [5]. Безумовно, що з позицій потенційних споживачів (тобто, з
позицій товарознавства) ці колекції поки що практично не вивчені. Тому нашим завданням є аналіз асортименту та
споживних властивостей колекційного одягу, який може бути представлений на вітчизняному ринку. Робота виконана на
прикладі колекцій одягу (рис. 1), які розроблені і виготовлені у Львівському коледжі індустрії моди (ЛКІМ).
На першому етапі роботи здійснено товарознавчий аналіз понад 10 колекцій одягу, які виготовлені у 2015-2016 р.р.
– “Аква алегоріяˮ, “Архітектонікаˮ, “Кейсіˮ, “Країна мрійˮ, “Мармеладкиˮ, “Мафіяˮ, “Натхненна снігомˮ, “Флоренціяˮ та ін.
Наприклад, загальний аналіз виробів, представлених у колекції “Архітектонікаˮ (рис. 1) дозволяє стверджувати, що
15 виробів формують завершену колекцію стильного молодіжного одягу, яка виконана поєднанням елементів футуристики
та сьогодення. Загалом колекції притаманні:
‒ лаконічність у кольорах (поєднання чорного і білого), яка дозволяє у деталях виразити політ фантазії дизайнера;
‒ використання асиметричних деталей крою, наявність головних уборів та декоративного оздоблення у вигляді
смужок – створюють особливий позитивний настрій споживача та глядача;
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‒ незвичайний розпис виробів архітектурними пам’ятками (Біг Бен, Статуя Свободи , вежа Ейфеля та ін.) – чітко
наголошують, що сьогодення, це лише ланка зв’язку між минулим і майбутнім.

Рис. 1. Колекція одягу “Архітектонікаˮ
Крім загальної характеристики кожної колекції, здійснюється детальний товарознавчий аналіз кожного виробу за
основними ознаками класифікації одягових товарів – комплектність, вид виробу, основні та допоміжні матеріали
виготовлення, статево-вікове та сезонне призначення виробу; при цьому особлива увага приділяється аналізу фасону
кожного виробу (силуету, формі, крою) та стильовому вирішенню. Після цього формується умовний портрет ймовірного
споживача (підліток, молода жінка, бізнесмен тощо), для якого вироби з даної колекції можуть бути запропоновані з
максимальним успіхом.
Результати дослідження доцільно використати при вивченні одягових товарів студентами ФТУСО ЛТЕУ та при
здійсненні комплексної товарознавчої оцінки одягу для молоді у наукових дослідженнях (при цьому зразки одягу,
представлені у досліджуваних колекціях, можуть бути використані як одні з базових зразків для порівняння). У
майбутньому планується здійснити порівняльну товарознавчу оцінку колекцій одягу, які виготовлені студентами ЛКІМ, з
аналогічними колекціями, які виготовлені студентами Київського коледжу легкої промисловості.
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СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ВЗУТТЯ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ “СПОРТМАСТЕРˮ ЯК ЧИННИК
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ТОРГІВЛІ НИМ
Відомо, що система класифікації товарів є дієвим інструментом їх наукового пізнання, оптимізації їх асортименту
та споживних властивостей, а також забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку [1-3].
Також відомо, що окремі системи класифікації товарів створюють з певною метою і, відповідно, для певної галузі
народного господарства (освіти, виробництва, внутрішньої торгівлі, зовнішньої торгівлі тощо) [1]. Внаслідок цього один і
той же товар (наприклад, взуття) не однаково класифікується у чинних системах класифікації – навчальній, стандартній,
УКТЗЕД та ін. [4].
Тому, на нашу думку, з теоретичних позицій – актуальним є аналітичне дослідження чинних систем класифікації
взуття, а практичне значення – має дослідження особливостей торговельної класифікації взуття конкретного призначення та
встановлення значення цієї класифікації для оптимізації асортименту і споживних властивостей цього взуття, а також для
забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства, яке ним торгує.
Таку роботу ми виконали на прикладі молодіжного і дитячого взуття різного призначення (для туризму і активного
відпочинку, для окремих видів спорту та ін.) за матеріалами торговельної мережі “Спортмастерˮ, яка є однією з найбільших в
Україні мереж з продажу взуття і тривалий час успішно конкурує у кількох сегментах ринку товарів легкої промисловості [5].
Аналіз торговельної класифікації асортименту взуття у мережі магазинів “Спортмастерˮ показав, що ця
класифікація, по-перше, чітко стандартизована7, і, по-друге, має цілу низку особливостей, які розділені на базові (загальні)
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та сегментаційні (деталізаційні). У даному повідомленні ми зупинимось лише на загальному аналізі найбільш важливих, на
нашу думку, особливостей, і не будемо аналізувати їхні переваги і недоліки, порівняно з відомими системами класифікації
асортименту взуття.
Головною (такою, що породжує інші особливості та загальний стан системи) особливістю системи класифікації
торговельного асортименту взуття у мережі магазинів “Спортмастерˮ є поділ усього наявного взуття на категорії (або При
цьому передбачено 5 квантів7 (“Чоловічий спортˮ, “Жіночий спортˮ, “Чоловічий активний відпочинокˮ, “Жіночий активний
відпочинокˮ, “Дітиˮ), які за стандартизованою доктриною якісної та комерційно вигідної презентації взуття – повинні
забезпечити правильне подання підкатегрій торговельного асортименту взуття споживачеві-покупцю.
Сегментаційною (деталізаційною) особливістю системи класифікації торговельного асортименту взуття у мережі
магазинів “Спортмастерˮ є поділ усього наявного взуття за шістьма ознаками 17:
‒ сезон використання: весна (березень-квітень); літо (травень-липень); осінь (серпень-вересень); зима (жовтеньлютий);
‒ стать та вік споживачів: чоловіки, жінки, діти;
‒ призначення (в межах статі та віку споживачів) класифікують у:
 категорії:
для чоловічого і жіночого взуття – спорт (sport) та активний відпочинок (outdoor);
для дитячого взуття – підлітки (junior) та малюки (kids);
 підкатегорії (в межах категорій та віку і статі споживачів):
спортивне чоловіче взуття – біг (running), тренінг (training), теніс (tennis), баскетбол/ волейбол
(basketball/volleyball), футбол (football), спортивний стиль (sport style);
чоловіче і жіноче взуття для активного відпочинку – активний відпочинок (outdoor style), водний туризм (water
sport), зимовий туризм (winter outdoor), гірський туризм (hiking), походи (trekking), біг бездоріжжям (trail running);
жіноче спортивне взуття – біг (running), фітнес (fitness), теніс (tennis), спортивний стиль (sport style);
дитяче взуття для підлітків – походи (hiking), спорт (sport), теніс (tennis), командні види спорту (team sport),
спортивний стиль (sport style), командні види спорту (team sport);
дитяче взуття для малюків – походи (hiking), спорт (sport);
 товарні групи: види і різновиди взуття в межах категорій та сезонів використання:
весняне та літнє взуття – сандалі, клоги, напівчеревики, кросовки;
осіннє та зимове взуття – напівчеревики/кросовки, черевики, черевики з калошою, чоботи;
всесезонне взуття (для приміщень) – кросовки, кеди, тренінги;
У товарних групах додатковою особливістю класифікації торговельного асортименту взуття є його поділ на
кластери (групи за розмірами): в межах категорій та підкатегорій взуття (крім взуття для малюків) встановлені кластери XS,
S, M, L, XL, XXL, яким відповідають розміри взуття у метричній системі.
 торговельні марки (в межах категорій у сезоні “Осінь-2017ˮ):
‒ спортивне взуття – Demix, Nike, Saukoni, Mizuno, Skechers, Puma, Kappa, Fila, Babolat, Wilson;
‒ взуття для активного відпочинку – Outventure, CAT, Skechers, Merrell, Colambia, O’neill, Sorel, The North Face,
Salomon, Tecnica;
‒ ціна (встановлюється на кожну пару взуття за каталогом асортименту взуття, але у мережі магазинів
“Спортмастерˮ діє принцип “Останнього екземпляруˮ взуття, на яке завжди є певна знижка.
Отже, встановлені особливості класифікації взуття у мережі “Спортмастерˮ чітко вказують на побудову
торговельного асортименту взуття за найбільш важливими для споживача ознаками – антропометричними та
функціональними. На нашу думку, саме це дозволяє підтримувати оптимальні параметри торговельного асортименту взуття
та вагомо сприяє конкурентоспроможності даної торговельної мережі на сучасному вітчизняному ринку взуття. Отримані
дані доцільно використати для доповнення наукової та навчальної літератури. Подальші дослідження будуть спрямовані на
побудову ієрархічної системи класифікації взуття у торговельній мережі “Спортмастерˮ, критичний аналіз цієї системи та
на внесення коректив у навчальну класифікацію взуття за результатами цих досліджень.
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Усі назви подані за “Стандартом презентації товару категорії “Взуттяˮ СМ-Суперˮ, який обов’язковий до виконання у мережі
“Спортмастерˮ кванти) та підкатегорії (або “каталогиˮ асортименту).
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ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА У ГАЛУЗІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Останнім часом проблеми виробництва безпечної та якісної харчової продукції знаходяться постійно у центрі
уваги світової спільноти. Прагнення України до повноправного членства у Європейському Союзі посилює гостроту цих
питань та вимагає їх докладного вирішення.
Збереження здоров’я нації, потребує розроблення комплексних заходів, які б регламентували як загальні питання
щодо підвищення рівня та якості життя, так і спеціальні, пов’язані із забезпеченням сталого розвитку вітчизняного
виробництва високоякісної продукції.
Виникнення загроз стосовно якості та безпечності продуктів харчування зумовлене насамперед складністю
екологічної ситуації, яка спостерігається майже по всьому світові й пов’язана з антропогенною діяльністю людини,
наприклад, збільшенням кількості забруднюючих речовин хімічного, фізичного, біологічного походження. Крім того для
нашої країни залишається нагальною проблема використання значної кількості синтетичних хімічних речовин як
технологічних регуляторів структури, органолептичних, фізико-хімічних та інших властивостей харчових продуктів, що
негативно впливає на рівень якості та безпеки продукції вітчизняного виробництва [1, с. 65].
Ускладнює ситуацію ще й те, що система, яка забезпечує контроль якості й безпечності на основі аналізу
виробленої продукції, є недостатньо дійовою і не відповідає вимогам сьогодення. Серед недоліків вітчизняної системи
державного контролю безпечності харчових продуктів слід відмітити такі як дублювання функцій органів контролю, брак
чіткої організаційної структури на національному рівні, повільне запровадження ризик-орієнтованої системи управління
безпечністю – системи НАССР [2, с. 177].
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Аналіз Ризиків і Критичні Точки Контролю відноситься до
науково обґрунтованих систем, яка гарантує виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю
небезпечних чинників. Система НАССР довела свою ефективність як єдина система управління безпечністю харчової
продукції, що прийнята міжнародними організаціями. Вона гарантує найбільш структурований підхід до контролю
ідентифікованих загроз, порівняно з такими традиційними методами як інспектування або контроль якості. За допомогою
НАССР можна перейти від випробування кінцевого продукту до розроблення превентивних методів.
Система управління безпечністю харчових продуктів, заснована на принципах НАССР, сьогодні визнається як
найнадійніша у світі система, яка запобігає виробництву небезпечних харчових продуктів. Згідно з новою редакцією Закону
України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, яке призвело українське
законодавство у сфері харчових продуктів у відповідність до законодавства Європейського Союзу, та з виходом українських
товаровиробників на європейський ринок, в Україні запроваджене обов’язкове введення системи безпечності харчової
продукції НАССР на всіх підприємствах, діяльність яких так або інакше пов’язана з харчовими продуктами. Це передбачає
виведення вітчизняної харчової промисловості на цілком інший якісний рівень, відповідно до якого вже давно працюють
економічно розвинені країни. Систему HACCP запроваджено з 20 вересня 2017 року на усіх великих підприємствах, які
провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження. Через рік
вона стане обов’язковою для інших великих підприємств харчової промисловості, які спеціалізуються на продуктах
харчування, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження. А у 2019 році, це стосуватиметься і
дрібних підприємств, що працюють у галузі харчової промисловості. Кінцева мета запровадження процедур – контроль
ланцюгів харчової продукції, реалізація ключового європейського принципу: контроль “від лану до столу” [3].
Введення системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємстві – довготривалий процес, в якому
мають бути задіяні всі служби та персонал підприємства. Розроблення та введення в дію системи управління безпечністю та
якістю харчових продуктів повинно базуватися на відповідних принципах НАССР, які являють собою узагальнене
визначення вимог: здійснення аналізу небезпечних чинників; визначення критичних точок керування (КТК), встановлення
критичної (-их) межі; встановлення системи моніторингу КТК; планування коригувальної дії, яку буде виконано, коли
моніторинг покаже, що конкретна КТК перебуває поза керуванням; здійснення процедури перевіряння для підтвердження
того, що система НАССР діє ефективно; розроблення порядку документування всіх процедур та ведення протоколів,
слушних до цих принципів та їх використання.
Серед основних переваг підприємства, що запроваджує у своїй діяльності системи управління безпечністю
харчових продуктів на основі концепції НАССР, слід відмітити такі:
- гарантія виготовлення безпечної продукції, яке забезпечується систематичним контролем на всіх стадіях
виробництва;
- керівництво всіма небезпечними чинниками, які становлять загрозу безпечності харчових продуктів шляхом
запобігання, усування або їх мінімізації;
- впевненість, що на момент споживання в їжу харчові продукти є безпечними;
- забезпечення належних гігієнічних умов виробництва відповідно до міжнародних норм;
- відповідність застосованим законодавчим і нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів;
- підвищення іміджу підприємства, зміцнення довір’я споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що
виробляється;
- розширення кола споживачів продукції та входження на закордонні ринки;
- підвищення відповідальності працівників за випуск безпечної продукції та забезпечення розуміння персоналом
підприємства важливості аспектів безпечності продукції [4].
Отже, політика підприємства у сфері якості та безпеки продуктів харчування спрямована на виконання
стратегічних цілей підприємства – виробництво високоякісної продукції, яка не тільки задовольняє вимогам нормативної
документації, а й спроможна витримувати конкуренцію на сучасному ринку. Запровадження системи управління
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безпечністю та якістю продукції на підприємствах дозволить підвищити ефективність ведення бізнесу загалом, досягти
відповідності очікуванням партнерів та вийти на нові ринки збуту.
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ЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ДЛЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Для більш ефективного функціонування лікеро-горілчаних підприємств України потрібно здійснювати їх
модернізацію, реструктуризацію, займатись реформуванням виробництва та управління. Запровадження і дотримання
дійового комплексного механізму управління, зокрема, що стосується забезпечення якості продукції, дозволить
підприємствам покращити результати діяльності та утримати свої позиції, як на вітчизняному ринку, так і на ринках поза
межами країни.
Дослідження у сфері якості продукції проводили такі вітчизняні вчені, як: С. Д. Ільєнкова, Н. Д. Ільєнкова,
С. Ю. Ягудін [1], Т. Ф. Косянчук, Н. І. Майорова [2], Л. Я. Малюта [3] та ін. Вагомий вклад у розробку теорії ефективного
впровадження та вдосконалення управління якістю внесли такі зарубіжні вчені: Дж. Джуран, К. Ісікава, Ф. Кросбі, Г. Тагуті,
А. Фейгенбаум.
Проте питання щодо значення та забезпечення якості лікеро-горілчаної продукції залишається недостатньо
дослідженим і потребує більш детального вивчення й теоретичного узагальнення. Також більшої уваги необхідно приділяти
всебічному, структурованому, науково обґрунтованому аналізу проблем, пов’язаних із сучасним станом удосконалення
управління якістю на лікеро-горілчаних підприємствах.
Значення якості лікеро-горілчаної продукції відіграє суттєву роль для професійної та корпоративної репутації
виробників алкогольної продукції в Україні. Забезпечення належної якості лікеро-горілчаної продукції полягає в тому, що
незадовільний рівень якості може мати негативні наслідки, а саме:
‒ економічні наслідки, які виникають внаслідок витрат від матеріальних та трудових ресурсів, які були витрачені
на виробництво лікеро-горілчаної продукції низької якості; втрати у виробничій інфраструктурі (сховища, цехи,
комунікації) тощо;
‒ соціальні наслідки проявляються у зниженні темпів росту добробуту населення, падінні престижу вітчизняних
товарів, зменшені прибутків підприємств та ін.;
‒ екологічні наслідки – це додаткові втрати на очищення земельних ресурсів, водного і повітряного басейнів, на
оздоровлення населення, втрати продуктивності сільськогосподарського виробництва через складну екологічну ситуацію
тощо [1].
У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної і
соціальної стабільності та екологічної безпеки. Якість – комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін
діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи якості є
якість продукції [2].
На думку американських фахівців, якість це така категорія, яка не підлягає об’єктивному вираженню і кожен
визначає її на власний розсуд. Наприклад, Ф. Кросбі визначає її як “відповідність вимогам”, У. Демінг вважає, що
“досконалість означає отримання такого рівня якості, на який розраховує ринок”, А. Фейгенбаум називає якість
“сукупністю складних ринкових, технічних, виробничих і експлуатаційних характеристик виробу (або послуги), завдяки
яким виріб, що використовується (або послуга), відповідає очікуванням споживачів [3].
Згідно міжнародної організації зі стандартизації (ISO 9000) якість – це сукупність властивостей і характеристик
продукції, які надають їй можливість задовольнити обумовлені або передбачувані потреби. Міжнародний стандарт визначає
якість як сукупність: 1) характерних властивостей, форми; 2) зовнішнього вигляду; 3) умов споживання, якими мають бути
наділені товари для відповідності своєму призначенню. Всі ці елементи визначаються вимогами до якості, які втілені на
етапі проектування в технічній характеристиці виробу, у конструкторській документації і технічних умовах, що
передбачають якість сировини, інгредієнтів, напівфабрикатів та матеріалів.
Один з визнаних фахівців з проблем якості А. Фейгенбаум (США) підкреслює, що для забезпечення якості
продукції підприємства повинні розвиватися на засадах таких основних принципів [4]:
− якість є не одним з напрямів діяльності підприємства, а безперервним процесом, який стосується всіх функцій
апарату управління. При цьому слід розуміти, що якість продукції забезпечується не лише у виробничому циклі, а й у
процесі підготовки виробництва, маркетингу, сервісному обслуговуванні;
− якість залежить від ступеня участі в її формуванні кожного працівника підприємства. Тобто для підвищення
рівня якості продукції на підприємстві важливим є процес постійного навчання персоналу і підвищення мотивації його
праці;
− якість не перешкоджає, а сприяє зниженню собівартості продукції (знижується частка бракованої продукції –
знижуються непродуктивні витрати виробництва);
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− якість вимагає використання нової техніки і технологій. При цьому застосування нових технологій виробництва
починається від автоматизації процесу проектування і закінчується автоматизацією контролю якості продукції;
− якістю продукції необхідно управляти так само безпосередньо і ефективно, як управляють виробництвом,
фінансами, науково-технічними розробками тощо.
Аналізуючи наведені вище принципи, можна відмітити, що головними ланками для отримання належної якості
продукції є: персонал; техніка і технологія; управління.
Персонал підприємства відіграє провідну роль у створенні нового продукту, тому важливим є питання належної
кваліфікації персоналу та забезпечення відповідної мотивації, яка б стимулювала до якісної роботи персоналу.
Щодо наступної ланки забезпечення якості продукції на лікеро-горілчаних підприємствах, особливе місце
відводиться техніці та технології. Мова йде про розробки наших науковців щодо удосконалення існуючих технологій з
гарантією більш високої якості виконання окремих операцій і виготовлення виробів в цілому.
Ще одним важливим чинником забезпечення якості продукції є впровадження ефективної системи управління
якістю продукції та отримання відповідних міжнародних сертифікатів якості.
Наявність сертифікату на систему управління якістю свідчить про відсутність браку та незмінність якісних
властивостей товару. Отримання сертифікату по вимогам стандартів ISO серії 9000 на систему управління якістю стала
необхідною вимогою багатьох міжнародних та вітчизняних тендерів. Виробники високоякісної продукції висувають
обов'язкову умову – наявність сертифікату на систему управління якістю, при проведенні закупок у постачальника.
Аналізуючи, вище викладений матеріал, можемо відмітити, що значення якості продукції для підприємств лікерогорілчаної галузі є актуальною проблемою, адже в умовах гострої конкурентної боротьби якість продукції сприймається як
аналог комерційного успіху, формує престиж будь-якого суб’єкта господарювання. Якість є основою для задоволення
потреб кожної людини і суспільства, найважливішою складовою конкурентоспроможності. Тому українським виробникам
для забезпечення якості лікеро-горілчаної продукції необхідно приділяти більшу увагу персоналу підприємства, техніці,
технології та управлінню в цілому. Для вирішення цієї задачі потрібно запровадити та вдосконалювати систему управління
якістю продукції.
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ТОРГІВЛЯ ТЕКСТИЛЕМ В КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В І ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Претензії двох політико-економічних систем в Європі: монархічного абсолютизму та бонапартистського
авторитаризму на універсальність наприкінці XVIII – на початку 1810-х років, поставили на порядок денний питання
взаємодії в умовах протистояння і взаємознищення. За таких умов суспільства суперників, змушені були функціонувати і
забезпечувати усім необхідним війська на фронті. І саме в той час виявилася виключна роль торгівлі, яка забезпечувала
необхідний рівень комунікації. Одним із показників випередження суперника було освоєння новітніх технологій в
текстильній промисловості. Сучасний стан справ у галузі економіки, фінансів, банківської справи, міжнародних запозичень,
державних і корпоративних боргів засвідчив неабияку вагомість наявності фахівців сфер виробництва, обслуговування та
постачання товарів широкого вжитку.
Питання історії торгівлі текстилем в Київській губернії у першій половині ХІХ ст., на жаль, ще не привертало
увагу дослідників. Але варто згадати як узагальнюючі праці з історії, історії промислового виробництва даного періоду, так
і монографії, присвячені безпосередньо історії торгівлі. Так, вагоме значення для виокремлення місця торгівлі в економічній
системі українських губерній мають роботи, написані Г. Казьмирчуком, Т. Солойовою [4], І. Гуржій та О. Гуржієм [1],
повноту картини доповнюють дослідження, присвячені безпосередньо Київській губернії [5] та м. Києва [3]. Глибокі
дослідження історії текстильної промисловості дозволили встановити місце “красного товару” в загальному торгівельному
асортименті.
Метою статті є дослідження ролі і розміру текстильних товарів на торгівельному ринку Київської губернії в І
половині ХІХ ст., виокремлення внутрішніх процесів, притаманних текстильному виробництву і торгівлі у вказаний період.
Вагомий внесок у розширення джерельної бази дослідження даної теми дали пошуки матеріалів, збережених у
архівах. Зокрема, у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві, Державному архіві Київської області
збережені справи, які дозволяють розкрити політику російського уряду у сфері торгівлі в І половині ХІХ століття, а також
місце текстильних товарів у асортименті постійної та періодичної торгівлі.
Для досягнення заявленої мети і завдань використано методи: аналізу історичних документів, порівняльноісторичний, ретроспективний, хронологічний.
Землі Київщини, як і вся Правобережна Україна до 90-х років XVIII ст. входила до складу Речі Посполитої. У
політичному відношенні це зумовлювало приналежність до європейських норм і державних, станових, громадських справ.
У культурному відношенні українські землі розвивались у руслі загальноєвропейських змін. В економічній галузі українські
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воєводства розвивалися як невід’ємна складова європейського ринку товарів та послуг. Водночас не варто відкидати
причин, що уможливили зміни на політичній карті Центрально-Східної Європи наприкінці XVIII ст. Шляхетські права не
мали ставати основою сепаратизму чи то станового, чи опозиційного. Реальність виявлялася жорсткою, формувалися
шляхетські конфедерації. Культурна виключність польської шляхти лише знаходила відгук у імперській величі російського
дворянства, особливо, імператорського двору. Військова могутність Росії вабила шляхту українських воєводств, обіцяючи
розширення ринків товарів, сировини, робочої сили, силового та дипломатичного забезпечення економічної діяльності.
Протягом першої половини ХІХ століття промисловість Київської губернії недовго відчувала стагнацію після
приєднання до Російської імперії. Демографічне зростання сприяло збільшенню попиту на товари текстильної
промисловості, оскільки кожна людина прагнула одягнутися відповідно до часу і власного суспільного стану.
За умов домінування натурального господарства, кожна сім’я сама забезпечувала себе усім необхідним. Це
стосувалося і матеріалів для одягу, і самого одягу. На Правобережжі і на Київщині зокрема, здавна вирощували льон та
коноплі, що використовувалися для виготовлення тканин. Саме із натуральних лляних тканин селянин та міщанин, що
придбав сировину у селянина, виготовляли більшість повсякденного та святкового одягу.
Надлишки ниток чи готової продукції – одягу, селяни могли продати або посередникам, або безпосередньо на
багатолюдних торгах, базарах, ярмарках, які мали місце у багатьох селах, містечках та містах. Готову продукцію ткацтва і
кравецтва збували також професійні виробники з міст та містечок, що могли входити до професійних товариств – цехів.
Статистика текстильної промисловості Київської губернії підтверджувала наявність різних підприємств: суконних,
полотняних, фарбувальних, панчішних, капелюшних, навіть, шовківничих. Власниками підприємств ставали поміщики,
купці, держава.
Вимогливість споживача спонукала виробників до пошуку засобів, які б допомогли виготовити таку продукція, яка
була б конкурентоздатною на ринку. На суконних мануфактурах Київської губернії застосовувалися різні верстати:
валяльні, стригальні, чесальні, вуточні, ткацькі, машини ревнишні, фарбувальні, сукновальні.
У першій чверті ХІХ ст. текстильні товари кустарної, цехової, мануфактурної промисловості знаходили збут, як на
місці виробництва, так і на ярмарках, базарах, торгах, місцях постійної торгівлі – магазинах та лавках, де пропонували
найпопулярніші товари: сукна, хустки, шовк, парча, полотно, килими [4, с. 73].
Зв’язки київських купців засвідчують про широку лінійку текстильних товарів, у тому числі закордонних, які
могли придбати кияни завдяки їх зусиллям [2, арк. 5зв.]. Задля убезпечення власного текстильного виробництва царський
уряд вдавався до підвищення мит.
Особливості торгівельних відносин населення Київської губернії і російських губерній засвідчують колоніальний
характер. У губернію імпортувалися російський текстиль, бавовняні тканини. Частина російських купців-власників
суконних мануфактур постійно скуповувала в Україні сировину (вовну), виготовляла з неї в Росії готові вироби (сукно) і
ввозила їх на продаж знов в Україну. Тут їх продавали на 15-20% дорожче, ніж в Росії. Російські купці роздавали партії так
званого “красного товаруˮ, тобто шерстяних, бавовняних, шовкових і суконних тканин дрібним торговцям, даючи їм
довгостроковий кредит, а ті розносили товар по селах, містечках, хуторах, поміщицьких маєтках [4, с. 101]. Отже,
російський текстиль все більше освоював український ринок, не маючи вагомої конкуренції.
Торгівельна кон’юнктура завжди нестабільна, але тенденції до захисту внутрішнього ринку від імпортних
текстильних товарів були завжди підтримувані протекціоністською митною політикою. Результатом дії комплексу вказаних
факторів стало те, що Москва разом зі своїми повітами не лише зберегла провідне становище, але й значно його укріпила і
розширила.
Таким чином, прослідковувався певний тренд: в Україну завозили готові промислові товари за вищими цінами, а з
України вивозили сировину для тих же промислових підприємств за низькими цінами. Україна, у тому числі Київська
губернія поступово перетворювалася на ринок збуту російських товарів та ринок дешевої сировини для російської
промисловості.
Список використаних джерел
1. Гуржій І., Гуржій О. Купецтво Києва та Київщини XVII – XIX ст. / І. Гуржій, О. Гуржій. – К., 2013. – 284 с.
2. Державний архів Київської області. – Ф.1. – Оп.336. – Спр.12. Сведения предоставленные уездными нижними судами в
експедицию Государственного Сената о состоянии сельского хазяйства и заводов, и вырабатываемых продуктов для нужд военного
ведомства и промышленности (объем сельськохозйяственной продукции в уездах и ценах на нее, о железообрабытывающих, медных,
суконных заводах и фабриках). – 1797 г. – 158 арк.
3. Закревский Н. Описание города Киева. Вновь обработанное и значительно умноженное издание с приложением рисунков и
чертежей. – Часть 1. Летопись. / Н.Закревский.  М. : Типография В.Грачева, 1868. – 455 с.
4. Казьмирчук Г. Д., Соловйова Т. М. Соціально-економічний розвиток Правобережної України в першій чверті ХІХ століття. /
Г. Д. Казьмирчук, Т. М. Соловйова. – К. : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 174 с.
5. Статистическое описание Киевской губернии. / Изданное тайным советником, сенатором Иваном Фундуклеем. – Ч.ІІІ. – СПб.
: Типография Министерства внутренних дел, 1852. – 575 с.

