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РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
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д.е.н., проф., перший проректор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, 
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к.е.н., доц., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-

економічний університет, м. Львів 
 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. У статті досліджено як позитивні, так і негативні тенденції розвитку ринку туристичної 

діяльності України, наведено низку переваг, що можуть отримати туристичні підприємства від їх вико-
ристання. Проаналізовано специфіку механізмів регулювання та управління потенціалом туристичної сфе-

ри України. З’ясовано, що отримана інформація дасть можливість керівництву туристичних підприємств 

приймати оптимальні стратегічні рішення, визначати найкращі методи стратегічного розвитку, заходи 
конкурентної боротьби, набір конкурентних переваг та покращити власну діяльність. 

 

Ключові слова: туристична діяльність, потенціал, туристичний ринок, політика розвитку туризму, 

туристичне підприємство. 
 

Barna M. Y.,  

Doctor of Economics,  Professor,  First Vice-Rector, Professor of  the Department of Tourism and 

Hotel&Restaurant Business, Lviv University of Trade and Economics, Lviv 
 

Tuchkovska I. I.,  

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel&Restaurant 

Business, Lviv University of Trade and Economics, Lviv 
 

MAIN TENDENCIES OF MANAGEMENT OF TOURIST ACTIVITY IN 

UKRAINE 
 

Abstract. The article studies both positive and negative trends in the