Демидчук Л. Б.
к.т.н., доцент,
Марущак. Р. Р.
магістр
Львівський торговельно-економічний університет
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ЦЕМЕНТУ В УКРАЇНІ
Капітальне будівництво є однією з найважливіших галузей господарства, що характеризує економічний потенціал
держави. Підвищення ефективності будівництва передбачає, насамперед, широке використання прогресивних науковотехнічних досягнень, скорочення витрат матеріальних, паливної і дешевих будівельних матеріалів є важливим державним
завданням. Цементна галузь поряд з металургією, електроенергетикою, хімією і машинобудуванням визначає економічний
потенціал і рівень промислового розвитку любої з країн складаючи її будівельно-інвестиційний комплекс [1].
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Серед композиційних матеріалів останнього покоління особливу увагу заслуговують полімерно-цементні
композити, бетонні полімерні композити й фібробетони, бетони з мікронаповнювачами. Використання цементу як матриці в
композиційних матеріалах (бетонах, розчинах, залізобетоні тощо) надає їм ряд переваг, серед яких:
- низька енергоємність виробництва (наприклад, у порівнянні з металами);
- можливість надання виробам будь-яких форм;
- технологічність (простота виготовлення й можливість твердіння при нормальних умовах або в умовах
тепловологої обробки).
Цементну галузь в Україні представляють заводи, потенційна потужність яких становить близько 24 млн. тон
цементу на рік. Але на сьогоднішній день, як видно з рис. 1 ці підприємства функціонують, як власність великих іноземних
компаній, таких як Lafarge, Heidelberg, CRH, Dyckerhoff AG та інших власників з Німеччини, Франції, Ірландії, Португалії
та Росії, які володіють в Україні загалом 12 заводами [2].

Рис. 1. Частка підприємств України у виробництві цементу [2]
Основними споживачами цементу є заводи залізобетонних і азбестоцементних виробів та конструкцій. Приблизно
15% цементу використовується при проведенні будівельно-монтажних робіт і порядку 5% продається в роздріб населенню [3].
Виробництво цементу безпосередньо впливає на навколишнє середовище, оскільки є джерелом 5% викидів
вуглекислого газу (CO2) в світі: (60% викидів відбуваються внаслідок перетворення сировини при високих температурах
(так звана. “декарбонізаціяˮ вапняку), а 40% викидів є результатом спалювання палива при нагріванні матеріалу до
потрібної температури, оскільки необхідна температура для утворення клінкеру – 1500°С).
Також підприємства з виробництва цементу відрізняються величезними викидами як твердих, так і газоподібних
забруднюючих речовин, а цементний пил впливає на всі компоненти оточуючого природного середовища [4]. Основними
споживачами цементу є заводи залізобетонних і азбестоцементних виробів та конструкцій. Приблизно 15% цементу
використовується при проведенні будівельно-монтажних робіт і порядку 5% продається в роздріб населенню [3].
Виробництво цементу безпосередньо впливає на навколишнє середовище, оскільки є джерелом 5% викидів
вуглекислого газу (CO2) в світі: (60% викидів відбуваються внаслідок перетворення сировини при високих температурах
(так звана. “декарбонізаціяˮ вапняку), а 40% викидів є результатом спалювання палива при нагріванні матеріалу до
потрібної температури, оскільки необхідна температура для утворення клінкеру – 1500°С).
Також підприємства з виробництва цементу відрізняються величезними викидами як твердих, так і газоподібних
забруднюючих речовин, а цементний пил впливає на всі компоненти оточуючого природного середовища.
Вплив виробництва цементу на рослинний покрив. Одним з основних індикаторів забруднення промислових
викидів на навколишнє природне середовище є рослинність, оскільки вона, завдяки високій чутливості до антропогенного
впливу, першою приймає на себе своєрідний “ударˮ техногенного преса. Пилові частки призводять до погіршення їхнього
життєвого стану, що проявляється в темпах росту і розвитку. У зоні впливу викидів практично будь-якого цементного
заводу на відстані до 2-х км спостерігаються зміни в хімічному складі рослин. Відбувається зміна видового складу рослин,
антропогенна трансформація рослинних, а також пригнічення життєвого стану лісу. За ступенем забруднення з урахуванням
рози вітрів відзначають три зони забруднення: сильного, середнього та слабкого забруднення (відповідно: до 500, 1000 та
1000-2000 м. Аналіз проб рослин виявляє високий вміст в межах санітарно-захисної зони (1000 м) хімічних елементів: V, Cr,
Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Mo і Pb. Перевищення їх змісту над фоновими показниками становить від декількох десятків до 350
разів. На відстані 2 км від цементного заводу їх вміст зменшується, але залишається вище фонових значень.
Вплив виробництва цементу на тварин. Прямий вплив пилу зводиться до дії на шкіру, слизові оболонки очей і
дихальних шляхів. Пилові частки, перемішані з потом, жировими виділеннями, уламками волосся і епідермісу,
закупорюють пори шкіри, порушується теплорегуляторна, захисна і тактильна функція шкірних покривів.
Вкрита пилом шкіра втрачає чутливість до подразників, що уповільнює рефлекторні реакції. Пил закупорює
вивідні протоки потових і сальних залоз, що може викликати дерматит та розвиток піодермії. Особливу небезпеку становить
застій лімфи, фібринозне розрощення сполучної тканини, розпад клітин альвеол тощо, що полегшує доступ любої інфекції.
Вплив виробництва цементу на здоров’я людини. Цемент подразнює шкіру та слизову оболонку людини.
Цементний пил при попаданні в бронхи викликає зміну легеневої тканини, що, у свою чергу, призводить до незворотних
функціональних змін легень. Цементний пил так само вважається канцерогенною речовиною і може викликати рак горла.
Газоподібні викиди в процесі виробництва цементу так само впливають на організм людини. Вони призводять до розвитку
широкого діапазону захворювань (бронхіти, пневмонії, бронхіальна астма, серцева недостатність, інсульти, виразки
шлунку) і збільшення смертності людей з ослабленим імунітетом.
Підводячи підсумок, не дивлячись на всю важливість цементного виробництва, воно має ряд суттєвих недоліків,
зокрема, в екологічній сфері. Цементна промисловість держави перебуває в кризовому стані, на її радикальну модернізацію
потрібні великі кошти. На даний момент підприємства галузі не в змозі самостійно здійснити серйозні заходи з технічного
переозброєння, тим більше перехід на більш екологічним і продуктивним сухий спосіб його отримання.
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З огляду на викладене, цікавою є пропозиції щодо виготовлення та використання нових видів екологічного
цементу. Так, наприклад, каліфорнійський виробник Calera і британська Novacem стверджують, що їм вдалося розробити
технологічний процес з негативним балансом СО2, тобто, під час виробництва вуглекислий газ не виділяється, а, навпаки,
поглинається. Також заслуговує уваги німецька розробка Celitement. Це свого роду імітація цементу, яка отримується при
температурі всього 300°С. В основі отриманої речовини лежить суміш різних кремнієвих компонентів з низьким вмістом
кальцію. Крім того, вода в суміш додається раніше, ніж при виготовленні звичайного цементу. Підсумок – інша хімічна
реакція і скорочення викидів вуглекислого газу.
Отримані зразки, на думку розробників, зарекомендували себе під час експлуатації подекуди набагато краще,
наприклад, в очисних спорудах, де хімікати та інші агресивні речовини регулярно роз’їдають звичайний бетон. Але є у
зазначених розробок є і суттєвий мінус – такий цемент поки що дорогий.
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ В УКРАЇНІ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ
ДОГЛЯДУ
Стан і зовнішній вигляд волосся і шкіри, насамперед відображає загальний стан організму. Однак волосся можуть
мати і свої хвороби, виникають в результаті нервового потрясіння, неправильного харчування, інфекційних захворювань і т.
д. Лікувати їх необхідно у лікарів-косметологів і дерматологів. Щоб надовго зберегти волосся блискучим, густими і
красивими, за ними потрібен певний догляд.
Погіршення стану волосся може виникнути в результаті хімічної завивки, фарбування волосся (останнє часто
трапляється в домашніх умовах), миття голови, а також при щоденному накручуванні на бігуді, тупируванні (начісувані),
якщо ці дії виконуються неправильно. Тому забарвлення, а тим більше завивку волосся слід робити тільки в перукарнях.
Догляд за волоссям – непросте завдання, адже важливо підібрати засіб, який підійде саме вам і буде доглядати за
вашими волоссям. Багато споживачів хочуть професійні засоби по догляду за волоссям і залишаються задоволеними. А які з
цих засобів дійсно ефективні? [1].
Отже, пропонуємо з’ясувати, які засоби для догляду за волоссям, що відносяться до розряду професійних, є
найкращими:
 італійської торгової марки “ГУАМˮ по догляду за волоссям, обличчям та тілом (антицелюлітні засоби для
обгортання в наявності), гелі та креми для чоловіків;
 українська ТМ “ВІГОРˮ пропонує креми, сироватки, тоніки, скраби, суфле і маски для обличчя, розроблених на
основі натуральних олій, і цілу серію засобів по догляду за волоссям;
 французька ТМ “Xeno Laboratoryˮ постачає нам продукцію для догляду за собою, як для слабкої, так і для
сильної половини людства.
Також, ми хочемо відзначити й інших виробників, таких як:
 “Looky Lookˮ ‒ це чудовий вибір органічної косметики по догляду за тілом та волоссям (не містять SLS).
Розробники зосередили свою увагу на натуральній концепції, перш вивчивши побажання споживачів, які вважають, що
екологічно чисті товари ‒ це спосіб життя. В Україні немає аналогів даних продуктів.
 “Bishoffˮ виготовляє продукцію для волосся, обличчя та тіла. Вам слід звернути увагу на їх різноманітність,
оскільки у нас є поживні, регенеруючі, релаксуючі креми для обличчя, саше-маски заспокійливі, тоніки для тіла
пом’якшувальні, зволожуючі й очищаючі. Всі вони створені на основі органічних і натуральних продуктів.
 “Organic Life” відносно молода компанія, що зарекомендувала себе однією з кращих. Вона займається
виробництвом різних косметичних засобів на основі рослинних олій, бурякового соку, цукру і бурштинової кислоти.
Компанія постачає нам мило для лазні, креми по догляду за руками і ногами, шампуні і бальзами для волосся.
 “Маркел”  косметична компанія, унікальність якої полягає в наявності дитячої серії. Всі серії по догляду
створені на основі власної якісної й унікальної сировини, додатково компоненти, для якої вони замовляють у провідних
постачальників з усього світу.
В наші дні цивілізоване людство досить демократично, тому кожен на свій розсуд вибирає свою зачіску. Минулі
епохи залишили чимало свідчень того, що форма і висота зачіски, колір і довжина волосся або навіть обов’язкові перуки
були строго запропоновані відповідно до займаним місцем у суспільстві [2].
На волосся в певній мірі впливають спадкові чинники, але в той же час вони індивідуальні, оскільки кожна людина
має унікальний ДНК. Фахівці, озброєні сучасним обладнанням і технологіями, за волоссям складають “генетичну картуˮ
його власника, визначають групу крові, стать, вік і захворювання. Поголити волосся не важко, а от щоб виростити густу
шевелюру чудову потрібно чимало часу і старанності. На жаль, на зовнішній вигляд і здоров’я волосся негативно впливають
багато чинників: несприятлива екологія та прямі сонячні промені, стреси і втому, дисбаланс в харчуванні і проблеми зі
здоров’ям, неправильно підібрана косметика для волосся і відсутність належного догляду за волоссям.

327

Зайве говорити, що неправильне харчування і похитнулося здоров’я ‒ це найбільш серйозні причини пошкодження
волосся, але й здорові люди повинні певним чином піклуватися про своє волосся, для чого існує косметика для волосся. За
тисячоліття існування людства накопичений величезний досвід в цій області, створено дієві народні рецепти.
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИХ ТОВАРІВ
Розумні будинки, як і більшість досягнень сучасної техніки, початково з’явилися на сторінках фантастичних
оповідань. Але матеріалізовуватись ідея почала лише у ХХ-му сторіччі після широкого введення електрики у будівлях і
розвитку інформаційних технологій. Перше повідомлення про віддалені прилади контролю можна віднести до розробки
Ніколою Тесла дистанційного керування судами та транспортними засобами у 1898 році.[1]
Сьогодні технології дозволяють збирати домашню автоматику покомпонентно: обирати лише ті функції розумного
будинку, які дійсно потрібні користувачу. Тепер новітні технології керування приміщенням з’являються щодня. Навіть речі,
котрі раніше розглядалися лише як красиві предмети інтер’єру тепер можуть виконувати ряд мультимедійних або
побутових функцій.
Розумний будинок ‒ це сучасно, модно, комфортабельно и безпечно. Залишилось діло за малим ‒ встановити
систему у своєму будинку, перетворівши його на подібність справжньої фортеці .[2].
Будинок, в якому самі по собі відкриваються двері, включаються побутові прилади, регулюється температура і
засуваються жалюзі, схожий на кадр з фільму про далеке майбутнє. Однак майбутнє набагато ближче, ніж нам здається.
Система “розумний будинокˮ дозволяє повною мірою відчути блага технічного прогресу і позбавляє людину від вирішення
безлічі побутових завдань. Вперше поняття “розумний будинокˮ з’явилося в 50-х роках минулого століття. Прародителькою
системи, здатної контролювати облаштування в цілому будинку, є технологія Java. Розробники цієї технології намагалися
впровадити її в побутові прилади, тим самим зробивши їх більш “інтелектуальнимиˮ.
Наприклад, вже в той час почали з’являтися перші вбудовувані мікрохвильові печі, кондиціонери, здатні регулювати
мікроклімат приміщення залежно від погоди за вікном і т. д.
Однак поняття “розумний будинокˮ включає в себе не тільки інтелектуальну побутову техніку. Якщо пояснювати
простими словами, то ця система координує роботу всіх технічних пристроїв, що знаходяться в будинку. Причому
управління системою може здійснюватися як за допомогою пульта, так і дистанційно, за допомогою сучасних девайсів —
айфона, смартфона, планшета і т. д. .[3]
Система “розумний будинокˮ умовно ділиться на кілька самостійних підсистем: безпека, освітлення, multiroom та
клімат-контроль.
Можливості системи “розумний будинокˮ воістину багатогранні. Наприклад, щоб запобігти ймовірність
пограбування, коли в будинку нікого немає, система імітує присутність господаря шляхом розсовування жалюзі,
включення/вимикання світла і т. д. Якщо ж зловмисники все ж проникають всередину приміщення чи відбувається інша
екстраординарна ситуація, система миттєво сповіщає про це господаря. Крім того, технологія “розумний будинокˮ дозволяє
структурувати роботу всього технічного та інженерного обладнання, задавши йому певний сценарій. Наприклад, перед
вашим пробудженням система нагріє підлоги у ванній кімнаті, включить музичний центр, налаштує роботу кондиціонера на
задану температуру, відрегулює оптимальну вологість в приміщенні і вирішить безліч інших побутових завдань. [4]
Оскільки процес установки системи “розумний будинокˮ досить складний і трудомісткий, провести його без
допомоги фахівця неможливо.
В ідеалі, монтаж бездротової системи “розумний будинокˮ має здійснюватися на етапі планування об’єкта. Однак
деякі елементи системи можна безперешкодно встановити і в готовому будинку або квартирі.
Перед установкою системи спільно з фахівцем потрібно визначити кілька важливих нюансів:
‒ всі приміщення будинку будуть підключені до технології;
‒ де будуть розміщені відеокамери, чи будуть вони прихованими чи ні;
‒ як буде розташована схема освітлення;
‒ де будуть розташовані протипожежні датчики;
‒ які деталі об’єкта потраплять під управління і т. д.[3]
Тому система “розумний будинокˮ робить житло максимально зручним, комфортним і безпечним. Завдяки
технічній досконалості, вона значно спрощує життя людини, економлячи при цьому час і енергетичні ресурси.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН
До якості та безпечності пластикових вікон висувається ряд вимог. Вони повинні бути міцними та довговічними,
вологонепроникними, герметичними, забезпечувати пожежну безпеку, тепло, комфорт, екологічність, надійність в
експлуатації, енергозбереження, звукоізоляцію, легкість у догляді, захист від атмосферних явищ, захист від холоду та
морозу, захист від проникнення у приміщення і при цьому надавати естетичну насолоду для споживачів [1, 2].
Формування комплексу споживних властивостей пластикових вікон залежать від складу вихідного сировинного
матеріалу, технології виробництва, умов експлуатації та інших складових.
Протягом останніх років чимало виробників пластикових вікон в Україні вклали кошти у технічне оснащення
виробництва, посилили контроль за якістю комплектуючих виробів та монтажних робіт. Оскільки вікна встановлюють на
десятки років, то вимоги покупців до цієї продукції достатньо високі. На території України на сьогодні працюють близько
150 ліній із виробництва ПВХ профілю. Сукупна потужність такого устаткування дорівнює майже 16,5 тис. тон на місяць,
або 200 тис. тон на рік. Згідно прогнозів у 2017-2019 рр. виробництво ПВХ профілю в Україні перевищить його імпорт.
Високий відсоток імпорту зберігся за рахунок привезеного профілю високої якості, який в Україні поки що не виробляють,
а також профілю з Китаю, основною перевагою якого є низька ціна. Слід зазначити, що постійно відбувається збільшення
ціни на металопластикові вікна, оскільки зростають ціни на ПВХ профілі, а це основна сировина для виробництва вікон.
Поряд із цим на ринку України працюють заводи зі складання металопластикових вікон із готового профілю, які
допоки не мають у розпорядженні виробничих потужностей із виготовлення власних ПВХ профілів і часто використовують
імпортні матеріали.
Проблемою при виготовленні екологічно безпечних пластикових вікон, які забезпечують їх довготривалу
експлуатацію, є створення композицій за рахунок сучасних технологій виготовлення ПВХ конструкцій із застосуванням
кальцієво-цинкового стабілізатора (нешкідливого для здоров’я людини) і відмови від застосування токсичного свинцю і
кадмію.
Виготовлення пластикових вікон в Україні проводять згідно до вимог ДСТУ Б.В.2.6-15:2011, ДСТУ–Н Б.А.3.16:2009, ДСТУ Б.В.2.6-23:2009 та відповідної конструкторської документації [3, 4].
Важливим етапом стало запровадження енергетичного маркування пластикових вікон в Україні, розробленого
відповідно до EN ISO 10077-1:2006 Thermal performance of windows, doors and shutters  Calculation of thermal transmittance 
Part 1:General.
Енергетичне маркування пластикових вікон дозволяє у доступній для споживача формі показати енергетичні
характеристики вікон, підвищити рівень знань споживачів щодо енергоефективності пластикових вікон, поліпшити середній
рівень енергозбереження і енергетичних характеристик матеріалів, які використовують для їх виробництва. При цьому
підвищується якість виробів, що виготовляються.
Відмінні особливості для енергетичного маркування вікон полягають у його проведенні для конкретного типу і
розміру вікна, наявності блоку порівняння із нормативними величинами, наявністю логотипу і контактів постачальника або
виробника, QR-коду із посиланням на детальну інформацію про продукцію, блоку посилань на сертифікат і орган
сертифікації продукції.
Однією з найбільш важливих характеристик металопластикового вікна є енергозберігаючі властивості (власне саме
з цієї причини споживачі міняють старі вікна на нові). Саме по собі нове пластикове вікно не гріє взимку і не охолоджує
приміщення влітку. У закритому стані металопластикові вікна не повинні пропускати повітря (за відсутності клапана для
провітрювання). Ця характеристика пластикових вікон є позитивною, проте вимагає належної системи вентиляції з метою
запобігання появи конденсату на профілі, склопакетах або відкосах.
Для підвищення енергозбереження пластикових вікон, встановлюють двокамерний склопакет із відстанню між
шибками від 6 до 18 мм. Повітря, яке знаходиться між склом, є хорошим теплоізолятором. Для ще більш кращого
енергозбереження зараз найчастіше використовують спеціальні шибки з низько емісійним покриттям. Звукоізоляцію
металопластикових вікон забезпечує двокамерний склопакет, який за умови якісного виконання, зменшує шум з вулиці до
30-40 дБ. Звукоізолююча здатність склопакета залежить від товщини скла та кількості шибок у склопакеті.
Таким чином, вирішення проблеми забезпечення належної якості пластикових вікон, вимагає спільних зусиль
виробничників та торгівельних працівників.
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РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ ТОМАТНОГО СОУСУ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
Інноваційні тенденції у овочепереробній галузі направленні на виробництво широкого асортименту соусів. Однак,
сучасний споживач приділяє особливу увагу продуктам, які сприяють зміцненню здоров’я, запобігають виникненню
захворювань, пов’язаних з харчуванням. Тому варто розглянути можливість введення у рецептуру традиційних продуктів
сировину підвищеної харчової та біологічної цінності.
Соуси томатні широко використовуються у домашній кулінарії та у закладах громадського харчування. Заміна
класичних рецептурних компонентів на інгредієнти підвищеної харчової цінності значно покращить смакові властивості та
фізіологічну цінність томатних соусів.
З цією метою у рецептуру томатних соусів вводили насіння та олію гарбуза, корінь аїру тростинового.
Насіння гарбуза містить білок (до 28%) і олію (35-50%), до складу якої входять переважно гліцериди
пальмітинової (13,5%), стеаринової (6,3-8,0%), олеїнової (25,0-29,0%) та лінолевої кислот (47,0-55,2%). Також його
біологічну цінність обумовлюють стерини (кампестерин, стигмастерин, стигмастерол, кукурбітол) та фосфатиди. Особливу
роль у складі насіння гарбуза відіграють вітаміни групи В, γ-токоферол (40–620 мг/100 г), α-, β- і δ-токофероли у невисокій
концентрації (3 мг/100 г), каротиноїди, серед яких 52,5% лютеїну і близько 10% β-каротину, решту становлять віолаксантин,
лютеоксантин, ауроксантин епімер, лютеїн епоксид, флавоксантин, хризантемоксантин, α-, β-криптоксантин, α-каротин,
цис-ізомер лютеїну), фітин, смоли (оксицеротинова кислота), порфірини (хлорофіл β і феофітин). Водорозчинна фракція
(кукурбін) складається з амінокислот і низькомолекулярних пептидів. Кукурбітин (3-аміно-3-карбоксипіролідин) вважають
діючою речовиною насіння гарбуза. Його вміст  0,1–0,3% залежно від виду і сорту цього овочу. У насінні міститься також
клітковина (15%), протеїни міозин і вітеллін, лігнани, аскорбінова і саліцилова кислоти, ефірна олія, макро- і мікроелементи
(К, Ca, P, Mg, Fe, Cu, Zn, F). Всі представлені компоненти сприяють виведенню з організму людини таких шкідливих
речовин, як кадмій і свинець, знижують рівень цукру, стабілізують тиск [1].
У корінні аїру тростинового міститься близько 5% ефірної олії, до складу якої входить ряд моно-і сесквітерпенів 
азарон, D-α-пінен (1%), біциклічні сесквітерпени калам (10%), сесквітерпени каламенон, каламендіол, ізокаламендіол, спирт
каламеол, а також D-камфен (7%), D-камфора (8,7%), борнеол (3%), евгенол, метілевгенол, каріофілен. Вміст вітаміну С
досягає до 150 мг %, йоду (1,2-1,9 мг%), також є глікозид скорин, люценіон, алкалоїд каламін, дубильні речовини, крохмаль,
холін, вітаміни та різні смоли, слизи. Коріння аїру захищає організм людини від шкідливого впливу радіоактивних та
токсичних речовин, посилює імунітет, нормалізує обмін речовин [2].
При розробці оптимальної рецептури нового томатного соусу враховували органолептичні показники і для цього
було розроблено дослідну лінійку кількісного вмісту кожного з рецептурних компонентів.
Враховуючі вищенаведені дані вважаємо, що така сировина може бути використана у рецептурі нового томатного
соусу “Корисний”. Особливості його рецептури наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Рецептура томатного соусу “Корисний” (кг / на 1 т готового соусу)
Сировина і матеріали
Соус томатний “Корисний”
Норма розходу
Відходи та
Норма закладки підготовленої
втрати, %
сировини і матеріалів
Томатне пюре 12 % с.р.
870
4,9
827,37
Насіння гарбуза
20
1,0
19,5
Цукрова пудра
25
1,0
24,75
Цибуля
12
28,0
8,64
Гарбузова олія
100
6,0
94,0
СО2-екстракт прянощів
2
1,0
1,94
Сіль
3
1,0
2,7
Аір (корінь) сушений
2
3,0
1,94
Разом
1034
980,84
В результаті використання у рецептурі томатного соусу подрібненого насіння гарбуза у кількості 2,0 % до маси
рецептурних компонентів, він був насичено-червоного забарвлення із рівномірним вкрапленням подрібненого гарбузового
насіння. Смак характеризувався як приємний, солодкуватий, а внесені компоненти надавали соусу пряного присмаку.
Підбір рецептурних компонентів позитивно вплинули на фізико-хімічні показники соусу томатного, які
відповідали вимогам діючої нормативної документації.
Вважаємо, що розроблена нами рецептура соусу томатного “Корисний” з веденням насіння гарбуза значно
поліпшила його біологічні і смакові властивості.
Список використаних джерел
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ МАЙОНЕЗІВ СТОЛОВИХ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО
ВИРОБНИЦТВА

Коефіцієнт вагомості (ai)

В умовах сьогодення, значним попитом серед населення України та всіх країн світу займає майонез, що зумовлено,
насамперед, його високими смакоароматичними властивостями. У зв’язку з цим, виникає необхідність комплексної оцінки
якості майонезів вітчизняного та закордонного виробництва.
Мета роботи – комплексна оцінка якості майонезу столового вітчизняного та закордонного виробництва.
Об’єкт дослідження  майонез столовий висококалорійний, жирністю 67%, з яких п’ять зразків – вітчизняного і
один закордонного виробництва:
- зразок 1 – майонез, жирністю 67% “Королівський” ТМ “Королівський смак”. Виробник: ПП “Віктор і К”,
Україна.
- зразок 2 – майонез, жирністю 67% “Провансаль” ТМ “Щедро”. Виробник: ТОВ “ТД Щедро”, Україна.
- зразок 3  майонез столовий, жирністю 67% “Справжній” ТМ “Гуляй-поле”. Виробник: ТОВ “Дельта”, Україна.
- зразок 4  майонез, жирністю 67% “Провансаль” ТМ “Olkom” . Виробник: ПАТ “Київський маргариновий завод”,
- зразок 5  майонез, жирністю 67% “Провансаль Столовий” ТМ “Оліс”. Виробник: ТОВ ФІРМА “ОЛІС ЛТД”,
Україна.
- зразок 6  майонез, жирністю 67% “Оригінальний” ТМ “Hellmann’s”. Виробник: ТОВ “Unilever-Polska”, Польща.
Комплексну оцінку якості майонезів столових визначали шляхом розрахунку інтегрального показника якості з
урахуванням бракувальних та еталонних значень показників. Використання комплексного показника якості, який об’єднує
значну кількість одиничних показників, дозволяє надати найбільш повну характеристику якості досліджуваних зразків.
Даний метод сприяє об’єктивності оцінки продукції за рахунок формалізації критеріїв якості, тобто представлення
показників у форматі цифрових даних [1].
Дослідні зразки майонезу столового для комплексної оцінки якості здійснювали за органолептичними (зовнішнім
виглядом, кольором, смаком та запахом) та фізико-хімічними показниками (масова частка вологи, масова частка жиру,
кислотність, стійкість емульсії) [2]. Дані показники, на нашу думку, є найбільш вагомими.
За результатами органолептичної оцінки якості, встановлено, що зовнішній вигляд майонезу столового ТМ
“Королівський смак”, ТМ “Щедро”, ТМ “Olkom”, ТМ “Оліс” характеризувався однорідною, сметаноподібною консистенцією,
тоді як зразок ТМ “Гуляй-поле”  рідкою, а консистенція зразка 6 ТМ “Hellmann’s” була дещо желеподібна. Колір зразків 1
ТМ “Королівський смак”, 2 ТМ “Щедро”, 5 ТМ “Оліс” був властивим з жовтуватим відтінком, що свідчить про правильність
компонентної рецептури, тоді як у зразків 3 ТМ “Гуляй-поле”, 4 ТМ “Olkom” виявлено білий колір, що зумовлено, на нашу
думку, низьким вмістом яєчних продуктів у їх складі, а у зразка 6 ТМ “Hellmann’s” надмірно жовтий відтінок.
Смак та запах майонезу столового зразка 1 ТМ “Королівський смак”, 2 ТМ “Щедро”, 4 ТМ “Olkom” був характерний,
гармонійний, ніжний без сторонніх присмаків. Щодо зразків 3 ТМ “Гуляй-поле” та 5 ТМ “Оліс”, то їх був притаманний злегка
кислуватим післясмак, що свідчить про надмірний вміст оцтової кислоти, а зразку 6 ТМ “Hellmann’s” яскраво виражений
кислуватий післясмак, що свідчить про порушення рецептури майонезу, а саме надмірного вмісту оцтової кислоти.
Комплексну оцінку якості майонезу столового вітчизняного та закордонного виробництва представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Комплексний показник якості дослідних зразків майонезу столового вітчизняного та закордонного
виробництва
Показники
Порівняльні
Зразок 1
Зразок 3
Зразок 6
Зразок 4
Зразок 5
Зразок 2
значення
ТМ “КороліТМ “Гуляй - ТМ “Olkom” ТМ “Оліс”
ТМ
ТМ “Щедро”
показника
вський смак”
поле”
“Hellman’s”
НатуВідноБракуЕталоральний
сний
вальне
нне
показник
показник
(pбр)
(pет)
(рі)
(Рвідн)

рі

Рвідн

рі

Рвідн

рі

Рвідн

рі

Рвідн

рі

Рвідн

Зовнішній
вигляд

0.1

5

2

4.7

0.09

4.3

0.08

3.3

0.04

4.6

0.09

3.7

0.06

2.7

0.02

Колір

0.15

5

2

4.7

0.14

4.4

0.12

3.2

0.06

4.7

0.14

3.2

0.06

3.5

0.08

Смак і запах
Масова частка
вологи,%
Масова частка
жиру,%
Кислотність
Стійкість
емульсії
Комплексний
показник якості

0.25

5

2

4.6

0.22

4.4

0.2

3.2

0.1

4.4

0.2

3.3

0.11

2.9

0.08

0.15

33

50

27.77

0.2

26.83

0.2

30.87

0.11

29.26

0.12

30.67

0.27

30.85 0.11

0.15

67

50

68.96

0.17

68.77

0.17

64.37

0.13

67.94

0.16

65.86

0.14

64.98 0.13

0.1

0.1

1.5

0.32

0.08

0.29

0.09

0.45

0.08

0.35

0.08

0.42

0.08

0.48

0.07

0.1

100

90

99

0.09

99

0.09

97

0.07

99

0.09

97

0.07

99

0.09

1

0,99

0.95
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0,59

0,88

0,79

0,58

За результатами комплексного кваліметричного оцінювання, найвищим рівнем якості характеризувався зразок 1
ТМ “Королівський смак” (0.99). Це зумовлено його високими смаковими характеристиками, однорідною
сметаноподібною консистенцією, а також відповідністю за усіма досліджуваними фізико-хімічними показниками.
Високий рівень якості відмічено для зразка 2 ТМ “Щедро” (0.95) – за рахунок достатньо вираженого смаку та
аромату, низької кислотності, порівняно з іншими зразками. Достатньо високим рівнем якості характеризувалися зразки
4 ТМ “Olkom” (0.88), за рахунок приємного смаку та аромату та, порівняно з попередніми зразками, дещо вищої
кислотності та вмісту вологи, та 5 ТМ “Оліс” (0.79) – за рахунок властивого смаку та запаху, відповідністю фізикохімічних показників.
Найнижчий рівень якості встановлено у зразку 3 ТМ “Гуляй-поле” (0.59), що зумовлено нехарактерним
кольором, невираженим смаком та запахом, низькою стійкістю емульсії, порівняно з іншими зразками, а також високим
показником кислотності. Зразок 6 ТМ “Hellmann’s” також характеризувався низьким рівнем якості (0.58) за рахунок
нехарактерного зовнішнього вигляду, а саме желеподібної консистенції, насиченого жовтого кольору, достатньо
вираженим кислуватим присмаком, а також найвищим показником кислотності серед усіх дослідних зразків.
Таким чином, результатами комплексної оцінки якості майонезів столових встановлено найвищий рівень якості
для зразка 1 ТМ “Королівський смак” (0.99), зразок 2 ТМ “Щедро” (0.95) за рахунок вираженого смаку та аромату,
зниженій кислотності, порівняно з іншими зразками. Достатньо високий рівнем якості характеризувалися зразки 4 ТМ
“Olkom” (0.88) та 5 ТМ “Оліс” (0.79). Найнижчим рівнем якості характеризувалися зразки 3 ТМ “Гуляй -поле” (0.59) та
зразок 6 ТМ “Hellmann’s”. На нашу думку, з метою підвищення якості та задоволення потреб споживача, даним
виробникам доцільно вдосконалити рецептуру і технологію виробництва майонезу.
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ЯКІСТЬ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИРОЩУЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ
Протягом останніх років значення кукурудзи у різних галузях харчової промисловості значно зросло, оскільки
кукурудза – одна з найбільш урожайних зернових культур України. За середньою врожайністю зерна вона поступається
лише рису та озимій пшениці. Крім того, її широке застосування зумовлено також особливостями хімічного складу. У зерні
кукурудзи міститься 65-70 % вуглеводів, 12-14 % білку, 7-14,5 % жирів (у зародку до 30 %), 2 % клітковини, вітаміни групи
B, Е, А, РР, мінеральні речовини – калій, кальцій, залізо, марганець та ін. [3]. Таким чином, зерно кукурудзи є цінної
сировиною для виробництва харчових продуктів, що обумовлює актуальність його оцінки якості.
Мета роботи ‒ оцінка якості зерна кукурудзи для виробництва харчових продуктів, що вирощується на території України.
Об’єктом дослідження було зерно кукурудзи п’яти різних сортів, а саме:
 Зразок 1 – зерно кукурудзи сорту Телекс, гібрид з високим потенціалом врожайності та ранніми строками
дозрівання, тип зерна – зубоподібний;
 зразок 2 – зерно кукурудзи сорту Гірондель, середньоранній гібрид кукурудзи, тип зерна – кременистий;
 зразок 3 – зерно кукурудзи сорту Шавокс, ранньостиглий гібрид кукурудзи, який має високу стійкість д о
холодів та тривалий період цвітіння, тип зерна – зубоподібний;
 зразок 4 – зерно кукурудзи сорту Пролікс, гібрид з середньораннім строком дозрівання, тип зерна – зубоподібний;
 зразок 5 – зерно кукурудзи сорту Коксімо, гібрид кукурудзи з середньо-ранніми строками дозрівання, тип
зерна – кременистий.
Оцінку якості зерна кукурудзи здійснювали за органолептичними та фізико-хімічними показниками на
відповідність вимогам ДСТУ 4525:2006 “Кукурудза. Технічні умовиˮ.
Органолептичну оцінку зерна здійснювали за такими показниками, як колір, запах, смак (табл. 1.)
Таблиця 1
Результати органолептичної оцінки якості зерна кукурудзи різних сортів
Показник
Колір

Зразок 1 Телекс
Яскраво жовтий,
плодові оболонки
гладенькі, прозорі,
зерно з вдавленою
верхівкою

Зразок 2 Гірондель
Оранжевий, плодові
оболонки гладенькі,
прозорі, зерно з
округлими без
вдавленості верхівками

Запах

Без сторонніх
запахів, притаманний
даному сорту зерна

Без сторонніх запахів,
притаманний даному
сорту зерна

Смак

Властивий, прісний,
без сторонніх
присмаків, не
кислий, не гіркий

Властивий, прісний,
без сторонніх
присмаків, не кислий,
не гіркий

Зразок 3 Шавокс
Яскраво виражений
оранжевий, плодові
оболонки гладенькі,
прозорі, зерно з
вдавленими
верхівками
Без сторонніх
запахів,
притаманний даному
сорту зерна
Властивий, прісний,
без сторонніх
присмаків, не
кислий, не гіркий

332

Зразок 4 Пролікс
Яскраво оранжевий,
плодові оболонки
гладенькі, прозорі,
зерно з вдавленою
верхівкою жовтого
кольору
Без сторонніх запахів,
притаманний даному
сорту зерна
Властивий, прісний,
без сторонніх
присмаків, не кислий,
не гіркий

Зразок 5 Коксімо
Світло-жовтий,
плодові оболонки
гладенькі, прозорі,
зерно з округлою
без вдавленості
верхівкою
Без сторонніх
запахів,
притаманний
даному сорту зерна
Властивий,
прісний, без
сторонніх
присмаків, не
кислий, не гіркий

Як видно з даних табл. 1, усі зразки характеризуються властивим культурам запахом. Оранжевий колір
притаманний зразкам Телекс, Гірондель, Шавокс, Пролікс, на відміну від зерна сорту Коксімо, який характеризувався
світло-жовтим кольором. Смак у всіх зразках був властивий, прісний та без сторонніх присмаків. Зовнішній вигляд зерна
кукурудзи сорту Телекс, Шавокс та Пролікс характеризувався зубоподібним типом, Гірондель та Коксімо кременистим
типом зерна. Таким чином, результатами органолептичної оцінки встановлено, що досліджувані зразки зерна кукурудзи
характеризуються властивостями даних типів зерна та відповідають встановленим вимогам.
Дослідження фізико-хімічних показників здійснювали шляхом визначення вологості, вмісту зернової та сміттєвої
домішок, зараженості шкідниками. Результати дослідження наведено в табл. 2.
Експериментальними дослідженнями встановлено, що вологість зерна кукурудзи сорту Гірондель становила
16,7%, що на 1,7% перевищує допустиму норму, сорту Пролікс – 15,8% на 0,8%, тоді як вологість інших зразків знаходилася
в межах. Підвищений вміст вологи в зерні зменшує його харчову цінність, негативно впливає на тривалість зберігання, а
сире зерно погано розмелюється та непридатне до транспортування.
Зернова домішка у всіх зразках представлена, головним чином, пошкодженими зернами та не перевищувала
допустиму норму 7%, пророслих зерен виявлено не було.
Вміст сміттєвої домішки в зерні кукурудзи сорту Коксімо перевищував на 0,6 % встановлених норм, а зіпсованих
зерен на 0,2%, що свідчить про недосконале його очищення. Пророслих, зіпсованих зерен, мінеральних і шкідливих
домішок, шкідників різних видів, які пошкоджують зерно при зберіганні, в досліджуваних зразках зерна не було виявлено.
Таблиця 2
Результати дослідження фізико-хімічних показників зерна кукурудзи
Показник
Вологість, %
Зернова
домішка, %,
зокрема:
пошкоджені
зерна
пророслі зерна

Вимоги за ДСТУ
4525:2006
не більше 15,0
не більше 7,0

Зразок 1
Телекс
13,2
5,3

Зразок 2
Гірондель
16,7
4,2

Зразок 3
Шавокс
14,6
6,8

Зразок 4
Пролікс
15,8
5,6

Зразок 5
Коксімо
13,4
2,7

2,0

1,4

0,3

0,8

0,2

0,6

1,0

-

-

-

-

-

Сміттєва
домішка, %,
зокрема:
зіпсовані зерна
мінеральна

не більше 2,0

1,6

1,6

0,8

0,6

2,6

1,0
0,3

0,2
-

0,1
-

-

-

1,2
-

шкідлива
Зараженість
шкідниками

0,2
Не дозволено

Не виявлено

Не виявлено

Не виявлено

Не виявлено

Не виявлено

Відповідно, за результатами оцінки якості дослідних зразків кукурудзи для харчових продуктів було встановлено, що
зерно сорту Коксімо також відповідало за зовнішнім виглядом своєму типу, але перевищувало допустимі норми вмісту сміттєвої
домішки, переважну частину яких становили зіпсовані зерна, що свідчить про недостатнє очищення зерна при виробництві.
Зерно кукурудзи сортів Гірондель та Пролікс містило підвищений вміст вологи на 1,7% та 0,8% відповідно, що
зумовлено недотриманням умов зберігання, недостатньою вентиляцією приміщень для зберігання зерна. Відповідно дане зерно
кукурудзи не доцільно використовувати для виробництва харчових продуктів.
Таким чином, експериментальними дослідженнями встановлено, що лише зерна кукурудзи сорту Телекс та
Шавокс характеризувалися властивостями даного виду та відповідали вимогам ДСТУ 4525:2006 “Кукурудза. Технічні
умовиˮ за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Отримані результати підтверджують їх придатність для
виготовлення харчових продуктів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКВІЗИТІВ МАРКУВАННЯ ПУДРИ КОМПАКТНОЇ
Першим, що потрапляє на очі споживачеві під час вибору товару, є реквізити маркування. Тому постає питання
необхідності, достовірності, доступності, достатності, своєчасності інформації, яка зазначена на упаковці товарів, зокрема,
косметичних засобів. Часто покупець буває не в змозі зробити компетентний вибір саме через її відсутність,
недостовірність. Об’єктом дослідження реквізитів марковання була пудра компактна ТМ “Ruby Rose” артикул НВ-890, що
упакована у пачку чорного кольору, виготовлену із склеєного картону з триклапанним дном і кришкою із замком. На пачку
типографським способом були нанесені реквізити (згідно з ДСТУ 5010:2008 [1]):
- основні:
1) назва і призначеність виробу – ультратонкие пудры компакт.;
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2) назва виробника – RUBY ROSE INTERNATIONAL CO. LTD DISTRIBUTED IN CANADA;
3) товарний знак виробника – RUBY ROSE®;
4) номінальний уміст косметичного засобу – 13,5 г;
5)перелік складників – Mica, Talc, Stearate magnesium, Phenyl trimethicome, Titanium dioxide, Diisopropyl adipate,
Hydrogenated polyisobutene, Isostearyl isostearate, Propyl paraben, Methylparaben, Parfum / fragrance, CI 77499, CI 77492 / Iron oxides;
6) колір, номер тону, групу – 03, 8А; НВ-890;
7) інформацію щодо сертифікування косметичного виробу – РСТ АЕ17;
- додаткові:
1) штриховий код – 1011595319154;
2) міжнародний знак вторинної переробки.
Аналіз реквізитів маркування показав, що на даному косметичному засобі не вказано місцеперебування виробника
(юридичну адресу) і/або місця виготовлення продукції; код (номер) партії парфумерно-косметичної продукції, термін
придатності, познака нормативного документу, згідно з яким виготовлено виріб. Відсутність даної інформації не відповідає
п. 5.1 ДСТУ 5010:2008 [1]. Окрім того, розрахована контрольна цифра не співпадає з останньою цифрою (4) штрихового
коду, що використовується для перевірки правильності зчитування штрихів коду. Це свідчить про те, що зразок пудри
компактної ТМ “Ruby Rose” виготовлено незаконно. На українському сайті ТМ “Ruby Rose” [2] також не вказано виробника
цієї косметичної продукції. Отже, країна-виробник не визначена.
Також було проаналізовано склад пудри компактної ТМ “Ruby Rose”, артикул НВ-890 відповідно до інформації
міжнародних експертів, установ і публікацій [3]. Результати представлені у табл. 1.
Таблиця 1
Функції та індекс безпеки інгредієнтів складу пудри компактної ТМ “Ruby Rose”
Назва інгредієнту
Mica
Talc
Stearate magnesium
Phenyl trimethicome
Titanium dioxide
Diisopropyl adipate
Hydrogenated polyisobutene
Isostearyl isostearate
Propyl paraben
Methylparaben
Parfum / fragrance
CI 77499
CI 77492 / Iron oxides

Функція, яку виконує інгредієнт
Пігмент, барвник, наповнювач (в т. ч. мінеральні)
Наповнювач (в т.ч. мінеральні), УФ фільтри
Барвник
Антистатик
Пігменти, сонцезахисний крем і загусник
Пом’якшувач; розчинник; пластифікатор; кондиціювання шкіри
Зволоження шкіри (емолент), структуроутворювач (загусник), кондиціонер для
шкіри, зв’язуючий агент; пом’якшувач
Структуроутворювач (загусник), зволоження шкіри (емолент), кондиціонер для
шкіри, зв’язуючий агент; пом’якшувач
Консервант
Консервант, протимікробні засоби
Парфумерні інгредієнти
Пігменти, барвники
Пігменти, барвники

Індекс
безпеки
0
3
1
2
0
0
3
0
0
4
5
2
2

Аналіз інгредієнтів показав, що вони мають індекс безпеки від 0 до 5. Так, до інгредієнтів з найнижчим індексом
безпеки за Міжнародною класифікацією [3] віднесені Mica, Stearate magnesium, Titanium dioxide, Diisopropyl adipate,
Isostearyl isostearate, Propyl paraben. Середній індекс безпеки мають такі складники, як Parfum / fragrance (аллергенність,
токсичність); Methylparaben (загальна небезпека, канцерогенність, небезпека при вагітності, алерген, імунотоксичність,
обмеження у використанні).
Таким чином, аналіз реквізитів марковання дав змогу стверджувати, що пудра компактна “Ruby Rose” не
відповідає вимогам ДСТУ 5010:2008 за показником відповідність марковання. Аналіз штрихового коду показав, що даний
компактний косметичний засіб виготовлено незаконно, тобто його фальсифіковано.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ГОЛОВНОГО ЧИННИКА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В
УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Згідно з принципами сталого розвитку основними завданнями будь-якої країни на сучасному етапі є забезпечення
динамічного соціально-економічного зростання при одночасному збереженні навколишнього природного середовища і
раціональному використанні природно-ресурсного потенціалу країни з метою найбільш повного задоволення потреб як нинішнього,
так і майбутніх поколінь. Вирішення цього завдання стає можливим лише за умов підвищення конкурентоспроможності продукції.
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У широкому розумінні конкурентоспроможність може розглядатися як можливість продажу товарів на ринку в
конкретній проміжок часу. Від рівня конкурентоспроможності продукції залежать фінансові результати діяльності підприємства, а
значить, і його виживання на ринку. Тому аналіз основних чинників, які впливають на конкурентоспроможність продукції, є
однією з найбільш актуальних проблем сталого економічного розвитку на макро- і мікрорівнях.
Серед ключових чинників, від яких залежить конкурентоспроможність продукції, можна виділити якість та
безпечність продукції, а також рівень цін. Це, в першу чергу, пов’язане з тим, що високоякісна конкурентоспроможна
продукція найбільш повно задовольняє суспільно-соціальні потреби в ній. А це означає, що для задоволення все більш
зростаючих потреб споживача (особистих, суспільних, виробничих) в умовах сталого розвитку виробник повинен все
більшу увагу приділяти таким чинникам, як поліпшення якості продукції, її екологічній чистоті та безпечності для
населення.
Взаємозв’язок якості та конкурентоспроможності продукції простежується за допомогою наступної схеми:
поліпшення якості → зниження витрат → підвищення продуктивності → зниження ціни → розширення ринку → утримання
ринку → забезпечення роботою і збільшення обсягу робіт → повернення капіталовкладень [2, с. 151]. При цьому слід
пам’ятати, що для споживача якість, передусім, асоціюється не тільки з самим товаром, а з усім комплексом пов’язаних з
ним послуг. Якщо це так, то ціна вже не може бути головним чинником конкурентоспроможності в сучасних умовах, тому
що на перший план виходять нецінові чинники конкурентної боротьби за споживача, головним з яких і є якість. Крім того
слід пам’ятати, що в сучасних умовах сталого розвитку в усьому світі різко загострюються екологічні проблеми, тому
особливе значення для підвищення конкурентоспроможності продукції набувають такі ознаки якості, як екологічна чистота
та безпека для життя населення. Таким чином, якість продукції є головним чинником конкурентоспроможності на
сучасному етапі сталого розвитку будь-якої країни, тому що від підвищення якості продукції залежить як підвищення
конкурентоспроможності країни в цілому, так і будь-якого підприємства.
Підвищення якості продукту дозволяє останньому найбільш повно задовольняти встановлені та передбачувані
споживацькі потреби. Встановлені потреби фіксуються в правових нормах, стандартах, угодах, технічних умовах поставок
та інших документах. Для відповідності державних стандартів України світовому рівню Урядом протягом останніх років
було прийнято низку нормативних актів, головними серед яких є: Концепція державної політики у сфері управління якістю,
національні міжнародні стандарти ISO серії 9000, національні міжнародні стандарти ISO серії 14000.
Крім цього створені інститут якості у складі Українського науково-дослідного і навчального центру проблем
стандартизації, сертифікації та якості (ДП “УкрНДНЦ”), а також мережа консультаційних пунктів з питань якості, навчання
і підвищення кваліфікації фахівців [2, с.151]. Згідно цих документів контролю якості та сертифікації підлягає вся продукція,
яка виготовляється, використовується, розповсюджується (реалізується) та зберігається на території України.
В світі сказаного великого значення набувають сучасні методи управління якістю. Найбільш широко серед них
використовуються такі системи менеджменту якості [1, с. 20-22]:
1. Системи менеджменту якості за стандартами ISO серії 9000. Рекомендовані як основа для розвитку будь-якого
підприємства, його просування до досягнення ділової досконалості та підвищення конкурентоздатності. Встановлюють
вимоги до системи управління якістю.
2. Системи екологічного менеджменту за стандартами ISO серії 14000. Встановлюють вимоги до управління
навколишнім середовищем.
3. Статистичні методи управління якістю. Встановлюють контроль над процесом та надають інформацію щодо
його аналізу, корекції та поліпшення.
4. Концепція загального управління якістю – TQM (Total Quality Management). Дозволяє об’єднати окремі функції і
напрями управління з позиції забезпечення якості.
5. Концепція “Шість сигм”. Основу цієї системи складає оцінка відхилень фактичних показників процесу від кривої
нормального розподілу відхилень. Таке виробництво має випускати продукцію, яка практично не має дефектів. Перевагами
є підвищення рентабельності, скорочення прямих витрат, поліпшення інших фінансових показників.
6. Бенчмаркінг. Порівнюються показники своєї організації з показниками конкурентів та кращих організацій.
Вивчається і застосовується успішний досвід інших на власному підприємстві. Дозволяє підприємству постійно нарощувати
продуктивність, покращувати якість своєї роботи, бути попереду конкурентів.
7. Метод “кайзен”. Розглядається процес управління як процес безперервного і постійного вдосконалення, який
передбачає також досягнення таких цілей, як усунення втрат, зниження витрат на розробку, виробництво, зберігання запасів
і в кінцевому підсумку підвищення. Дозволяє підприємству не тільки придбати цінні навички, що дають змогу не лише
випускати якісну продукцію, але й досягти стратегічної диференціації.
8. Метод “канбан”. Передбачає, що на усіх фазах виробничого процесу необхідно відмовитися від виробництва
продукції великими партіями і створити безперервно-потокове виробництво. Система “канбан” безпосередньо впливає на
розмір складських запасів, скорочуючи їх до оптимальних розмірів.
9. Метод “поке-ека”. Мета ідеології “поке-ека” знайти способи захисту від ненавмисних помилок. Для цього при
виконанні робіт використовують сенсорні датчики та інші засоби контролю.
10. Методи “хосін канрі”. Пріоритетні дії, які належать до міжфункціональних областей управління, таких як
забезпечення якості та управління прибутком, визначаються згідно з щорічною політикою організації та реалізуються
відповідними підрозділами. Сприяє розгортанню на підприємствах планів удосконалення якості продукції при об’єднанні
зусиль усіх співробітників. Такий підхід ефективний також і при мотивації персоналу.
11. Реінжиніринг. Фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування бізнес-процесів для
досягнення вагомих покращень у таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності як витрати, якість,
рівень обслуговування та оперативність. Дозволяє подолати негативний вплив господарських догм, змінити засоби
господарської діяльності.
Але всі перелічені системи менеджменту якості не будуть ефективними, якщо в них не буде задіяно
кваліфікованого працівника підприємства – мотивованого та постійно підвищуючого свою кваліфікацію, що дозволить
постійно підвищувати його конкурентоспроможність як робочої сили. Це підтверджують і дані американських аналітиків,
які стверджують, що щороку спеціаліст повинен оновлювати 5% теоретичних і 20% професійних знань. Інакше рівень його
кваліфікації знизиться приблизно на 50%, що характеризує так званий “період напіврозпаду комплексності” [3]. У зв’язку з
цим необхідно посилити роль вищої ланки управління в розробці ефективної системи стимулювання (мотивації) якісної
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роботи персоналу. Доцільним вважаємо також запровадження дієвих штрафних санкцій за порушення стандартів. Всі ці
міри будуть, на нашу думку, сприяти підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах сталого
розвитку України.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Проблеми безпечності та якості продукції є пріоритетними для виробників харчових продуктів, торгівельних
компаній та споживачів, тому необхідність використання сучасних підходів до управління якістю та харчовою безпечністю
є більш, ніж очевидна.
Як свідчать численні дослідження, близько 60 % молочної продукції в країні є фальсифікатом. Якщо раніше
фальсифікувалися в основному масло та згущене молоко, то нині ці процеси поширилися також на сир і цільномолочну
продукцію. Після отримання квот на експорт молочної продукції до ЄС виявилося, що жодна марка продуктів не відповідає
європейським стандартам якості і не може реалізовуватися на європейському ринку. Майже у 50% продукції були виявлені
антибіотики, причому у великій кількості.
Спостерігається неконтрольоване заповнення внутрішнього ринку неякісною продукцією із “запахом молока та
м’яса”, вмістом пальмової олії, стабілізаторів, ферментів, антибіотиків, ветеринарних препаратів, тощо. Залишки важких
металів, токсичних речовин, радіонуклідів у кормах і, відповідно, продукції тваринництва зумовлюють гепатотоксичну,
мутагенну і канцерогенну дії, імунодефіцити й алергії, порушення функції нервової системи, ракові захворювання, гострі та
хронічні токсикози тощо.
В 2005 році міжнародна організація із сертифікації ISO затвердила стандарт ISO 22000. Він призначений для всіх
типів організацій в харчовому ланцюгу. Стандарт базується на дотриманні вимог до виробництва, ретельному аналізі
виробничих та інших процесів з метою виявлення можливих небезпек харчової продукції і прийнятті конкретних дій для
попередження, усунення або зменшення цих небезпек для прийнятного рівня. Стандарт ISO включає в себе принципи
HACCP.
HACCP  абревіатура від англійського “Аналіз ризиків і критичні точки контролю” – Hazard Analysis and Critical
Control Points. В Україні національний стандарт був прийнятий в 2007 році і називається ДСТУ ISO 22000: 2007 “Система
управління безпечністю харчових продуктів”. Ця система була розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров’я
(World Health Organization, WHO) і Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, FAO).
Сертифікат відповідності ІSО 22000 можна побачити у виробників кормів, сировини, продуктів харчування, а так
само в учасників транспортування і зберігання, підрядників роздрібної торгівлі та громадського харчування. Маркування
HACCP 22000 можна побачити у виробника обладнання, матеріалів для упаковки, засобів для миття, інгредієнтів і добавок і
т.д. Всі вони покликані максимально захистити споживачів.
Стандарти ISO 22000 являють собою систему управління саме безпекою виробництва харчових продуктів. Вони
охоплюють питання від контролю якості сировини, з якого виробляється продукція, матеріалу упаковки, а також доставки
готової продукції кінцевим споживачам. Вимоги стандарту НАССР забезпечують контроль на всіх стадіях виробництва
харчових продуктів, в будь-якому місці процесу, від виробництва і зберігання до реалізації продукції.
У зв’язку із змінами до закону України “Про стандартизацію”, якими передбачається добровільне застосування
стандартів, що відповідає вимогам угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі, а також європейським
принципам стандартизації, єдина можливість підняти якість своєї діяльності в галузі харчової промисловості – це наявність
сертифікатів, що підтверджують застосування стандартів ISO 22000.
Вітчизняні виробники молока та молочних продуктів мають бути зацікавлені в підвищенні якості своєї продукції,
оскільки це розширює експортний потенціал України. Аби нарощувати обсяги поставок молока та молочних продуктів до
країн світу та розширювати перелік підприємств-експортерів, необхідно відповідати високим вимогам з безпечності та
якості цих продуктів. В Україні виробляється молоко ґатунку “Екстра”, вищого, першого, другого ґатунків і, навіть,
неґатункове. Але експортувати українські підприємства можуть лише молоко “Екстра” та вищого ґатунків, в залежності від
вимог країни призначення.
До країн ЄС можна експортували молоко виключно екстра класу, бо воно виробляється за сучасними
технологіями, які дозволяють забезпечити відповідність високим стандартам за кількістю мікроорганізмів та соматичних
клітин. Наразі 18 українських підприємств отримали право експорту цієї продукції на європейський ринок. Ці підприємства
впровадили у себе систему НАССР, що дозволяє контролювати усі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому
продукті, і ефективну простежуваність.
Однак перспективним ринком експорту української молочної продукції є Китайська Народна Республіка – право
експорту до цієї країни отримали 27 українських підприємств. Також вітчизняне молоко та молокопродукти постачаються в
країни СНД, ПАР, Марокко, Ірак, Чорногорія.
Процес переходу на виробництво молока та молочних продуктів тільки з сирого коров’ячого молока ґатунку
“Екстра” в Україні просувається досить повільно, оскільки він вимагає не лише серйозних капіталовкладень та організації
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належних умов при заготівлі та транспортуванні, але й формування відповідної суспільної думки серед виробників та
споживачів.
Цей процес потребує часу, бо тут важливо готувати суспільну думку, не говорячи вже про потужності. Така робота
повинна проводитися насамперед на рівні профільних асоціацій, а також на рівні держави через певні заходи підтримки та
стимулювання.
Прикладом успішного створення і підтримання ефективної системи менеджменту безпеки харчової продукції є
виробники молочної продукції ПрАТ “Тернопільський молокозавод”.
Виробничі потужності ПрАТ “Тернопільський молокозавод” сертифікували відповідно до вимог системи
управління безпечністю.
Сертифікацію проведено компанією BUREAU VERITAS – міжнародним органом сертифікації який має понад 40
національних та міжнародних органів з акредитації в усьому світі. ПрАТ “Тернопільський молокозавод” отримав сертифікат
“Standard ISO 22000 : 2005”. Це означає, що усі виробничі потужності ПрАТ “Тернопільський молокозавод” відповідають
міжнародним стандартам, є безпечними для працівників та якісними для виробництва продукції.
Для того, щоб наші підприємства одержали конкурентні переваги на ринку, їм необхідно впроваджувати передові
розробки по забезпеченню безпечності продуктів харчування. Ігнорування міжнародних норм може негативно вплинути на
конкурентоспроможність українських харчових продуктів та завдати шкоду вітчизняним виробникам, як на внутрішньому,
так і на зовнішніх ринках.
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ВПЛИВ СИРОВИНИ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КЕКСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ
Кекси – це вироби із здобного тіста, яке готують із пшеничного борошна вищого ґатунку з додаванням великої
кількості жиру, цукру, яйцепродуктів, а також ізюму, цукатів, мигдалю тощо.
Кекси в залежності від способу приготування і рецептур поділяються на наступні групи: на дріжджах; на хімічних
розпушувачах; без хімічних розпушувачів і дріжджів.
Існує два способи приготування тіста на хімічних розпушувачах. Технологія по-першому способу включає
наступні послідовні операції: збивання жиру; введення білого цукру і збивання з жиром; введення яйцепродуктів; введення
рецептурних компонентів (крім борошна); введення борошна та замішування тіста. Кекси, отримані із такого тіста, дуже
повітряні, мають високий підйом. Даний спосіб застосовують, коли тісто готують на меланжі або яйцях, у яких погано
відділяють білки від жовтків.
Другий спосіб приготування тіста включає наступні операції: збивання яйцепродуктів з білим цукром протягом 2530 хвилин; розм’якшення і збивання жиру; додавання до збитої жирової основи всіх рецептурних компонентів, за
виключенням борошна; введення в отриману суміш збитої яєчно-цукрової маси; введення борошна.
Одним із процесів приготування кексів за першим способом є збивання жиру з цукром, а отримане при цьому
тісто, по-суті являє собою “піну”. В процесі випікання “піна” перетворюється у “губку” – систему, в якій всі повітряні
комірки зв’язані, а пара і рідини можуть переміщуватись по її структурі. Стабільність повітряних бульбашок при збільшенні
температури найбільше впливає на об’єм готового виробу. При цьому навколо газових бульбашок утворюється захисна
плівка, яка може бути різного походження. В утворенні захисних плівок у “піні” збитого тіста може брати участь жир [1].
Жири, що адсорбуються на поверхні колоїдних частин, послаблюють взаємний зв’язок між ними і перешкоджають
проникненню вологи, збільшуючи вміст рідкої фази тіста. Тісто стає більш пластичним. Чим тонша плівка жиру і чим
більше її у тісті, тим більш пористу і хрустку структуру отримують вироби. Тому жири рекомендуються вводити в тісто у
вигляді тонко дисперсної емульсії. На якість виробів також впливають хімічний склад і фізичний стан жиру. Жири, що
вводяться у тісто у вигляді емульсії, більш стійкі до окислювальних процесів, що сприяє довгому збереженню високої
якості продукції [2].
Кекси на хімічних розпушувачах доцільно виготовляти з додаванням поверхнево-активних речовин, що відіграють
роль емульгаторів. Введення у рецептуру кексів поверхнево-активних речовин впливає на сповільнення процесів
черствіння. Крім того, внесення емульгаторів дозволяє зекономити дорого вартісну сировину (яйцепродукти, жир),
скоротити час збивання напівфабрикатів, продовжити термін зберігання готового виробу.
Тісто для кексів являє собою складну багатофазну систему, яку при зменшенні у рецептурі жиру і меланжу або
заміні на сухий яєчний порошок необхідно урівноважити комплексом емульгаторів і розпушувачів. Емульгатори сприяють
створенню більш тонкої і рівної дисперсії для стабілізації системи.
Для поліпшення споживних властивостей та підвищення якості кексів на хімічних розпушувачах рекомендують
вводити у їх рецептури різні види фруктових та овочевих порошків, а саме порошків із вижимок моркви, буряка, яблук, глоду,
цитрусів, які отримують при виробництві соків прямого віджиму, а також порошку із плодів сибірської груші. У результаті
органолептичної оцінки якості дослідних зразків встановлена максимально допустиме дозування порошку (15%) на заміну
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еквіваленту за сухою речовиною кількості цукру і жиру у рецептурі. Подальше зниження кількості цукру і жиру в рецептурах
погіршує структурно-механічні властивості виробів. Слід зауважити, що порошки слугують природними барвниками і
дозволяють отримати готові вироби різних кольорів і відтінків у відповідності до виду і дозування порошку [3, 4].
Науковцями встановлено, що добавка 15% цитрусового порошку від маси борошна без зміни витрат амонію сприяє
поліпшенню споживних характеристик готових кексів. Вологість розроблених кексів на 2-3% вище вологості кексів,
виготовлених за традиційною рецептурою; густина зменшилась на 8-10%. Експериментальні зразки відрізняються більш
розвиненою пористою структурою м’якоті. Органолептичні показники також змінились, кекс набув аромату і присмаку
лимону з легкою гірчинкою [5].
Таким чином, використання різних видів нетрадиційної сировини у виробництві кексів на хімічних розпушувачах
дозволяє отримати вироби з підвищеною харчовою цінністю та високими показниками якості.
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ОВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ
Безпечність продовольчої сировини і харчових продуктів оцінюють за кількісним або якісним вмістом у них
антипоживних речовин мікробіологічної, хімічної і біологічної природи.
З їжею рослинного і тваринного походження в організм людини потрапляє із навколишнього середовища до 70%
токсинів різної природи. Тому одним із важливих завдань забезпечення необхідного рівня безпеки продовольчої сировини і
продуктів харчування є дотримання мікробіологічної безпеки.
Слід зауважити, що продовольча сировина і продукти харчування є сприятливим середовищем для розвитку
мікроорганізмів. При цьому, на відміну від контамінантів хімічної природи, мікроорганізми лабільні до різних факторів
навколишнього середовища, а також здатні розвиватися у процесі зберігання.
Критерієм безпечності консервованих харчових продуктів є відсутність у них мікроорганізмів і мікробних
токсинів, небезпечних для здоров’я людини. Відсутність мікроорганізмів характеризує промислову стерильність консервної
продукції.
Мікроорганізми у виробництві консервів відіграють тільки негативну роль. Вони викликають псування сировини,
напівфабрикатів, готової продукції, завдають шкоди здоров’ю людини, викликають важкі харчові отруєння. Режими
стерилізації, що застосовуються при виробництві консервів, передбачають знищення основної маси (не менше 90%)
мікроорганізмів – збудників псування даного продукту та збереження їх якості.
За мікробіологічними показниками овочеві консерви повинні відповідати вимогам “Інструкції про порядок
санітарно-технічного контролю консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на
підприємствах громадського харчування” №14.4.4.077-2001, затвердженої Постановою Головного державного санітарного
лікаря України 07.11.2001 №140.
Нами було розроблено овочеві консерви – салати на основі різних капустяних овочів – капусти білоголової (салат
“Осінь”), цвітної (салат “З цвітної капусти”), броколі (салат “Смакота”) та кольрабі (салат “Подільський”), а також
маринади  “Маринад овочевий зелений з цистозірою” та “Маринад овочевий з томатами і ламінарією”.
Розроблені консерви овочеві салати та маринади залежно від величини рН та вмісту сухих речовин відносяться до
групи В. Згідно Інструкції допустима кількість МАФАнМ в цих овочевих консервах перед стерилізацією повинна становити не
більше 1,0×104 КУО в 1 г [1].
При проведенні мікробіологічного аналізу визначають промислову стерильність консервів, що передбачено вищевказаною
Інструкцією. Мікробіологічний контроль консервованих продуктів характеризує дотримання санітарно-гігієнічного та технологічного
режимів виробництва.
Консерви, що задовольняють вимоги промислової стерильності, не повинні при використанні в їжу представляти
небезпечність для здоров’я людини і псуватися під час зберігання. Вони не повинні мати сторонній запах, не властивий
консервованому продукту; у мазках із продукту можуть міститись одиничні клітини мікроорганізмів.
Одним із розповсюджених способів запобігання проходження мікробіологічних процесів є теплова обробка
вихідної сировини, а в нашому випадку стерилізація. Якщо після стерилізації в консервах зберігаються життєздатними
термофільні бацили або клостридії, то консерви, що їх містять, зіпсуються при зберіганні або при реалізації в районах із
теплим кліматом. В овочевих консервах не допускаються кокові мікроорганізми.
Забруднення овочевих консервів токсикогенними мікроорганізмами проходить в процесі їх переробки і
транспортування. Джерелами мікроорганізмів можуть бути продовольча перероблена сировина, обладнання, обслужуючий
персонал, повітря, вода і допоміжні матеріали. Деякі види мікроорганізмів викликають погіршення якості і знижують
стійкість продуктів при зберіганні. Але все ж таки найбільш суттєва інша небезпека – нанесення шкоди здоров’ю людини.
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Згідно ДСТУ 3749-98 “Консерви. Овочеві салати. Технічні умови” вміст токсичних елементів у консервах не
повинен перевищувати допустимі рівні, наведені у табл. 1 [2].
Таблиця 1
Вміст токсичних елементів в овочевих консервах
Назва
Допустимі рівні мг/кг, не більше, ніж, для консервів
у скляній тарі
у збірній жерстяній тарі
Токсичні елементи:
свинець
0,5
1,0
кадмій
0,03
0,05
ртуть
0,02
0,02
мідь
5,0
5,0
цинк
10,0
10,0
миш’як
0,2
0,2
олово
–
200,0
Токсичні елементи можуть потрапляти в овочеві консерви з сировини і в процесі технологічної обробки, при
порушенні технології, а також під час контакту технологічних мас із обладнанням, виготовлених із металів, не дозволених
органами санітарного нагляду. Одним із основних джерел забруднення овочевих консервів є сама вихідна сировина, яка
може не відповідати необхідним вимогам щодо вмісту в ній хімічних елементів.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПЛИТ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ
Провідне місце серед несприятливих факторів всередині житлових приміщень, які обумовлюють негативний вплив
на якість повітряного середовища і стан здоров’я населення, займає хімічний. Основними джерелами хімічного забруднення
повітряного середовища житлових приміщень є виділення токсичних речовин з будівельних і оздоблювальних матеріалів і
конструкцій, виділення шкідливих речовин з предметів побутової хімії, токсичні гази і пил, що проникають ззовні,
накопичення токсичних продуктів неповного згоряння палива з нагрівальних систем, тютюновий дим, накопичення
шкідливих продуктів життєдіяльності самої людини.
Ще одним джерелом хімічного забруднення повітря всередині приміщень можуть стати меблі. Широке
використання в меблевому виробництві деревних плит (ДСП, ДВП, МДФ тощо) обумовлено їх високою технологічністю,
гарними фізико-механічними властивостями та низькою вартістю. Але використання для виготовлення цих деревинних
композиційних матеріалів, клеїв на основі: карбамідо-, феноло-, меламіно-, формальдегідних смол, обумовлюють те, що
саме ці матеріали можуть стати джерелом надходження в повітря формальдегіду в період їх експлуатації.
Формальдегід є високотоксичною алергенною речовиною, яка, потрапляючи з повітрям на слизові оболонки
дихальних шляхів, викликає бронхіт, ларингіт, пневмонію, а також почервоніння очей, нежить і кашель, що в подальшому
призводить до виникнення хронічного бронхіту. Під впливом формальдегіду розвиваються дегенеративні зміни печінки,
нирок, серця і головного мозку, а також, ця речовина може викликати онкологічні захворювання. Вплив фенолу і
формальдегіду небезпечно також і своїми мутагенними властивостями, і хвороби пов’язані з отруєнням цими речовинами
можуть передаватися наступним поколінням.
На жаль, вимоги в Україні до класів деревних плит по вмісту формальдегіду і емісії з них цього мономера
відповідають нормам, які в країнах ЄС, США були скасовані ще в 2008 році. Так для E1 ‒ першого класу, норма вмісту
формальдегіду в меблях в Україні ‒ не більше 10 мг на 100 г сухої плити, в країнах Європи ‒ не більше 8 мг/100 г (або
0,125 мг/м3). Норма формальдегіду в 10 мг/100 г вважається безпечною для здоров’я, і саме з таких плит повинні
вироблятися меблі для дитячих кімнат. Для E2 – другого класу: 10-30 мг/100 г, в Європі ‒ 0,125-1,25 мг / м3. Є також і третій
клас Е3 – 1,25-2,87 мг/м³, але випуск матеріалів із параметром E3 заборонений. Безпечними та дозволеними вважаються
тільки два класи емісії формальдегіду – E1 і E2. Іноді, в рекламних цілях, використовують ще один клас Е0 до 5 мг на 100 г
сухої плити, хоча цей клас не стандартизований [1].
Проблема ще полягає в тому, що чим більше в ДСП карбоформальдегідної смоли – тим її якість вище (щільність,
міцність і т.д), і тим вищий вміст в ній формальдегіду – з іншого. Тому виробники, весь час намагаються за рахунок цього
покращити фізико-механічні властивості матеріалів, і як наслідок показник вмісту формальдегіду в таких виробах
знаходиться на верхній межі, хоча і відповідає вимогам нормативної документації.
Вирішення цих проблем можливе за рахунок використання низькомольних карбамідних смол у мольному
співвідношенні формальдегіду до карбаміду не більше 1,1, а також синтезу меламінокарбамідформальдегідних смол, що
забезпечує вміст вільного формальдегіду менше 0,1%; синтезу малотоксичних карбамідоформальдегідних смол з
докондексацією модифікуючих агентів. Однак виробництво малотоксичних смол при низькому молярному співвідношенні
веде до погіршення деяких показників смол, а в кінцевому підсумку і до погіршення фізико-механічних показників плит. Це
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призводить до необхідності збільшення витрат наповнювачів або підвищення щільності плит, при цьому збільшується їх
матеріаломісткість і вартість. Використання в якості сполучного компонента менш токсичних речовин – полімерів, які не
містять формальдегіду; а також шляхом введення спеціальних затверджувачів ‒ фосфорнокислих металів (Аl, Сu, Zn), що
дає можливість знизити вільний формальдегід удвічі [2-4].
Таким чином, вирішення проблеми зменшення впливу формальдегіду на людину можливе за використання нових
технологій і матеріалів, а також шляхом приведення нормативних документів у відповідність світовим стандартам.
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НОЖОВИХ ТА СТОЛОВИХ ВИРОБІВ
НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
На сьогоднішній день асортимент ножових та столових приборів посідає майже перше місце серед виробів легкої
промисловості. Даний ринок залишається одним із самих стабільних, оскільки і вироби вкрай необхідний у повсякденному
побуті кожного, хоча їх відносимо до групи товарів довготривалого використання [1].
Ринок ножових та столових приборів за оцінками фахівців складають 85-90%  товари закордонного виробництва,
і тільки 10-15%  українських виробників. На український ринок “човники” та дрібні фірми постачають, найбільший
асортимент ножових та столових приборів, які, як правило, складають сегмент товарів низької якості [2]. Завозять цей вид
товару також і великі фірми, які, крім ножових та столових приборів, пропонують посуд, але їх асортимент є елітним,
дорогим товаром. Група ножових виробів та столових приборів включає ножі, ножиці та столові прибори. Виготовляють їх,
у основному, з легованої нержавіючої сталі, інколи з мельхіору та титану. Найбільш поширеними видами є ножі столові,
буфетні, господарські та гастрономічні.
Обираючи дану товару групу покупці по-різному ставляться до виду, форми, кольору, взагалі якості пакування та
маркування. Для одних споживачів купівля ножових та столових приборів має тільки функціональне значення, тобто вони
недостатньо приділяють уваги пакуванню, головним для них є зручність та ціна. Для інших ножових та столових приборів це важливий аксесуар. Проте більшість споживачів, вибираючи цей товар, намагаються поєднати всі показники
(функціональні, естетичні, економічні).
Ножові та столові вироби, як товар мають ще одну особливість  їх виробництво вигідне, а саме за 2017 р. було
оголошено понад 125 тендерів на закупівлю. Тому на ринку склалася висока конкуренція бажаючих купляти даний вид
товару. Перед виробниками ножових та столових приборів постійно постає задача щодо розширення і оновлення
асортименту, а це вимагає вдосконалення технології і відповідно значних грошових затрат.
Цікавою видається послідовність показників якості (естетичність, розмір, міцність виробу, марка виробника,
маркування та ціна), за якими споживачі роблять свій вибір. Маркування ножових та столових виробів повинно містити
достовірну, доступну та достатню інформацію для споживача.
Одним із головних реквізитів маркування, за вимогами нормативної документації, є матеріал виготовлення та
розмір виробу. Столові прибори представлені ложками, виделками, щипцями для горіхів та цукру, кондитерськими
лопатками, штопорами, кільцями для серветок і т. ін. [3].
Столові прибори або столові прилади  інструменти призначені для маніпуляцій з їжею безпосередньо за столом.
Столові прибори виготовлять з мельхіору, нержавіючої сталі, срібла та алюмінію. Найбільш поширені прибори  з
нержавіючої сталі. Алюмінієвими приборами перестають користуватися, через те, що вони легко деформуються, їх матеріал
окислюється і вступає в реакцію з продуктами. Срібні прибори, хоч і мають антибактеріальні властивості, проте досить
важкі, легко дряпаються, їм шкодить зберігання поряд з іншими металами. Тому вони не підходять для щоденного
користування.
Столові вироби діляться на дві групи: основні і допоміжні. Основні прибори служать для споживання страв, а
допоміжні  для розкладання страв із загального блюда на тарілки кожній людині. Тип приборів визначається видом страв,
для яких вони використовуються: закусочні (ніж, виделка)  всі холодні страви і закуски, деякі гарячі закуски: смажена
шинка, яєчня, млинці. Довжина ножа приблизно дорівнює діаметру закусочної тарілки; рибні (ніж, виделка)  рибні гарячі
страви. Рибний ніж тупий, нагадує лопатку, виделка має більш короткі зубчики; столові (ніж, виделка, ложка)  перші та
другі страви. Довжина столового ножа приблизно дорівнює діаметру столової тарілки, довжина виделки та ложки  дещо
менша. Столові виделки та ложки використовують також для того, щоб перекласти їжу із загального блюда на свою тарілку;
десертні (ніж, виделка, ложка)  для десертів. Довжина десертного ножа приблизно дорівнює десертній тарілці, ложка
зазвичай дещо коротша. Ніж трохи коротший за десертний, його кінчик загострений. Виделка має три зубці. Десертні ніж та
виделку використовують при подачі пиріжків, кавунів та інших страв, а десертну ложку  при подачі солодких страв, які не
треба розрізати, а саме морозива, компотів, желе. Крім того, десертною ложкою користуються при подачі супів у чашках;
фруктові (ніж, виделка)  відрізняються від десертних трохи меншими розмірами, виделка має два зубці. А ложка кавова
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відрізняється від чайної меншими розмірами. Ложка бульйонна, що подається до бульйону в чашці, відрізняється від
столової ложки меншим розміром. Виделка кокотна має три більш коротких і широких зубця, ніж десертна, використовують
для споживання гарячих закусок з колотниці та коотниці.
Купуючи ножові та столові прибори, споживач повинен звертати увагу на їх естетичні та функціональні
властивості. Неправильно вибраний розмір та форма виробу призводить не тільки до його швидкого псування, але й до
появи дискомфорту споживання їжі, що у свою чергу шкодить здоров’ю.
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ НА
ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
Будівельні вироби з кераміки є одним із основних сегментів будівельної промисловості, які виготовляються з
натуральної сировини. Швидкість розвитку високотехнологічної кераміки дозволяє з кожним роком покращувати якість та
розширяти асортимент клінкерної і лицьової цегли, керамічної черепиці, поризованих блоків тощо.
У сучасних умовах ці вироби займають одне з провідних місць в оздобленні фасадів будинків, а також всередині
приміщень. Керамічні пористі наповнювачі  це основа прогресивних легких бетонів. Спеціальна кераміка необхідна для
хімічної та металургійної промисловості (кислотостійкі та вогнестійкі вироби), для електропромисловості та радіоелектроніки
(електроізолятори, напівпровідники та ін.), її використовують у ракетній та інших галузях нової техніки [1].
Керамічні будівельні вироби залежно від їх структури поділяють на 2 основні групи: пористі і щільні. Пористі
вироби вбирають більше ніж 5% води за масою і 14-16% за об’ємом. Пористу структуру мають стінові, покрівельні і
облицювальні матеріали, а також стінки дренажних труб. Щільні керамічні вироби вбирають 1-4% води за масою і 2-4% по
об’ємом. Щільну структуру мають плитки для підлоги, дорожна цегла, стінки каналізаційних труб [2].
Вибір екологічно сертифікованих керамічних виробів для будівництва надає споживачеві гарантію, що обрана ним
продукція має покращені якісні та екологічні характеристики та вироблена з застосуванням сучасних енерго- та
ресурсозберігаючих технологій. Вимоги до якості подані в СОУ ОЕМ 08.002.15.012 “Вироби керамічні. Екологічні критерії
оцінки життєвого циклу” та визнаються результати випробувань випробувальних лабораторій, акредитованих на
відповідність вимог міжнародного стандарту ISO 17025 (ДСТУ ISO 17025).
Спроба створити у ванній кімнаті оновлений простір зовсім не новий. Багато людей намагаються перетворити
приміщення в шматочок саду або океану, викласти мозаїкою в наслідування римським патриціям або навіть морський берег.
Новинка в колекції оздоблювальних матеріалів 3-D плитка для ванної дозволяє створювати простір без особливих проблем і
витрат.
З допомогою ефектного покриття можна перетворити навіть маленьку ванну кімнату в дивовижний куточок
кращих позитивних емоцій. Навіть самий простий на перший погляд візерунок під різним кутом освітлення покаже все нові
картини, фото яких компанії-виробники часто викладають в каталогах.
Досягається подібне відображення завдяки застосуванню карбонової плівки. Покриття наноситься на кераміку або
плитку з пластмаса шляхом мікроліз нової технології виробництва. А структуру об’ємного покриття створюють шари
полікарбонату, що складаються з самого нижнього базового, амортизаційного і світлоповертального, де вже намальована
потрібна картинка. Так 3-D кахель для ванної “оживає”, а від пошкодження малюнок захищає протиударна і зносостійка
плівка [3].
Плитка з нанесеним малюнком 3-D за своїм функціональним особливостям залишається міцним керамічним
матеріалом, який повністю відповідає всім потребам сучасного покупця:
 підвищена міцність;
 вологостійкість;
 несхильність до стирання;
 легкість монтажу;
 при правильному освітленні і укладанні не вигоряє і не вицвітає.
Але плитка для ванної 3-D вимагає дуже обережного ставлення до поверхневого покриття: карбонова плівка з
ефектом об’ємного зображення не терпить очищення абразивами. Будь-яка подряпина спотворює блиск, а відколи
порушують ритмічність візерунка. Однак при ретельно укладеному шарі на ідеально рівну поверхню, плитка 3-D у ванну
здатна служити дуже довгі роки без найменшої втрати. Виробники гарантують як мінімум 30 років бездоганної
експлуатації.
Потенційний споживач купуючи виріб із покриттям, завжди повинен звернути увагу, куди будете кріпити: на
підлогу, стіни або стелю. Кожна колекція підходить для двох або всіх видів монтажу. Але при цьому склад покриття диктує
свій певний вид клею. Це може бути силіконовий, гіпсовий закріплювач або клей на основі цементу, термостійка рідина для
монтажу плиток на підлогу з підігрівом. А в особливих випадках плитка у ванну 3-D кріпиться на підлогу двостороннім
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спеціальним скотчем. І саме тому потрібно подбати про те, щоб внутрішній зміст цієї кімнати було зручно і своєрідно. Час,
який ми проводимо тут, повинен приносити максимум задоволення.
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МОДА НА ФЕТРОВЕ ВЗУТТЯ – ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Попередником валянок були традиційні повстяні чоботи кочівників Євразії (“піми”), історія яких налічує більше
1,5 тисячі років. На територію Росії валянки потрапили в період Золотої Орди через тюркські і монгольські племена, взуття
яких називалося “піма”. У Росії валянки набули широкого поширення лише в першій половині XIX століття, коли їх почали
виготовляти промисловим способом. До цього вони були досить дорогими і їх могли собі дозволити тільки дуже заможні
люди.
На вулиці  холодно, а в ноги  тепло, м’яко і зручно. Це мрія багатьох жінок в осінньо-зимовий сезон. Як для
себе, так і для своїх дітей. Саме цього вдається добитися власникам натурального взуття із валяної шерсті. Взуття, створене
за індивідуальним замовленням, завжди відрізняється сміливістю втілення ідей та ідеальною посадкою. Валянки ручної
роботи мають ряд незаперечних переваг перед звичайними (битими) валянками. Вони м’які, не натирають ногу, але в той же
час дуже теплі. Їхній внутрішній простір повністю повторює розміри і форму стопи, тому нозі не потрібно буде звикати до
нового взуття, приминати валянок “під себе”, як це відбувається із звичайним взуттям. Це найправильніше зимове взуття!
Взуття, виготовлене мокрим валянням, є дуже комфортним, незалежно від сезону. Влітку у взутті з чистої вовни
ноги відпочивають так само, як і взимку. Крім того, що це здорове і красиве взуття, воно ще й дуже зручне. За ним легко
доглядати  прати руками. Туфлі домашні, черевики, валянки дуже добре переносять цю процедуру і не змінюють своєї
форми, кольору тощо. Відчувши на собі, що таке валяне взуття, вже практично неможливо перейти на інше взуття,
незважаючи домашнє це взуття або для вулиці. Основне призначення даного взуття  захист ноги людини від впливу
низької температури, завдяки малій теплопровідності сировини  вовни, значної її товщини. Сировиною для
виготовлення валяного взуття є натуральна овеча вовна, пух козячий чесаний, використовують також з відходів
овчинного і хутряного виробництва. відновлену вовну з вовняних, текстильних і трикотажних відходів. На виготовлення
пари чобіт потрібно 10 днів. Робота йде по етапах: розкладка, валяння, сушка, приклеювання підошви, пришивання
підошви, і повторна увалка на підошві і знову сушка.
Асортимент валяного взуття менш різноманітний, його поділяють за такими ознаками: призначенням 
побутове і спеціальне; статевовіковою ознакою і розміром  чоловіче (26-35), жіноче (23-27), дитяче (13-22); складом
суміші  грубововняне звичайної якості, натуральної вовни 41-61 %, у тому числі пояркової не менше 65 %; поліпшеної
якості (напівгрубововняне)  натуральної вовни не менше 60 %, у тому числі напівгрубої  20 %, грубої  20 %,
пояркової  20 %; фетрове  натуральної овечої напівгрубої вовни 42 %, козячого пуху 14 %, пачоси камвольного і
тонкосуконного виготовлення. Грубововняне валяне взуття поділяють залежно від маси на обважнене, тонке і середнє.
Крім того, за видом обробки розрізняють натуральне, фарбоване (гладкофарбоване, трафаретного фарбування) і
меланжеве; за характером обробки  без обробки і з обробкою тасьмою, мотузкою, шкірою, штучною шкірою, хутром,
аплікацією, металевою фурнітурою; з різноманітними застібками  “блискавка”, кнопками, ґудзиками, блочками,
пряжками; за особливостями виготовлення  суцільноваляне, з привулканізованим гумовим низом, а фетрове  зі
шкіряним низом; за методом кріплення низу  пресової і котлової вулканізації, клейового методу кріплення; за формою 
асиметричне, симетричне. Взуття фетрове валяне має гарний зовнішній вигляд. До його складу входять: козячий пух  до
14 %, вовна  30 %, пачоси гребінні й апаратні  8 %, а також вовна овеча натуральна напівгруба  42 % і пачоси
власного виготовлення ~ 6 %.
Видовий асортимент фетрового взуття: чоловічі чоботи зі звичайними, видовженими і розширеними халявами;
жіночі чоботи зі звичайними і високими халявами; дитячі чоботи зі звичайними халявами. Фетрове взуття може бути
фарбованим і нефарбованим, без прикрас і прикрашене тасьмою, мотузкою, натуральною, штучною чи синтетичною
шкірою, натуральним або штучним хутром; аплікацією.
За якістю суміші розрізняють грубововняне, напівгрубововняне і фетрове валяне взуття з гумовим низом. За
видом, призначенням, розміром і обробкою воно не відрізняється від звичайного взуття, але більш зручне у носінні. Маса
таких чобіт зменшується залежно від методу кріплення низу, за рахунок потоншення задника, п’ятки, підноскової
частини і щічок чобіт. Маса, товщина і лінійні розміри фетрового і напівгрубововняного взуття без гумових деталей
відповідають звичайному взуттю з цієї, сировини. Підошва може бути з монолітної або пористої гуми, чорною або
кольоровою, гладкою або рифленою, з каблуком і без нього. Товщина підошви залежить від методу кріплення: найтонша
 при котловій вулканізації, найтовстіша  при клейовому методі. Розміри валяного взуття визначають за метричною
системою. Номер взуття відповідає довжині його внутрішнього сліду в сантиметрах. Інтервал між сусідніми номерами
становить 1 см.
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Мода мінлива і якщо ще 5-10 років тому молодь і не уявляла себе у валяному або фетровому взуттю, то сьогодні
це дуже гарно і тепло. Окрім валяних чобіт, в асортимент грубововняного взуття входять туфлі чоловічі й жіночі
висотою 9-11 см, калоші з потовщеними стінками висотою 12-25 см. Розміри фетрових панчіх для жіночих чобітків
визначають за штрих-масовою системою (34-41 розмір). Гарантійний термін носіння грубошерстного взуття  35 днів від
дня продажу або початку сезону, грубошерстних, напівгрубошерстних і фетрових чобіт з гумовим низом  40 днів,
чобітків з гумовим низом  60 днів.
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ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
В країнах ЄС та у світі в цілому стрімко поширюється органічне виробництво – цілісна система господарювання і
виробництва харчових та інших продуктів. Вона поєднує в собі найкращі дослідження, які враховують вплив на довкілля,
рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання
тварин та методів виробництва. Затверджені стандарти до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів
природного походження.
Органічне виробництво спрямоване на покращення здоров’я населення, виробництво високоякісних продуктів
харчування, сировини та інших складових, збереження родючості ґрунтів, навколишнього середовища, розвитку сільської
місцевості. Для цього необхідно стимулювати місцеве й регіональне виробництво.
Україна, маючи значний потенціал для виготовлення органічної сільськогосподарської продукції, її експорту,
споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власного органічного виробництва. Так,
площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування різноманітної органічної
продукції, складає вже понад чотириста тисяч гектарів, а наша держава займає почесне двадцяте місце світових країнлідерів органічного руху. Частка сертифікованих органічних площ серед загального об’єму сільськогосподарських угідь
складає близько 1 %. При цьому Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі
органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних культур [1].
В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення внутрішнього ринку органічною продукцією за
рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Зокрема, це крупи, борошно, молочні та м’ясні продукти,
соки, сиропи, повидло, мед, олія, чаї, лікарські трави.
Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що в 2002 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство,
що отримало статус “органічного”, то в 2016 р. нараховувалось вже 390 сертифікованих органічних господарств, а загальна
площа сертифікованих органічних сільськогосподарських земель склала 421 200 га.
Більшість таких українських господарств розташовані в Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській,
Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Житомирській областях.
Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний внутрішній споживчий ринок органічних
продуктів в Україні почав розвиватись з початку 2000-х років, склавши у 2016 р. – 21,2 млн. євро.
З січня 2014 р. у дію вступив Закон України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини”, за яким органічний продукт – це продукт харчування, вироблений у результаті ведення сертифікованого
органічного виробництва, що передбачає заборону використання синтетичних пестицидів та добрив, інших штучних
речовин та генетично модифікованих організмів [2].
Законом визначаються правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської
продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямовані на забезпечення справедливої
конкуренції та належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращення основних показників стану
здоров’я населення, збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення
раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах
та сировині, маркованих як органічні.
Відповідно до цього Закону, суб’єкти господарювання, які маркують свою продукцію як органічну, зобов’язані
привести свою діяльність у відповідність з положеннями Закону протягом шести місяців.
Проте необхідно зазначити, що поки в Україні не розроблені відповідні підзаконні акти, вітчизняні виробники
проходять процедуру органічної сертифікації свого виробництва за діючими міжнародними стандартами, частіше за все 
це норми Європейського Союзу.
В ЄС розроблено та виконується План дій по запровадженню та поширенню органічного виробництва. Більшість
країн-членів ЄС мають свої власні національні програми розвитку цього напрямку сільськогосподарської діяльності.
За оцінками експертів світовий ринок споживання органічних продуктів складає близько 40 млрд. євро та має
стійку тенденцію до подальшого зростання.
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З огляду на вищезазначене, та зважаючи на європейську орієнтацію України, існує невідкладна необхідність
розробки та прийняття власної “Державної програми розвитку органічного виробництва” як екологічно-, соціально- та
економічно-доцільного напрямку виробничої діяльності.
Органічні продукти відрізняються від тих, які вирощували з використанням агрохімікатів, по відповідному
маркуванню на упаковці [3]. Якщо виробництво продуктів здійснювалось згідно стандартів Євросоюзу (Постанові Ради
(ЄС) № 834/2007 та Регламенту Комісії (ЄС) № 889/2008), на етикетці органічного продукту повинно бути обов’язково
зазначене наступне: логотип ЄС (“Євролисток”), кодовий номер органу контролю, країна походження сировини.
Справжній органічний продукт супроводжується відповідним сертифікатом, який підтверджується щороку. Слід
відмітити, що не менше 40 % сертифікованих органічних продуктів мають українське походження. В Україні вже є не один
десяток спеціалізованих магазинів еко-продукції.
Органічні продукти харчування є значно безпечнішими, містять більше поживних речовин, а також краще
смакують, ніж конвенційні продукти. Необхідно також відзначити, що органічне виробництво є сприятливішим для
навколишнього середовища та гуманним для тварин.
Останні дослідження свідчать, що рівень поживності та вміст вітамінів (особливо вітаміну С), а також деяких
мінеральних речовин та поліфенолів – природних антиоксидантів, які допомагають зміцнити імунну систему людини, – є
вищим у культурах, які вирощені за органічними методами господарювання. Так, органічна кукурудза містить на 52 %
більше вітаміну С, ніж конвенційна.
Дослідженнями світових науковців доведено, що органічні продукти мають вищий рівень вмісту фосфору, цинку, магнію,
кальцію, калію, заліза. Така різниця є особливо помітною у продуктах тваринного походження: м’ясі, яйцях, молочних продуктах.
Італійськими вченими досліджено та повідомлено про вищий вміст антиоксидантів у органічних персиках та
грушах, а також вітаміну С в органічних персиках (більше на 8 % порівняно з конвенційними).
Отже, у довгостроковій перспективі органічна продукція є найкращим вибором для людей, навколишнього
середовища та майбутніх поколінь.
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ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЕНТІВ ІЗ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ СИРОВИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД ЙОНІВ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Вуглецеве вугілля – найбільш поширений сорбент для очистки води і водних систем. Однак, сорбційні технології
з використанням вуглецевого вугілля є ще дорогим процесом. Інтерес представляють сорбенти, виготовлені із продуктів
переробки сільськогосподарської сировини, а також лігніни, які одержують при переробці деревини.
Лігніни є не розчинними у воді, при зберіганні розкладається з виділенням токсичних речовин, в результаті чого
забруднюється навколишнє середовище. У зв’язку з цим триває пошук методів утилізації лігнінів. Тому використання
лігнінів, як сорбентів, є одним із перспективних напрямків. Відходи використання волоського горіху, а також плодових
кісточок можна переробляти в дешеві сорбенти, які можуть конкурувати з вуглецевим вугіллям.
Дослідження, які провели із сорбентами, виготовленими із шкарулупи волоського горіху, лігнінів, показали
можливість їх використання для очистки води від йонів важких металів [1, 2, 3].
Результати дослідження наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Сорбція йонів із розчину
Йони
Сорбція йонів сорбентами (мг/г)
(50 мг/л)
волоського горіху
лігніну
карбонізованого вугілля
Fe3+
18-34
22-40
37-62
Cu2+
7-8
6-7
3-6
Результати свідчать, що усі продукти проявляють здатність до сорбції. При чому величина сорбції продуктів переробки
сировини співставна із сорбцією карбонізованого вугілля, яке є визнаним сорбентом.
Попередньо було встановлено, що сорбція обумовлена полярністю груп і просторовою структурою, яка формується
сумішшю тривимірних сітчастих полімерів, та полідисперсністю.
Оскільки сорбенти із продуктів переробки сировини є природними продуктами, їх можна легко утилізувати після
використання і спалювання, як зольні залишки, що може покращити екологічну безпеку.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОРОЩЕНИХ ЗЕРЕН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ХОЛОДНИХ
СТРАВ І ЗАКУСОК
Харчування є одним із найважливіших чинників, що визначають здоров’я населення. Потрібно забезпечити
населення високоякісними продуктами харчування із збалансованим хімічним складом, здатних гальмувати дію шкідливих
факторів навколишнього середовища, виводити радіонукліди з організму людини, нормалізувати обмінні процеси, сприяти
знешкодженню токсинів.
Ще з давніх-давен люди використовували пророщене зерно у своєму харчуванні. Про це свідчать багато
письменних джерел Індії та Китаю [1, с. 22]. Цілісне, і особливо пророщене зерно пшениці – це продукт, який організм
ідеально засвоює і за рахунок цього може протистояти несприятливим факторам зовнішнього середовища, відновлювати
хворі, уражені тканини і системи організму.
Сухі зерна пшениці містять безліч корисних речовин, однак ці речовини перебувають у неактивній фазі. Як тільки
створені сприятливі умови для появи паростка, всі корисні речовини, що містяться в зерні, збалансовані для забезпечення їх
максимального засвоєння, будуть “вкладені” в паросток. При проростанні, білкові речовини, що перебувають у зернах,
спочатку розпадаються на амінокислоти, а потім на нуклеотиди; жири перетворюються на корисні жирні кислоти, а
крохмаль  в мальтозу. Також у момент проростання синтезуються вітаміни, ферменти та мінеральні речовини.
Пророщене зерно пшениці багате на легко засвоювані білки, вуглеводи, жири, містять велику кількість
жиророзчинних вітамінів, у тому числі вітаміни Е та А. Харчові волокна (клітковина), що міститься в пророщеній пшениці,
сприяють зниженню рівня холестерину в крові та зменшують ризик виникнення серцево-судинних та онкологічних
захворювань [2, с. 78].
Підсумовуючи усі переваги пророщених зерен пшениці, можна зробити висновок, що вони є сильнодіючим
стимулятором життєдіяльності організму і можуть застосовуватись при приготуванні кулінарної продукції, що дозволяє
отримати продукцію підвищеної харчової та біологічної цінності з високими смаковими показниками якості.
Салати, що входять до складу холодних страв і закусок, є джерелом вітамінів, мінеральних і баластових речовин;
салати з м’ясом, птицею, рибою, сиром, яйцями, бобовими, крім того, й джерелами білків. Калорійність салатів залежить від
їхнього складу і норм вкладання окремих продуктів. Харчове значення холодних страв необхідно враховувати при
плануванні меню повного денного раціону окремих прийомів їжі – сніданку, обіду, вечері. Так як, пророщені зерна пшениці
доцільно вживати в натуральному вигляді, без термічної обробки, саме ця група страв (овочеві салати) є зручним об’єктом
для збагачення їх різним вмістом біологічно активних і поживних речовин, що дозволяє отримати вироби підвищеної
харчової та біологічної цінності.
Для розробки технологічної схеми овочевого салату з пророщеним зерном пшениці було обрано аналог –
традиційна технологія овочевого салату. Додавання пророщеного зерна здійснювалося на стадії перемішування з
заправкою.
Якість готових страв можна визначати за допомогою органолептичних, фізико-хімічних, біохімічних показників,
але для однозначної оцінки якості використовується комплексний показник якості (КПЯ) [3, с.132].
За розрахунками комплексного показниками якості найвищу оцінку одержали салати з додаванням пророщеного
зерна пшениці. Це пов’язано з тим, що пророщене зерно пшениці збагачує смак страви, урізноманітнює зовнішній вигляд і
значно підвищує кількість білків, клітковини, вітамінів та мінеральних речовин.
Проаналізувавши попередньо викладений матеріал, можна зробити висновок про доцільність використання
пророщеного зерна пшениці при приготуванні салатів, так як ця добавка підвищує біологічну цінність страви порівняно з
стравою традиційного приготування. Їх можна рекомендувати до широкого впровадження в закладах ресторанного
господарства, що буде сприяти покращенню здоров’я населення та захисту організму людини від негативного впливу
навколишнього середовища.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ РОЗМІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТКОВИХ ВИРОБІВ
Нині асортимент панчішно-шкарпеткових виробів посідає майже перше місце серед виробів легкої промисловості.
Цей ринок залишається одним із самих стабільних, оскільки і вироби вкрай необхідний у повсякденному гардеробі кожного,
і їх не можна віднести до групи товарів довготривалого використання.
Ринок колготок за оцінками фахівців складають 85-90% ‒ товари закордонного виробництва, і тільки 10-15% ‒ українських
виробників. Лідером у виробництві панчішно-шкарпеткових виробів і світовим експортером сьогодні вважають Італію. Так, із 90%
колготок закордонного виробництва 75% припадає на вироби з Італії і 10-15% ‒ з Польщі, Німеччини, Китаю [1].
На український ринок “човникиˮ та дрібні фірми постачають, найбільший асортимент колготок, які, як правило,
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складають сегмент товарів низької якості [2]. Завозять цей вид товару також і великі фірми, які, крім панчішношкарпеткових виробів, пропонують білизну, але їх асортимент є елітним, дорогим товаром.
При виборі даного товару жінки по-різному ставляться до виду, форми, кольору, взагалі якості пакування та
маркування. Для одних споживачів купівля колготок має тільки функціональне значення, тобто вони недостатньо
приділяють уваги пакуванню, головним для них є зручність та ціна. Для інших колготки ‒ це важливий аксесуар. Проте
більшість споживачів, вибираючи цей товар, намагаються поєднати всі показники (функціональні, естетичні, економічні).
Колготки як товар мають ще одну особливість ‒ їх виробництво вигідне. Тому на ринку склалася висока
конкуренція бажаючих виробляти пакування для цього виду товару. Перед виробниками пакування постійно постає задача
щодо розширення і обновлення асортименту, а це вимагає вдосконалення технології і відповідно значних грошових затрат.
Цікавою видається послідовність показників якості (комфортність, колір, ступінь прозорості, міцність виробу,
марка виробника, маркування та ціна), за якими споживачі роблять свій вибір.
Маркування панчішно-шкарпеткових виробів повинно містити достовірну, доступну та достатню інформацію для
споживача.
Одним із головних реквізитів маркування, за вимогами ДСТУ 2056-92 “Колготки, які виробляються на
круглопанчішних автоматах. Загальні технічні вимогиˮ, є розмір виробу, який зазначений в рекомендованій сітці у системі
“зріст ‒ об’єм стегонˮ [3]. Вітчизняні виробники позначають розмір колготок за даним ДСТУ. А кожен виробник імпортних
колготок застосовує власну розмірну сітку.
Нами проаналізовані показники розмірів, що вказані на маркуванні колготок таких країн-виробників: Італія,
Польща та Україна.
Виявлено, що в жодній з вищезазначених країн розмірні сітки різних торгових марок не збігаються. Наприклад,
розмірні сітки торгових марок Італії містять різну кількість розмірів ‒ від 4 до 5, України від 5 до 8. Звідси випливає, що в
одній торговій марці максимальний розмір відповідає 5, а в іншій той самий розмір ‒ 8. Крім того, кожен виробник зазначає
розмір колготок за різними системами.
He всі виробники при маркуванні зазначають також три складові розмірної сітки: вагу, об’єм стегон та зріст споживача.
Частіше за все виробники колготок використовують наступне поєднання при маркуванні:
‒ вага та зріст споживача;
‒ об’єм стегон та зріст споживача.
Тільки виробники колготок Польщі дотримуються однакової кількості: розмірів – 5, систем розмірів – 2, розмірної
сітки (“об’єм стегон ‒ зрістˮ) [4].
Порівнюючи розмірні сітки, тобто шкалу об’єму стегон і шкалу росту, можна побачити, жоден із розмірів тієї чи
іншої країни не збігаються.
Отже, виникає питання, скільки часу повинен витрачати споживач, щоб вибрати виріб свого розміру, якщо
розмірні сітки різних виробників відрізняються одна від одної?
Тому, щоб вирішити цю проблему, ми пропонуємо створити єдину розмірну сітку для еластанових панчішношкарпеткових виробів, яка повинна охоплювати і враховувати типові розміри споживачів різних країн (вага, об’єм стегон, зріст).
Споживач повинен бути дуже уважним, вивчаючи розмірну сітку виробника, якому він віддає перевагу. І якщо
розмір (по горизонталі ‒ об’єм стегон та вага, по вертикалі ‒ зріст) споживача знаходиться між двома розмірами в розмірній
сітці, слід вибирати більший розмір.
Купуючи панчішно-шкарпеткові вироби, споживач повинен звертати увагу на їх лінійні розміри (довжина торсу та
пагомілку; периметр торсу та пагомілку). Неправильно вибраний розмір виробу призводить не тільки до його швидкого
псування, але й до появи дискомфорту внаслідок порушення розподілу тиску на ногу, що у свою чергу шкодить здоров’ю.
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВЗУТТЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЕКСПЕРТНОГО МЕТОДУ
Проведений аналіз номенклатури показників якості побутового взуття у діючій нормативно-технічній документації
(ДСТУ 3485-96. Взуття. Номенклатура показників якості, чинний від 01.01.1998 р. без обмеження терміну дії) показав, що
не усі властивості взуття знайшли своє відображення в номенклатурі стандартизованих показників. Крім того, відсутній
чіткий поділ показників відповідно з класифікацією показників якості промислової продукції (РД 50-149. Методические
указания по оценке технического уровня и качества промышленной продукции). У зв’язку з цим, зроблено спробу поновому класифікувати властивості та показники якості взуття.
Повна класифікація властивостей і показників якості взуття передбачає поділ їх на виробничо-економічні та
споживчі. Виробничо-економічні показники мають значення в основному для виробників взуття, споживчі включають в
себе показники призначення, ергономічні, надійності та естетичні показники.
‒ показники призначення знаходять відображення у класифікації взуття. При цьому розробка номенклатури
показників якості взуття має проводитись з урахуванням специфіки цих груп;
‒ показники ергономічні, тобто антропометричні, фізіологічні та гігієнічні, є важливими для споживачів взуття під
час експлуатації.
З антропометричних показників найважливішими є впірність та приформовуваність до стопи. Впірність
визначається співвідношенням форми і розмірів взуття та стопи, а приформовуваність до стопи – здатністю взуття з часом
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приймати форму та розміри стопи людини, яка його носить. Дані властивості взуття входять до комплексного показника
якості (комфортність).
З фізіологічних показників найважливішими є гнучкість та маса. Гнучкість – здатність взуття згинатись за заданих
умов. Маса – це кількісне вираження ваги взуття.
Найбільш чисельною є група гігієнічних показників: водопромокальність в динамічних умовах, водопроникність в
динамічних умовах, намокальність в динамічних умовах, вологопоглинання, гігроскопічність, вологовіддача,
паропроникність пакету деталей верху взуття, повітропроникність пакету деталей верху взуття, теплопровідність, питомі
поверхневий та об’ємний електричний опір системи матеріалів верху і низу взуття, поверхнева щільність електричних
зарядів системи матеріалів верху та низу взуття. Більшість з них доцільно визначати для матеріалів, призначених для
виготовлення взуття.
Показники надійності характеризують здатність взуття виконувати необхідні функції, зберігаючи експлуатаційні
властивості, у заданих межах протягом певного періоду часу. До них належать: довговічність та ремонтопридатність.
Довговічність – це властивість виробу зберігати працездатність до граничного стану з перервами для
обслуговування. Довговічність взуття характеризується кількома показниками: зносостійкість деталей, формостійкість,
міцність кріплення деталей заготовки верху взуття, міцність кріплення деталей низу взуття, міцність кріплення каблука,
міцність кріплення набійки.
Гарантійний термін експлуатації – період експлуатації без розвитку будь-яких суттєвих дефектів окремих деталей
взуття. У виробів має бути економічно обґрунтований термін експлуатації, тобто оптимальна довговічність.
Ремонтопридатність взуття характеризується такими показниками: середня тривалість ремонту; трудомісткість
обслуговування. Для взуття має переважати дрібний ремонт. Показники естетичні становлять особливу групу показників
якості взуття.
Запропонована класифікація властивостей і показників якості дає змогу досить повно охарактеризувати взуття. На
базі неї можна розробити науково обґрунтовану номенклатуру показників якості взуття. Для цього у роботі використано
метод експертного опитування. У нашому випадку в якості експертів виступали спеціалісти взуттєвої галузі.
Світовій науці відомі концепції постійного підвищення якості продукції масового виробництва, які пропонувались
як нашими вітчизняними ученими, так і закордонними. До найвідоміших концепцій належать: концепція “висхідної спіралі
якості взуттяˮ В. Х. Ліокумовича (1980 p.) та концепція “петлі якостіˮ Д. Демінга (1982 p.).
Перша концепція пропонується для конкретного виробу – взуття, а друга – в загальному вигляді. Слід відзначити,
що концепція Д. Демінга набула поширення в багатьох країнах світу. В наведених концепціях е багато спільного. Головна
загальна їх риса – циклічність та наявність зворотного зв’язку, повторення по колу процесів: “вивчення ринку –
проектування з врахуванням вимог ринку – виробництвоˮ і знову те саме. Слід відзначити, ця концепція, хоч і подана в
загальному вигляді, може бути застосована до будь-якого окремого завдання.
Необхідно відзначити, що взуття та технологія його виготовлення – складні системи, які зазнають впливу
різноманітних факторів, а тому поставлене завдання належить до ряду складних. Для вирішення поставленого завдання
розроблено методику, що ґрунтується на русі від загального до окремого.
Аналізуючи складові, які входять до “петлі якостіˮ Д. Демінга й визначають якість продукції, доходимо висновку
про нерівноцінність їх впливу на якість продукції, а тому проводимо їх ранжування, враховуючи важливість кожної, і
виділяємо тільки ті, які активно впливають на формування якості. Складемо з них “систему забезпечення якості взуттяˮ.
Перед тим як ввести перераховані складові у знов складену систему, проводимо аналіз кожної складової, коригуючи та
уточнюючи їх.
Оцінюємо як складову, що прямої участі в забезпеченні якості не бере. Вона е нормуючою (тією, що диктує та
наказує) якісних показників, які необхідно забезпечити у виробництві даної продукції. Відомо, що в ринкових умовах
вимоги споживачів чинять особливий вплив на формування якості, а в умовах конкуренції – методом достатньо жорсткого
диктату, навіть до банкрутства виробника. Проте, не можна забувати специфіку взуттєвого виробництва, багато якостей
якого формуються на основі фундаментальних досліджень антропометрії стопи.
Слід також відзначити, що в “петлі якостіˮ Д. Демінга на завершальному етапі циклу не відокремлена така важлива
складова, як вивчення популярності реалізованої продукції, хоч цьому питанню в. країнах ринкової економіки приділяють
значну увагу, бо це – імідж виробника високої якості. В запропонованій системі цю складову виділяємо на виході з системи
– “спостереження періоду експлуатаціїˮ.
Відзначимо також “Контроль, випробування і аналізˮ. Для взуття цей вид контролю на стадії завершення процесу
її виготовлення вже не може ефективно вплинути на якість готового виробу, бо є констатуючим показником вже здійсненої
дії. А такий вид виробу, як взуття, суттєво переробити за даними кінцевого контролю неможливо, бо процес складання
взуття практично не обернений. Це є специфічна особливість цього виробу.
Таким чином, експертна система складається з окремих складових, які активно беруть участь у процесі створення
виробу та формуванні його якості. Слід констатувати той факт, що кожна складова системи під час її подальшої деталізації
виявляється великою кількістю, впливаючих на якість взуття факторів та є підсистемою. але при цьому є самостійною
системою.
Визначимо фактори, що впливають на кожну складову: якість проектування, творча кваліфікація виконавців,
супутні науково-дослідні роботи, методи, що застосовуються, інформаційне забезпечення; якість матеріалів, фурнітури,
комплектуючих тощо; якість розробки технологічного процесу, методи обробки, що використовуються, кваліфікація
розробників; якість виготовлення виробів, устаткування, що застосовується, кваліфікація виконавців, їх матеріальна
зацікавленість.
Ці складові найактивніше впливають на якість взуття. Самостійним блоком в систему необхідно ввести
інформаційне забезпечення, яке суттєво впливає на управління якістю.
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РОСЛИННІ БАРВНИКИ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТОВАР НА КООПЕРАТИВНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Як відомо, рослини-барвники завдяки специфіки хімічного складу та особливостей надмолекулярної будови у
більшості випадків одночасно володіють декількома (поліфункціональними) властивостями. Тому їх не випадково
використовують у декількох галузях промисловості. Найчастіше це фармацевтична, харчова, текстильна, парфумернокосметична, хімічна галузі.
Традиційно заготівлею, первинною переробкою, збереженням та реалізацією багатьох видів рослинної технічної
сировини, включаючи і рослинні барвники, в нашій країні займаються заготівельні підприємства системи Укоопспілки, на
яких для цих цілей створена відповідна матеріально-технічна база і підготовлені необхідні кадри.
В даній роботі ми обмежимось тільки розглядом наступних питань:
- обґрунтуванням доцільності збільшення обсягів заготівлі, первинної переробки і реалізації рослинних барвників
текстильного призначення;
- пошуковим нових видів рослин-барвників текстильного призначення: всестороннім вивченням їх властивостей
та обґрунтуванням на цій основі сфер найбільш раціонального їх використання в окремих підгалузях текстильної
промисловості замість токсичних марок синтетичних барвників;
- розробленням ефективних рецептурно-технологічних режимів фарбування рослинними барвниками текстильних
матеріалів і виробів різного цільового призначення та волокнистого складу;
- всестороннім дослідженням асортименту, властивостей, якості та безпечності текстильних матеріалів,
пофарбованих різними видами рослинних барвників.
Необхідність вирішення цих питань обумовлена низкою причин, а саме:
- наявністю широкого асортименту рослинних барвників текстильного призначення у сферах вітчизняного
лісового та сільського господарства, які поки ще раціонально не використовуються;
- можливістю експортувати ці барвники на зарубіжні ринки, де вони тепер користуються підвищеним попитом і
популярністю (особливо це стосується європейського ринку);
- можливістю вирощування елітних видів цих барвників у спеціалізованих сільськогосподарських і фермерських
господарствах, як це широко практикується у багатьох зарубіжних країнах навіть при обмежених земельних ресурсах в цих
країнах;
- нагальною потребою екологізації технології текстильного виробництва та асортименту текстильних матеріалів
(особливо дитячого призначення).
Успішне вирішення названих завдань у свою чергу вимагає проведення всесторонніх комплексних досліджень у
сферах лісового та сільського господарства, легкої промисловості та сфери торгівлі України. Зупинимось на узагальненні
деяких результатів проведених нами досліджень піднятих питань, акцентуючи увагу на пошук ефективних шляхів їх
вирішення.
По-перше, через відсутність в нашій країні державної та галузевої статистичної звітності про реальні запаси
рослинних барвників різного цільового призначення у сферах лісового та сільського господарства України, їх щорічну
заготівлю та переробку у різних галузях промисловості на заготівельних підприємствах Укоопспілки виникає нагальна
потреба вивчення реальних запасів, заготівлі та первинної переробки тих видів рослинних барвників, використання яких є
найбільш виправданим саме у сфері текстильного виробництва, а також їх заготівля і переробка на заготівельних
підприємствах Укоопспілки.
При цьому повинно враховуватись не тільки рівень якості та екологічної безпечності отриманої на їх основі
текстильної продукції, але економічна та екологічна доцільність їх вирощування, заготівлі із дикорослої сфери, можливість
первинної переробки, зберігання та транспортування саме кооперативними заготівельними підприємствами.
Слід підкреслити, що в останні роки вивчення властивостей рослинних барвників і пофарбованих ними
текстильних матеріалів різного волокнистого складу та призначення було в основному сконцентровано: на кафедрах
товарознавства та технологій непродовольчих товарів і маркетингу Львівського торговельно-економічного університету
[1, 2]; кафедрі художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв [3] та кафедрі товарознавства та експертизи
товарів Львівського інституту економіки і туризму [4]. Аналіз цих досліджень дозволяє зробити наступні узагальнюючі
висновки:
- виявлена можливість заготівлі та первинної переробки у сферах лісового та сільського господарства України
більше 60-ти видів рослин-барвників, придатних для промислового використання підприємствами текстильної
промисловості, художніх промислів та побутового чищення та фарбування одягу;
- розроблені та обґрунтовані рецептурно-технологічні режими фарбування дослідженими барвниками текстильних
матеріалів і виробів різного цільового призначення, волокнистого складу та способів виробництва;
- виявлені переваги і недоліки пофарбувань, отриманих на текстильних одягових матеріалах із білкових,
целюлозних і поліамідних волокон рослинними та синтетичними барвниками різних видів і класів;
- показано, що суттєвим резервом поповнення асортименту рослинних барвників для потреб вітчизняного
текстильного виробництва слід вважати використання відходів цих барвників на підприємствах фармацевтичної, харчової,
деревообробної та інших галузей промисловості, які нині ще зовсім не використовуються;
- обґрунтована доцільність використання досліджених видів рослинних барвників для фарбування тканин
сорочково-платтяного асортименту із бавовняних, льняних, шовкових і вовняних волокон з одночасним протравлювання
цих тканин різними типами протравлювачів (CuSO4, KAl(SO)4, K2Cr2O7, FeSO4 та іншими).
Результати дослідження проблеми формування асортименту, якості та екологічної безпечності текстильної
рослинної сировини, включаючи і рослинні барвники, формування ринку цієї сировини розглянуті в докторській дисертації
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Б. Б. Семака [1], а проблеми формування асортименту та якості екологобезпечних груп текстильних матеріалів з
використанням різноманітних видів рослинних барвників розглянуті в кандидатських дисертаціях О. М. Гущак,
О. В. Пахолюк, М. Г. Мартосенко, Г. О. Пушкар, виконаних під керівництвом д.т.н., проф. Семака Б. Д. [2, 4].
Навіть короткий перелік піднятих питань переконливо свідчать про те, що рослинні барвники для заготівельних
підприємств Укоопспілки, а також багатьох галузей промисловості України можна розглядати як цінну стратегічну
екологобезпечну сировину.
Все це свідчить про те, що актуальність та доцільність проведення більш глибоких досліджень проблем
формування асортименту та властивостей рослинних барвників різного цільового призначення, вимагає безвідкладного
наступних завдань:
- інвентаризації реальних запасів цих барвників у сферах лісового та сільського господарства України та вивчення
можливості їх заготівлі, первинної переробки та реалізації підприємствами системи Укоопспілки у різних галузей
вітчизняної промисловості;
- створення системи державної та галузевої статистичної звітності про реальні запаси, обсяги заготівлі та сфери
використання рослинних барвників різного цільового призначення;
- проведення комплексних досліджень хімічного складу, фізичних та біологічних властивостей названих барвників
та обґрунтування сфер їх найбільш раціонального застосування;
- існує також проблема генетики та вирощування елітних видів рослинних барвників різного цільового
призначення у сферах сільського та лісового господарства України.
Актуальними і перспективними ці питання є сьогодні для багатьох заготівельних підприємств Укоопспілки, які
потребують суттєвої підтримки і допомоги зі сторони галузевої і вузівської науки.
Розширення асортименту та збагачення обсягів заготівлі цими підприємствами рослинної технічної сировини,
включаючи і рослинні барвники, дозволить вирішити ряд завдань, а саме:
- підвищити ефективність роботи цих підприємств;
- більш раціонально використати власну екологобезпечну рослинну сировину, яка ще в нашій країні
використовується нераціонально;
- суттєво розширити та збільшити обсяги експорту рослинних барвників різного цільового призначення на
зарубіжні ринки, де вона користується нині підвищеним попитом і популярністю.
Цілком зрозуміло, що вирішенням піднятих проблем повинні займатись не тільки окремі галузеві інститути сфери
легкої промисловості та торгівлі, але й наукові установи і вузи сфери лісового та сільського господарства та відповідні
академічні інституту України.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ТРИКОТАЖНОГО МЕХА
Конкурентоспособность – это главная составляющая успешности организации в условиях рынка. Критерием
конкурентоспособности выступает умение определить, а также быстро и эффективно использовать в конкретной борьбе
свои преимущества. В связи с этим постановка проблемы исследования конкурентоспособности трикотажного меха
ОАО “Белфаˮ, г. Гомель, Республика Беларусь, обусловлена объективными и субъективными факторами и определена
возрастающим значением качества товаров в современных условиях хозяйствования и подготовкой вступления Республики
Беларусь во Всемирную торговую организацию.
Цель исследования – разработка экспресс-методики оценки качества и конкурентоспособности искусственного
трикотажного меха на Жлобинском предприятии ОАО “Белфаˮ. Предлагаемая методика оценки конкурентоспособности
ИТМ по программе “Оценка – 2ˮ позволяет свести воедино всю совокупность разработанных единичных показателей
качества и охарактеризовать ее в целом, выразив безразмерной величиной.
Для оценки прогнозирования уровня конкурентоспособности используется формула [1]:
Ук 

где

Д
Д  Д

Д  – расстояние от текущего признака-вектора до наихудшей альтернативы;
Д  – расстояние от текущего признака-вектора до наилучшей альтернативы.

Разрабатывая методику, следовали общему алгоритму определения комплексного показателя уровня
конкурентоспособности.
Предметом исследования явились 19 разновидностей шубного искусственного трикотажного меха (ИТМ)
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Жлобинского ОАО “Белфаˮ, различных по составу, виду стрижки, цветовому колориту, рисункам и другим признакам.
По результатам социологического опроса потребителей, а также по заключениям экспертов и результатам анализа
технических нормативных правовых актов (ТНПА) номенклатура потребительских свойств искусственного меха была
разделена на пять групп: эстетические, эргономические, надежности, безопасности и экономические.
Эстетические свойства ИТМ оценивали по совершенству имитации натурального меха, рисунку, структуре ворса,
соответствию фактуры ворса и цвета, блеску, цвету, текстуре поверхности, драпируемости, пышности, застилистости,
рассыпчатости ворса, распрямленности концов волокон. Экономические свойства ИТМ характеризовались реализуемостью,
себестоимостью, энергоемкостью, рентабельностью, материалоемкостью, удобством раскроя и сборки раскроенных
элементов. Из группы свойств надежности ИТМ оценивали следующие показатели: массу слабо закрепленных волокон;
устойчивость к сваливанию, истиранию; стойкость окраски к “сухомуˮ и “мокромуˮ трению; относительное удлинение по
длине и ширине, остаточную деформацию, несминаемость. Из группы свойств безопасности оценивали огнестойкость. В
группе эргономических свойств оценивали массу 1 м2 меха, массу ворсового покрова, туше, жесткость,
воздухопроницаемость, паропроницаемость, толщину, удельное поверхностное электрическое сопротивление.
По результатам экспериментальной оценки 19 образцов ИТМ установлено, что у 8 опытных образцов: арт. 7С 202–
Д41 рис. Н-94; 7С 204–Д41 рис. С–68;7С 384–Д41 рис. Ш–3; 7С 385–Д41 рис. Ш–11; 7С 383–Д41 рис. Ш–41; 7С 384–Д41
рис. Ш–44; 7С 384–Д41 рис. Ш–16 и 7С 383– Д41 рис. Ш–19 конкурентоспособность находится на одном уровне с базовым,
в основном, за счет более низкой цены 1 м2 меха. Другие производственные образцы требуют совершенствования [2].
Установлено, что на уровень конкурентоспособности одежного ИТМ особое влияние оказывают следующие
показатели: цветовой колорит, вид стрижки, блеск, фактура, рисунок, устойчивость к сваливанию и истиранию, удлинение
при растяжении, элетризуемость и огнестойкость, удельная масса, масса слабозакрепленных волокон, реализуемость.
По результатам расчета уровня конкурентоспособности даны рекомендации Жлобинскому ОАО “Белфаˮ по
совершенствованию следующих потребительских свойств ИТМ: структуры ворса, безопасности использования,
электризуемости, массы, износостойкости, экономических показателей и колористического оформления. Применение
предложенной методики на Жлобинском ОАО “Белфаˮ позволило оптимизировать выпуск промышленного ассортимента
ИТМ и получить значительный экономический эффект.
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ
Формування оптимальної структури асортименту, властивостей і рівня якості текстильних матеріалів для
форменого одягу є одним із важливих завдань вітчизняної текстильної та легкої промисловості. Специфічні умови
експлуатації форменого одягу, особливо для військовослужбовців Збройних Сил України висувають високі вимоги до
показників якості текстильних матеріалів, які йдуть на його виготовлення. Це стосується, насамперед, костюмно-пальтових
тканин, які повинні володіти комплексом показників відповідних споживних властивостей. Костюмно-пальтові тканини, які
використовуються для одягу різних категорій військовослужбовців Збройних сил України ще не в повній мірі відповідають
сучасним вимогам. Вони характеризуються недостатньою світлостійкістю та зносостійкістю, що обмежує встановлені
терміни зношування одягових виробів, Минулого року були створені і затверджені нові зразки військової форми одягу ЗСУ
‒ українські однострої, військовий одяг з виразною національною автентичністю, стильний, ергономічний та поєвропейськи демократичний. Розроблено елементи парадного та повсякденного форменого одягу для рядового,
сержантського та офіцерського складу всіх родів та видів ЗСУ. Крім того, спеціалістами Головного управління розвитку та
супроводження матеріального забезпечення ЗСУ розроблено новий індивідуальний маскувальний комплект (ІМК: куртка,
штани і накидка) для снайперів, який забезпечує максимальну свободу рухів та приховує обриси людини. Як бачимо,
чимало зусиль прикладають вітчизняні фахівці для створення максимально комфортного ергономічного та якісного одягу
для ЗСУ.
Сучасний асортимент костюмно-пальтових тканин форменого призначення відрізняється за волокнистим складом
(змішані бавовняні, напіввовняні, з хімічних волокон), видом переплетення (саржеве, діагональне, комбіноване), способом
основного (гладкофарбовані, багатокольорові) та спеціального оброблення (гідрофобне, брудотривке, антимікробне).
Сучасні технології дозволяють виготовляти високоякісні текстильні матеріали даного призначення, серед яких: саржа,
грета, ортон, ріп-стоп, фліс камуфляж, дюспо-бондінг, оксфорд та ін.
Проте, як показує світовий досвід, лише інтеграція наукоємних технологій в текстильну промисловість дозволяє
створити сучасні, водонепроникні, брудотривкі, термостійкі текстильні матеріали з ефектом “самоочищення”, високим ступенем
УФ-захисту, антимікробними та іншими специфічними особливостями. Так, американські вчені працюють над створення
високотехнологічного одягу для військовослужбовців, який поєднує в собі безпечність, функціональність та ергономічність
(зручність, легкість, комфортність). Йдеться про куленепробивний комбінезон, який слідкує за станом здоров’я, полегшує біль при
пошкодженні та миттєво реагує на дію біологічних та хімічних реагентів. Американські вчені вважають, що саме нанотехнології
здатні забезпечити створення високотехнологічного безпечного та якісного текстилю для обмундирування. Комплекс системи
безпеки формується за рахунок використання легких багатофункціональних наноматеріалів та нановолокон, медичного аспекту
обмундирування, методів захисту від вибухів, біологічної та хімічної зброї.
В обмундируванні військовослужбовців широке використання знаходять вироби з “розумного” текстилю. Так,
наприклад, тканини-“хамелеони” для армійського камуфляжу володіють світловідбиваючими властивостями (тканина, подібно до
шкури хамелеона, аналізуючи спектр оточуючого ландшафту приймає його колір, маскуючи при цьому піхотинця). Одяг із
“розумного” текстилю здатен самоочищуватися, підтримувати необхідну температуру підодягового простору, нейтралізувати
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хімічно отруйні речовини та володіти властивостями бронежилету. Тому, для формування єдиної системи безпеки текстильноодягових матеріалів форменого призначення, необхідно взамін традиційним створювати багатофункціональні наноматеріали і
нановолокна та враховуючи досвід зарубіжних вчених впроваджувати в сучасне обмундирування медзабезпечення (використання
спеціальних волокон, які містять протизапальні та бактерицидні речовини).
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ ЧОЛОВІЧИХ ДЖИНСОВИХ ШТАНІВ
На сучасному ринку індустрії моди популярним і комфортним одягом для споживачів уже понад півстоліття є
джинси. Хоча перші моделі джинсів вважалися лише робочим одягом – сьогодні ці штани органічно вписуються у будьякий стиль, позиціонуються їх незамінною часткою гардеробу практично кожного жителя нашої планети.
Джинсові штани – це вироби, які виготовлені з цупкої бавовняної тканини саржевого переплетення (деніму), або з
вельвету. Сучасний асортимент (так звані “стрейчіˮ) можуть бути виготовлені з тканини, у якій крім бавовняної пряжі є
еластична нитка (еластан, спандекс), яка дозволяє джинсам легко розтягуватись, що впливає на властивості та формування
асортименту виробів.
Перші джинси Леві Страус виготовив у 1853 р. Вони нагадували комбінезон і були викроєні з коричневої тканини,
призначеної для наметів і тентів. Оскільки ті тканини, які використовував Л. Страус для пошиття штанів, відправлялися з
італійського порту Генуя (“Genesˮ), то одна з версій походження слова “джинсиˮ вважається саме від назви цього міста
(“дженесˮ ‒ “джинсˮ). За іншою версією, свою сучасну назву джинси отримали лише в середині 20-го століття, бо до того
часу їх найчастіше називали “комбінезон без верхньої частиниˮ.
У 1873 р. Леві Страус та Якоб Девісом запатентували виробництво: патент № 139.121 від Бюро патентів і
торговельних марок США на виробництво “робочих комбінезонів без бретелей, з кишенями для ножа, грошей і годинникаˮ.
Після закупівлі щільної саржі у Нимі (Франція), утворилась назва тканини denim (de Nimes ‒ із Ниму).
Таким чином, саме ті моделі джинсів, які виникли як робочий одяг в 1850-х рр., стали дуже популярним одягом в
школярів і підлітків – це всесвітньо відомі, уже історичні бренди “Levi’sˮ та “Wranglerˮ. Але сьогодні дужу різні джинси є
надзвичайно популярним повсякденним одягом різноманітних стилів і кольорів, і вважаються одним з найбільш поширених
одягових виробів у всьому світі.
Сучасний асортимент чоловічих джинсових штанів відрізняється волокнистим складом, фасонами, стилями,
кольором та обробкою. Зокрема, колір сучасних джинсів уже тривалий час не обмежується лише синім, а, наприклад,
обробка “Optic Blueˮ ‒ створює враження потертості за рахунок використання світлішої колірної бази (одержання цього
ефекту відбувається за рахунок прання в камінні у першому циклі, а після цього ‒ відбілювання пульверизацією; тому
“витертˮ смужки на сідницях і стегнах виглядають дуже натурально, а потерті коліна забезпечують враження тривимірного
виду штанів). Такі джинси виготовлені на основі моделей 1950-х рр., коли вперше був використаний ефект відбілювання.
Головні критерії, за якими відрізняються між собою моделі сучасних джинсів – це ширина штанини і висота посадки.
Асортимент сучасних чоловічих джинсів включає такі найбільш поширені різновиди:
‒ Classic-fit ‒ прямі класичні джинси стандартного крою з прямими, злегка звуженими донизу штанинами, які
вільно лежать на взутті, але, при цьому, не прикриваючи його;
‒ Relaxed fit – штани, які не дуже щільно прилягають до стегон, що позиціонує їх як модель, що не сковує рухів.
Підходять людям середньої комплекції і відносяться до категорії універсальної одягу;
‒ Skinny ‒ штани, які щільно прилягають до стегон і призначаються для тинейджерів, підлітків та молоді, які
мають худорляву статуру;
‒ Slim fit: облягаючі штани, завужені донизу, вибір яких залежить від статури і смакових уподобань;
‒ Boot cut – штани, які щільно облягають стегна, мають злегка розкльошені донизу штанини, одягаються з
чоботами або масивними черевиками навипуск; ця модель підкреслює фігуру та робить її більш пропорційною;
‒ Loose fit – штани “мішкуватогоˮ покрою, які слід поєднувати виключно зі спортивним одягом (футболки, куртки)
та взуттям спортивного стилю (кеди, кросівки); ця модель добре маскує зайву худорлявість і не найкращу форму ніг;
‒ Flare cut ‒ розкльошені моделі штанів;
‒ Saggi fit – штани з гульфіком, який може досягати значної довжини (іноді до коліна);
‒ High rise – ретро-джинси;
‒ Low rise – джинси з дуже низькою талією.
Отже, виробництво джинсів постійно удосконалюється і осучаснюється, тому товарознавча наука має
досліджувати усі новітні тенденції ринку (матеріали, обробки, моду) та давати професійну оцінку асортименту даного виду
товару з позицій споживача.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПИВА
На сьогодні, за умов розвитку ринкової економіки та лібералізації торговельних відносин, для вітчизняних
виробників пива досить не просто утримувати стійкі конкурентні позиції. Перш за все, це пов’язано з тим, що ринок пива є
специфічним сегментом торгівлі країни, на якому дедалі більше з’являється як внутрішньої продукції, так і продукції
закордонного походження. Крім того, за умов інтеграційних процесів та підвищення вимог до виробництва в рамках
функціонування СОТ дедалі більша зростає увага до формування кращої якості продукції та її дослідженні. Через те, для
вітчизняних виробників пива, необхідно досліджувати усі питання, які стосуються перевірки та моніторингу якості їх
продукції. Важливим інструментарієм, в даному випадку є товарознавчо-експертні дослідження, результати яких дають
змогу здійснити не тільки оцінку якості, а і виявити недоліки того чи іншого етапу виробничого процесу.
Оцінка якості пива проводиться за органолептичними, мікробіологічними, фізико-хімічними показниками та
показниками безпеки.
Найбільш розповсюдженим методом, яким користуються як у процесі завершення виробництва, так і під час
продажу пива є органолептичний.
За органолептичними показниками пиво повинно відповідати вимогам ГОСТ 31711-2012, згідно якого пиво є
прозорою пінливою рідиною без осадку і сторонніх включень, які не є властивими для даного продукту.
У процесі здійснення товарознавчо-експертних досліджень, в першу чергу, необхідно звернути на його наступні
товарознавчі характеристики:
- під час зберігання допускається поява частинок білково-дубильної сполуки;
- для пшеничного пива допускається пінлива рідина (опалесценція) – від слабкої до сильної;
- допускається дріжджовий осад;
- аромат чистий, заброджений солодовий та хмельовий без сторонніх запахів;
- смак має бути чистим, забродженим, солодовим з хмільною гіркотою, без сторонніх присмаків;
- у пшеничному пиві присутні пряно-ароматичні тони в смаку і ароматі;
- в пиві з екстрактивністю початкового сусла 15% і вище присутній винний присмак [2].
Органолептичну експертизу пива проводять за показниками, об’єднаним в п’ять груп. У першу групу входять
показники: зовнішнє оформлення, зовнішній вигляд (прозорість, наявність сторонніх включень); в другу  масова частка
діоксиду вуглецю, висота піни та піностійкість; в третю  об’ємна частка етилового спирту, екстрактивність початкового
сусла, кислотність, колір, стійкість (визначають тільки на підприємстві-виробнику); в четвертому  смак і аромат; у п’яту 
обсяг продукції [3, 4].
Зовнішнє оформлення включає в себе наявність і якість етикетки або відтиску на шийці пляшки, щільність
закупорювання, правильність маркування, чистоту пляшки.
Для здійснення оцінки пиво охолоджують до 10-12 С, наливають у посудину з безбарвного скла висотою 10,511 см, діаметром 7,3-7,5 см. та визначають прозорість, наявність сторонніх домішок, осаду і будь-яких видимих змін. До
якості світлого пива ставляться більші вимоги, ніж до темних сортів пива.
Прозорість – перша ознака доброякісного пива. Більшість дефектів пива пов’язані саме зі зниженням прозорості
пива. Ця вимога не ставиться тільки до темних сортів пива.
При дегустації пива застосовують склянки із прозорого скла циліндричної форми висотою 10,5-11 см, діаметром
7,3-7,5 см. Перед тим як налити пиво в склянку, пляшку збовтують. Струмінь пива направляється в центр склянки,
тримаючи пляшку на висоті 2,5 см. від верхнього краю склянки до досягнення піною верхнього краю.
Після розмежування шарів пива і піни міліметровою лінійкою вимірюють висоту піни. Одночасно визначають
піностійкість пива: час у хвилинах до появи вільного від піни простору на поверхні напою. Пиво хорошої якості має давати
густу (компактну) піну та повільно виділяти бульбашки вуглекислого газу.
При визначенні смаку світлого пива особливу увагу звертають на хмільну гіркоту. У пиві не повинно бути гіркоти
іншого походження: від оболонок зерна ячменю або необбитих паростків солоду. Крім гіркоти в смаку пива розрізняють і
інші відтінки: солодкість від не заброджених цукрів, солоність від наявності хлоридів та кислотність  від органічних
кислот. Пиво повинно мати ясно виражений хмелевий (для світлого пива) або солодовий аромат (для темного пива) [1].
Таким чином, для здійснення товарознавчо-експертних досліджень якості пива за допомогою органолептичного
методу, необхідно володіти інформацією про його склад, особливості набуття окремих товарознавчих характеристик, а
також процес прояву фізичних та хімічних властивостей. Оцінка якості пива дасть змогу не тільки впевнитись у належному
підході до його виробництва, а і забезпечити конкурентоспроможність на цільовому ринку збуту, адже сучасний споживач
прагне купувати тільки ту продукцію, яка в змозі задовольнити його вимоги згідно стандартизованих вищих якісних
параметрів.
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ЯКІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Однією з найскладніших категорій, які пов’язані з матеріальним виробництвом, є якість продукції, особливо
сільськогосподарської. Це зумовлено великим різноманіттям видів та якісних параметрів сільськогосподарської продукції, а також
факторів її формування. Саме рівень якості сільськогосподарської продукції впливає на продуктивність праці, ціну,
конкурентоспроможність продукції, валове виробництво кінцевої продукції, а найголовніше – на здоров’я і тривалість життя
людини. Тому економічна оцінка якості продукції (передбачає порівняння затрат живої та уречевленої праці, використаної на
поліпшення якості продукції, з отриманим від неї ефектом) є не примхою, а об’єктивною потребою сьогодення.
Зростання світової потреби молока відкриває перед Україною перспективи для нарощення експортного потенціалу за
відповідної якості молокопродукції. Проте при дефіциті молока цю проблему вирішити важко. Складна ситуація з виробництвом і
збутом молока зумовлена тим, що основними товаровиробниками продукції залишаються господарства населення. У 2014 р.
частка їх становила 76,3 % загального обсягу виробленого молока. Переробні підприємства змушені приймати сировину від майже
20 тис. домогосподарств, які не можуть забезпечити механізоване доїння й охолодження молока. За таких умов перевірити якість
молока складно, виробити з нього якісну продукцію – неможливо.
Господарства населення не можуть забезпечити механізоване доїння й охолодження молока. Проте це не єдина
причина низької якості сировини. Більшість виробників і постачальників не дотримуються належних санітарно-гігієнічних
умов транспортування молока, перевозять сировину в алюмінієвих цистернах, не забезпечують його охолодження, не
застосовують миючі та дезинфікуючі засоби. Посередницькі структури, які здійснюють заготівлю продукції, не мають
приладів для контролю якості молока, яке приймається ними від виробників.
Особливості виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах зумовлені концентрацією поголів’я
корів. Так, 2014 р. до 100 корів утримували 52,6 % підприємств, що загалом становило 8,4 % корів, від 100 до 500 корів –
38,5 і 50,2 % відповідно, понад 500 корів 8,9 і 41,4 %.
Попри складну економічну ситуацію 2014 р. молочна галузь зберегла позитивну динаміку зростання на 0,4 %
порівняно з 2013 р. Водночас у сільськогосподарських підприємствах виробництво молока зросло на 4,1 %, а в господарствах
населення скоротилися на 0,7 %. У господарствах всіх категорій виробництво молока становило 11230,5 тис. т.
Збут молока здійснюється як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Один з основних каналів збуту молока
формують переробні підприємства, які закуповують близько 42 % усієї виробленої в країні сировини. Водночас за останні роки
суттєво змінилося співвідношення в структурі надходжень молока на переробні підприємства між дрібними приватними
господарствами і підприємствами, що працюють з використанням індустріальних технологій.
Так, з понад 4,6 млн т молока, яке надійшло в 2014 р. на переробку, близько 52,3 % одержано від
сільськогосподарських підприємств, тоді як 37,4 % − від господарств населення, і решта – з інших каналів постачання.
Основні проблеми, які стримують поступальний розвиток молочної промисловості, безпосередньо пов’язані зі
скороченням сировинної бази та низькою якістю продукції, що постачається на переробку. Причина полягає у
незабезпеченні умов утримання корів, що призводить до виникнення захворювань тварин, а також відсутності первинної
обробки (охолодження) молока в більшості приватних селянських господарствах і багатьох сільськогосподарських
підприємствах.
У 2014 р. із загального обсягу закупленого молока від господарств населення частка вищого ґатунку становила
лише 0,1 %, першого – 11,8 %, другого та неґатункового – відповідно 83,6 і 4,5 %.
Сільськогосподарські підприємства реалізували 9,2 % молока екстра, 33,8 % вищого ґатунку, 51,5 % першого,
другого та неґатункового – відповідно лише 5,3 і 0,2 %. Від господарств населення з усього переданого на переробні
підприємства молока лише 47,4 % його обсягу надійшло охолодженим до 10°С, тоді як від сільськогосподарських
підприємств – 71,7 %. Ґатунком “екстра-клас” було прийнято лише 5 % молока, вищим ґатунком – близько 30 % молока. Це
суттєво обмежило доходи виробників молочної сировини, оскільки вартість молока вищого ґатунку майже на третину
перевищує вартість молока ІІ-го ґатунку.
Відповідно, ціна 1 т молока становила 2424,9 грн і 3498,8 грн. Розбіжність майже на 44,3 % свідчить про
необхідність широкого використання систем охолодження молока і механізованого доїння, в т. ч. використання в
господарствах населення як мінімум індивідуальних доїльних установок.
2014 р. відзначився девальвацією гривні й суттєвим скороченням експорту молочної продукції через втрату ринків
збуту в країнах СНД, що зумовило зниження потужностей молокопереробних підприємств. Зокрема обсяг експорту молока
та вершків знизився у порівнянні з 2013 р. на 15,2 %, а в грошовому вимірі – на 8,9 %, водночас маслянки, ферментованого
або сквашеного молока і вершків – на 18,3 і 8,7 % відповідно. Експорт молочної сироватки скоротився майже на 39,8 %,
внаслідок чого валютної виручки отримано на 35,1 % менше. Проте експорт молока та вершків згущених зріс на 59,9 і
64,6 % відповідно, що відкриває нові його перспективні напрями [1, с. 92].
Визначальним важелем впливу на розвиток, або навпаки, згортання цього виду агробізнесу залишається ціна на
молоко. Однак, якщо великі підприємства можуть конкурувати на ринку молока навіть при низьких закупівельних цінах за
рахунок масштабу виробництва й диверсифікації господарської діяльності, то дрібні селянські господарства населення
найбільше потерпають від цінового коливання.
Більшість експертів й аналітиків ринку висловлюють думку, що однією з причин збереження негативних тенденцій
на ринку молока є значне коливання цін та їх невідповідність витратам, які товаровиробник витрачає на утримання дійного
стада. Відтак, рентабельність галузі в 2015 р. визначатиметься ціновою ситуацією, яка буде формуватися на ринку, та
вартістю кормової одиниці. З початку року ціни на молоко зросли в середньому на 25−30 %, що зумовлено здебільшого
інфляційними чинниками, однак в цілому є позитивним трендом для галузі.
Ринок молока і молокопродуктів у багатьох країнах світу є об’єктом особливої уваги і моніторингу різних
державних інституцій, що зумовлено його соціальною значущістю для найбільш вразливих верств населення та важливістю
для збереження традиційного укладу і зайнятості в сільській місцевості. Тому держава має постійно відстежувати рівень цін
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на молоко для формування цивілізованих відносин на ринку та захисту як споживачів, так і виробників цього вкрай
важливого виду сільськогосподарської продукції.
Виробництво молока можна зробити прибутковим і конкурентоспроможним видом агробізнесу, однак цей тривалий процес
потребує значних інвестиційних витрат, передусім у реконструкцію приміщень ферм та якісне покращення породного складу
молочного стада, а також модернізацію й оновлення доїльних систем та обладнання для оптимізованої годівлі тварин.
Перспективи галузі багато в чому залежатимуть від того, наскільки реально нині можна вибудувати партнерські
відносини між усіма учасниками ринку, що дасть можливість через механізм еквівалентного ціноутворення створити
необхідні економічні умови для збільшення поголів’я молочних корів за рахунок власного відтворення стада та закупівлі
племінних телиць, нетелей та корів, а також зростання обсягів виробництва молока завдяки збільшенню продуктивності
дійного стада.
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СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ДО ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ/БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ:
АСПЕКТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
Вітчизняний ринок харчових продуктів на сьогодні є достатньо насиченим за асортиментними позиціями, що
відображає сучасні тенденції до урізноманітнення споживчих властивостей товарів відповідних підгруп, видів, різновидів та
їх пропозицій для задоволення зростаючих потреб споживачів. Разом з цим, представлена харчова продукція національних
товаровиробників за рівнем відповідності регламентованим параметрам якості не завжди є належною, зокрема в аспекті її
ідентифікації до базових стандартизованих моделей, про що засвідчує практика проведення експертних досліджень в
Україні. Зазначене корелює зі збільшенням на вітчизняному ринку фальсифікованих харчових продуктів як несумісних до
соціально обґрунтованих вимог, що у свою порушує права споживачів на якісні та безпечні продовольчі товари, рівень
відповідності яких гарантує держава. Актуальність дослідження, на наш погляд, посилюється в контексті ринкової
доцільності посилення вимог до рівня якості/безпечності харчової продукції, про що засвідчує світовий, окрема
європейський досвід.
Соціальні імперативи щодо унеможливлення фальсифікації продовольчих товарів у площі методології сформували
категорії, що використовуються як у науковому обіході, так і в ринковій практиці. Йдеться про формування дефініційного
ряду до категорії “фальсифікована продукціяˮ: “неякісна продукціяˮ, “небезпечна продукціяˮ, “контрафактна продукціяˮ,
“сурогатна продукціяˮ, “синтетична продукціяˮ, “імітована продукціяˮ тощо. З позицій наукової точності зазначені поняття
не є рівнозначними, мають власні ідентифікації, але за суспільними наслідками фальсифікована продукція відображає
невідповідність її властивостей оригінальним (натуральним) харчовим продуктам, відсутність (або анормальності)
підтверджуючої інформації, визнається підробленою й підлягає вилученню з товарообігу. Визначене аргументує методичну
сутність процесів управління якістю/безпечністю харчових продуктів у технічних координатах, що у свою чергу знаходить
своє відображення у системі технічного регулювання – метрології, кваліметрії, стандартизації, сертифікації.
Аналіз джерел наукової літератури відображає як устоялі підходи до регулювання якості харових продуктів, так і
окремі авторські позиції щодо можливостей попередження фальсифікації окремих груп продовольчих товарів.
Методологічно слід виділити ключову парадигму відповідності створюваного продукту стандартизованим вимогам за
обґрунтованими показниками якості/безпечності, якої притримуються науковці та практики-експерти. Відхилення від
регламентованих суспільством норм формує “сферу фальсифікаціїˮ харчової продукції, яка в Україні має тенденції до
зростання, що відображено в працях значної кількості вітчизняних дослідників. Так, Р. Д. Дарага фіксує факти незаконного
обігу на вітчизняному ринку фальсифікованої продукції, що виготовляється на нелегальних виробництвах [1]. У публікації
оглядового спрямування автори М. Р. Мардар, Е. І. Погонцева розглядають історію та сучасність фальсифікації харчових
продуктів, а також конкретизують способи фальсифікації на прикладі зерноборошняної групи товарів [2]. Фундаментальні
дослідження у розрізі аналізу методів підробки харчової продукції (в порівняльному аспекті) проведені колективом авторів
– В. Ю. Дубницьким, Г. В. Фесенко, І. А. Черепньовим [3], які одночасно запропонували способи визначення
індивідуального індексу споживання чистих харчових продуктів та урахування такого показника при складанні
статистичної звітності про стан продовольчої безпеки.
Фальсифікація харчових продуктів як негативний феномен в Україні має значну кількість виявів, як безпосередньо
товарних, так і дотичних – фінансово-економічних, комерційних, споживчих тощо, та одночасно супроводжується
окремими соціальними ризиками, зокрема такими:
- погіршення споживчих властивостей окремих асортиментних видів продовольчих товарів, як за якісними –
біологічна, фізіологічна цінність харчового продукту, так і за кількісними параметрами;
- збільшення виявів невідповідності харчової продукції вітчизняних товаровиробників за складом основної та
допоміжної сировини, тари, пакувальних чи супутніх матеріалів тощо;
- поява на вітчизняному споживчому ринку продукції, що містить ксенобіотики – контамінанти і харчові добавки,
використання яких є недозволеним за ідентифікаційними ознаками чи їх вміст за кількістю перевищує регламентовані
норми;
- недостатній рівень інформаційного супроводу продовольчих товарів вітчизняного виробництва за рахунок
неповної маркувальної інформації, зокрема про склад продукту, походження сировини та інші властивості продукту або
введення споживача в оману на основі неправдивої інформації;
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- окремі випадки приховування суб’єктами товарообігу небезпеки використання/споживання невідповідної
продовольчої сировини або готової харчової продукції;
- зростання вартості “оригінальної продукціїˮ за рахунок збільшення технічних засобів захисту товаровиробниками
власних товарів, зокрема використання голограм, магнітних смуг та інших елементів автентичної маркувальної інформації;
- збільшення соціальної напруги в суспільстві через зниження економічної доступності продуктів харчування в
цілому та одночасна недовіра вітчизняним виробникам щодо ідентичності продовольчих товарів, належного рівня якості та
безпечності окремих товарних груп.
На основі проведеного авторського дослідження суспільних передумов до попередження фальсифікації харчових
продуктів в Україні, доцільно акцентувати увагу, на наш погляд, на необхідних заходах урегулювання відносин у цій сфері
та прийнятті соціально необхідних рішень, які, по-перше, протекціонуються державою, по-друге, спрямовані на захист
інтересів споживача, по-третє, є комерційно прийнятними, оскільки формують урегульовану нормативно-правову та
нормативно-технічну систему обігу на вітчизняному ринку якісної та безпечної харчової продукції (табл. 1).
Таблиця 1
Інституціональні взаємодії в удосконаленні системи соціального регулювання якості/безпечності харчових продуктів
Напрями управлінських дій

Форми попередження фальсифікації товарів

Управління якістю харчових продуктів
на засадах ділових, дієвих,
партнерських взаємовідносин між
усіма учасниками

Підвищення дієвості державної системи експертного оцінювання та
підтвердження якості/безпечності продовольчих товарів на основі вдосконалення
механізмів метрологічного контролю, зростання рівня відповідальності
вітчизняних товаровиробників з одночасним розширення способів їх захисту від
контрафактів як реалізації прав інтелектуальної власності
Зміни
принципів
проведення
процедури
експертного
оцінювання
якості/безпечності харчових продуктів на основі використання міжнародного,
зокрема європейського досвіду технічного регулювання у сфері кваліметрії,
стандартизації, сертифікації, прийняття обґрунтованих управлінських рішень та
суміжних питань управлінської діяльності
Активізація впровадження системи НАССР як сучасної концепції управління
безпечністю харчових продуктів, що базується на сучасних принципах
простежуваності базових критеріїв, унеможливлення виробництва та реалізації
небезпечної продукції з одночасним захистом прав споживачів

Формування вимог “нового порядкуˮ
до організації державного
кваліметричного нагляду в Україні
Управління безпечністю харчових
продуктів, уніфікація критеріїв
безпеки та їх соціальної пріоритетності

Розглянуті підходи до формування сучасної, дієвої, відповідної до глобалізаційних викликів системи
попередження фальсифікації харчових продуктів в Україні відображають нові установки до забезпечення регламентованого,
соціально прийнятного рівня якості/безпечності товарів.
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СУБ’ЄКТИВНІ СИМПТОМИ КОРИСТУВАЧІВ МОБІЛЬНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ
Датою, коли в Україні було запроваджено мобільний зв’язок і здійснено перший дзвінок з мобільного телефону
вважається 16 червня 1993 року. Зараз мільйони українців є активними користувачами. В останні роки експерти з охорони
здоров’я піднімають тривогу з приводу надмірного використання електронних пристроїв все більшою кількістю людей. Це
може здатися дивним і майже безглуздим, тому що з розвитком технологій передбачається, що вони принесуть багато нових
рішень і будуть корисними для застосування у повсякденному житті. Втім, це занепокоєння має певні підстави, оскільки з
розвитком технологій, особливо бездротових, мікрохвильові частоти можуть впливати на наш організм як у повсякденний
час, так і довгостроковій перспективі [1].
Медики всерйоз говорять про появу хвороб, що можуть бути викликані постійним користуванням електронних
пристроїв. Серед них визначають як кіберзахворювання, синдром фантомного дзвінка, нозофобія. Багато експертів бачать
причину головного болю у надмірному використанні електронних приладів. Деякі активні користувачі електронних
пристроїв скаржаться на болі в спині і шиї. Зустрічаються у таких користувачів і проблеми зі шкірою [2]. Вчені
стверджують, що ні бренд, ні ціна стільникового телефону не мають значення, доза опромінення визначається режимом
роботи та інтенсивністю використання.
Сьогодні є актуальним вивчити вплив випромінювання мобільного телефону на самопочуття, особливо молодих
людей, які найбільше користуються мобільним зв’язком. Метою роботи було вивчення особливостей використання
мобільних телефонів студентською молоддю і оцінка їх безпечності дослідивши суб’єктивних симптомів у користувачів
мобільним зв’язком.
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Дослідження проводили з студентами Київського національного торговельно-економічного університету. Методом
анонімного анкетування проведено оцінку особливостей використання мобільних телефонів та виявлення суб’єктивних
симптомів у користувачів мобільними телефонами. Анкети з 10 питаннями були роздані 30 студентам однієї групи.
Одержали наступні результати:
1. Ви відчуваєте занепокоєння через неможливість спілкуватися з друзями та близькими?
Так-80, ні- 20%.
2. Ви відчуваєте переживання з приводу того, що вам не зможуть додзвонитися з місця роботи?
Так-50, ні- 50%.
3. Ви відчуваєте знервованість, тривогу через неможливість отримати повідомлення або страх пропустити
важливий дзвінок?
Так-70, ні- 30%.
4. Ви відчуваєте хвилювання з причини того, що з вами не можуть зв’язатися члени вашої родини?
Так-70, ні- 30%.
5. Ви відчуваєте відчуття відірваності від звичного кола спілкування?
Так-20, ні- 80%.
6. Ви відчуваєте дискомфорт від того, що пропускаєте оновлення в соціальних мережах і не можете отримати
актуальну інформацію?
Так-10, ні- 90%.
7. Ви відчуваєте досаду через те, що самі не можете написати повідомлення, за постити новину в соцмережі,
розмістити фото в Інстаграмі або опублікувати повідомлення в Твіттері?
Так-80, ні- 20%.
8. На який час Ви змогли б відмовитися від користування мобільним телефоном?
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9. Яка тривалість Ваших розмов по мобільному телефону протягом доби?
10
540

540

на рік

не можу відмовитись

на два дні

на місяць

10. Що ви відчуваєте, якщо користуєтесь мобільним телефоном більше 1 години?
5

5

більше 2 год

близько 10 хв

30
до 1 год

25

1-2 год

20

5 при відсутності зв’язку через
Результати дослідження показали, що більшість студентів 5відчувають дискомфорт
мобільний зв’язок із близькими та друзями і не можуть на деякий період часу відмовитись користуванням мобільними
телефонами. Основна частина студентів (40%) мобільним телефоном користується до 2 год. на добу. Ця частина молоді
найчастіше відчуває
порушення
пам’яті
та концентрації
біль інерізь
в очах,деприсивні
сухість слизових
оболонок,
головні
болі.
головні
болі
порушення
пям'яті та уваги,
втома,що
минає
захворювання
біль і різь
в очах,сухість
прогресивн
Отже, мобільний телефон є безпечним,
якщо
його
використовувати
тільки
для
нетривалих
дзвінків.
У
зв’язку
з
цим,
концентрація уваги
слизових оболонок
з
студентам рекомендовано користуватись мобільними телефонами не більше 1 год на добу, або тільки в міру необхідності,
для довготривалих розмов краще віддати перевагу стаціонарному телефону. При проектуванні нової техніки виробникам
необхідно використовувати результати досліджень з метою зменшення негативного впливу на організм людини,
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виготовляти безпечніші для користувачів мобільні телефони, що безумовно підвищить їх конкурентоспроможність на
ринку.
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СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР
З розвитком науково-технічного прогресу все більш актуальним стає систематичне виявлення факторів, що
визначають експлуатаційні властивості та вартість будівельних матеріалів і, як наслідок, потенційні можливості їх
оптимізації.
Зольні мікросфери знайшли застосування майже в усіх сферах промисловості, зокрема, в будівництві, нафтовій і
газовій, хімічній промисловості тощо. Протягом останніх років спостерігається тенденція збільшення експорту та
зменшення імпорту зольних мікросфер, що, в цілому, позитивно відображається на ринку промисловості України.
Зольні мікросфери – це порожнисті зольні кульки розміром в середньому від 20 до 500 мкм із суцільними
непористими стінками товщиною від 2 до 10 мкм, що заповнені сумішшю азоту і діоксиду вуглецю під зниженим тиском
(близько 0,3 атмосфер). Такі характеристики дозволяють використовувати їх в промисловості (зокрема і в будівельній) без
додаткового помелу. Мікросфери утворюються в результаті високотемпературного факельного спалювання твердого палива
на ТЕС та специфічної грануляції розплаву мінеральної частини вугілля шляхом її дроблення на окремі дрібні краплини і
роздуву останніх через збільшення об’єму газових включень [1].
Досвід роботи заводів ряду країн показав, що економічно доцільно вводити зольні мікросфери до складу бетонних
сумішей. Відомо, що при заміні частини цементу зольними мікросферами покращується зручність вкладення бетонної
суміші. Це відбувається, за рахунок гладкої поверхні і сферичної форми зольних частинок, при чому, чим тонші ці
частинки, тим більша кількість їх необхідна. Відповідно до цієї залежності зменшується і кількість води для отримання
необхідної консистенції бетонної суміші та поліпшуються її показники: підвищується пластичність, однорідність і
щільність.
Досліджували зольні мікросфери, отримані спалюванням вугілля на Бурштинській, Придніпровській, Криворізькій,
Трипільській та Курахівській ТЕС.
Встановлено, що основними складовими мікросфер є склофаза, муліт та кварц. У вигляді домішок також присутні
гематит, польовий шпат, магнетит, гідрослюди та оксид кальцію. У складі досліджуваних мікросфер переважаючою є
кристалофаза, за винятком Курахівської ТЕС. Представлена вона в основному мулітом (43-98 мас. %). Його мінімальна
кількість (43 мас. %) виявлена для вищезгаданої станції, а максимальна (98 мас. %) – Трипільської ТЕС.
З метою встановлення доцільності застосування зольних мікросфер як наповнювача теплоізоляційних будівельних
матеріалів, визначалась їх змочуваність полярною та неполярною рідинами: досліджуваною рідиною (вода) та рідиною
порівняння, величина в’язкості та поверхневого натягу якої є дуже низькою – ксилол. Найбільшою змочуваністю як по воді,
так і по ксилолу характеризуються зольні мікросфери, отримані шляхом спалювання вугілля Курахівської (0,0349 – по воді
та по ксилолу – 0,5736) та Придніпровської ТЕС (по воді – 0,0523 та 0,0349 – по ксилолу). Найменша змочуваність
характерна для зольних мікросфер по воді – у зразках Криворізької ТЕС (0,1045), по ксилолу – у мікросфер Трипільської
ТЕС (0,7771).
Зольні мікросфери мають відносно низьку питому поверхню. Це безпосередньо пов’язано з їх гранулометричним
складом: загальною крупністю фракції, вмістом фракцій підвищеної крупності (300-500 мкм), розподілом частинок в об’ємі;
а також з його мінерально-фазовим складом. Так, найвищу питому поверхню мають зольні мікросфери, отримані при
спалюванні вугілля Трипільської та Курахівської ТЕС (2,0 та 2,3 м2/г). Найнижча величина даного показника у зразків з
Криворізької ТЕС [2].
Основні властивості теплоізоляційних матеріалів, визначаються їх пористістю: повітряні пори різко знижують
теплопровідність матеріалу. Крім того, від пористості залежать щільність, міцність, газопроникність теплоізоляційних
матеріалів. Важливе значення має рівномірний розподіл повітряних пор у мікросферах і характер пор, а також хімічний
склад і молекулярна будова каркасу та умови застосування даного матеріалу.
При однаковій пористості більш високі теплоізоляційні властивості мають матеріали, що мають дрібні замкнуті
пори внаслідок зменшення передачі теплоти конвекцією та випромінюванням. Особливо це необхідно враховувати при
виборі матеріалів для високотемпературної ізоляції. Це важливо і тому, що теплопровідність зростає з підвищенням
середньої температури, при якій відбувається передача теплоти від однієї поверхні до іншої. Зміна теплопровідності при
зміні температури в різних матеріалах відбувається з різною швидкістю [3].
Теплопровідність є однією з основних характеристик теплоізоляційних властивостей досліджуваного матеріалу. На
практиці зручно робити висновки про теплопровідність по щільності сухого матеріалу. Однак ця залежність наближена,
оскільки не враховує вплив хімічного складу та молекулярної будови зольних мікросфер і характер пористості. Найвищий
коефіцієнт теплопровідності мають зольні мікросфери, отримані з Трипільської та Бурштинської ТЕС (0,190 та 0,184
Вт/(м·К) відповідно), найнижчий – зольні мікросфери Придніпровської ТЕС. Оскільки, нижчий коефіцієнт теплопровідності
зумовлює менший теплообмін внутрішнього середовища з зовнішнім, то більш високими теплоізоляційними властивостями
володіють зольні мікросфери Придніпровської, Криворізької та Курахівської ТЕС.
Для того, щоб використовувати зольні мікросфери в якості наповнювача для теплоізоляційних будівельних
матеріалів нами було проведено ряд наукових досліджень властивостей вищенаведених матеріалів. Також було виявлено,
що досліджені показники (крайовий кут змочування, пористість, питома поверхня, коефіцієнт теплопровідності) впливають
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на потенційну здатність використання зольних мікросфер як наповнювача для теплоізоляційних будівельних матеріалів
комплексно [4].
Отже, використання зольних мікросфер дає можливість виробляти нові ефективні види будівельних матеріалів з
поліпшеними будівельно-технічними властивостями, дозволяє різко зменшити капітальні та поточні витрати на
спорудження нових та утримання діючих золовідвалів і в кінцевому рахунку суттєво знизити собівартість виробництва.
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ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченкаˮ
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ФЕРМЕНТОВАНИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
Виробництво і споживання безалкогольних напоїв в нашій країні з року в рік зростає. Поряд зі збільшенням
випуску продукції розширюється асортимент, збільшується виробництво напоїв на основі натуральних соків, виробляються
низькокалорійні і тонізуючі напої. Особливе місце у виробництві безалкогольних напоїв займає квас, вироблення хлібного
квасу становить близько 30% загального обсягу.
Квас – безалкогольний ферментований напій, що готується шляхом незавершеного спиртового або спиртового та
молочнокислого бродіння екстрактів із зернової сировини (концентрат квасного сусла і т.п.), а також екстрактів (соків) з
овочевої, плодово-ягідної та іншої рослинної сировини і натуральних цукровмісних продуктів, до якого можуть бути додані
натуральні або ідентичні натуральним смако-ароматичні добавки. [1].
Квас входить до п’ятірки найбільш корисних для здоров’я напоїв після мінеральної води, натуральних соків,
узварів і морсів. Хлібний квас, завдяки роботі дріжджів і молочнокислих бактерій, збагачується вітамінами групи В,
десятком амінокислот і легко засвоєними вуглеводами. Тому він відмінно справляється зі зняттям втоми, швидко відновлює
водно-сольовий баланс в організмі, допомагає в перетравленні жирних і м’ясних страв.
Згідно традиційній рецептурі, в процесі виготовлення квасу повинні використовуватися тільки натуральні
компоненти. Головний з них ‒ солод (з ячменю і/або жита) або квасне сусло (допустимий варіант ‒ концентрат квасного
сусла). До складу правильного напою обов’язково повинні входити дріжджі для забезпечення процесу бродіння, іноді їх
доповнюють або ж замінюють молочнокислими бактеріями. Якісний напій не має права утримувати ні ароматизаторів, ні
барвників.
Невідповідність рецептури і порушення технології виготовлення квасу можуть нанести загрозу для життя і
здоров’я людини. Тому актуальним є дослідження якості безалкогольних напоїв. [2].
Для експертизи було обрано таки зразки квасу: квас “Древлянський класичнийˮ (напій бродіння, пастеризований);
квас хлібний “Квас Тарасˮ (напій бродіння, пастеризований); квас “Ярило справжнійˮ (напій бродіння, пастеризований);
квас “Львівський хлібнийˮ (напій бродіння, пастеризований); квас “Древньокиївськийˮ (напій средньогазований на зерновій
сировині з додаванням ароматизатора); квас “Богатирський справжнійˮ (напій сильногазований на зерновій сировині з
додаванням ароматизатора); живий хлібний квас “Арсеніївськийˮ (напій бродіння освітлений фільтрований не
пастеризований).
Однією з поставлених завдань нашого дослідження було визначити, чи всі тестовані зразки дійсно отримані
методом бродіння. Результати дослідження надано в табл. 1.
Таблиця 1
Фізико-хімічні показники досліджуваних зразків
Кислотність, см3, 1моль/дм3
Масова частка сухих
Об’ємна частка спирту,
розчину гідроксиду натрію
речовин, %
%, не більше
на 100 см3 напою
Назва зразка
згідно
згідно ДСТУ
фактично
фактично
згідно ДСТУ фактично
ДСТУ
квас “Древлянський класичнийˮ
не менше 3,5
7,32
1,2
0,3
від 1,5 до 7,0
2,0
квас “Квас Тарасˮ
не менше 3,5
7,90
1,2
0,5
від 1,5 до 7,0
3,1
квас “Ярило справжнійˮ
не менше 3,5
6,45
1,2
0,4
від 1,5 до 7,0
3,5
квас “Львівський хлібнийˮ
не менше 3,5
5,39
1,2
0,6
від 1,5 до 7,0
4,5
квас “Древньокиївськийˮ
не менше 3,5
7,54
1,2
0,1
від 1,5 до 7,0
5,4
квас “Богатирський справжнійˮ
не менше 3,5
8,84
1,2
0,2
від 1,5 до 7,0
3,1
квас “Арсеніївськийˮ
не менше 3,5
4,90
1,2
0,3
від 1,5 до 7,0
4,2
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Проаналізувавши результати фізико хімічних досліджень, можна визначити,наступне. В усіх 6 зразках, як
результат процесу бродіння, був виявлений спирт. Найменший вміст спирту 0,1% в квасі. “Древньокиївськийˮ. У решти
зразків вміст спирту склало 0,3-0,6%.
За результатами перевірки по мікробіології свій “статусˮ підтвердив лише квас “Арсеніївськийˮ. В ньому були
виявлені дріжджі та молочнокислі бактерії. У квасах “Ярилоˮ, “Древлянськийˮ і “Квас Тарасˮ ні дріжджів, ні
молочнокислих бактерій фахівці не виявили. Але так як спирт в цих трьох напоях все-таки був виявлений, до відсутності
мікроорганізмів привела ретельна фільтрація. Особливо це актуально для квасив “Ярилоˮ і “Квас Тарасˮ, приготованих на
дріжджах. Дріжджі ‒ досить великі мікроорганізми, тому їх легше відфільтрувати, ніж молочнокислі бактерії. За змістом
сухих речовин у всіх зразках немає відхилень від нормативів, причому максимальне значення за змістом сухих речовин
виявилося у “Богатирськогоˮ ‒ 8,84%, мінімальне ‒ у “Арсеніївськогоˮ ‒ 4,90%. Наявність сухих речовин дозволяє судити
про якість готового напою і дотриманні технології виготовлення, чим більше відсоток сухих речовин, тим більш солоду
використовували при виробництві, і якість напою відповідно буде краще. Відповідно, чим більше в складі квасу сухих
речовин, тим більше в ньому корисних елементів (мікроелементів, вітамінів, цукрів).
Напої безалкогольні, також було продегустовано комісією експертів і звичайними споживачами квасу. За
підсумками дегустації було складено профілограми (рис. 1).

Рис.1. Результати сенсорного аналізу тестованих зразків
За результатами досліджень було виявлено що всі досліджувані зразки відповідають вимогам ДСТУ за фізикохімічними показниками. Що стосується мікробіологічних показників, то за їх результатами квас “Древньокиївськийˮ і квас
“Богатирський справжнійˮ залишає сумніви щодо його справжності.
За результатами сенсорного аналізу були зроблені висновки, що смакові якості досліджуваних напоїв не цілком
задовольняють вимогам споживачів, і можуть бути удосконалені. Це дає можливість продовжувати роботу над створенням
нових видів спеціального квасу, збагаченого різними інгредієнтами, в одному з перспективних напрямків, на сьогоднішній
день ‒ підвищення харчової цінності та смакових показників продуктів харчування.
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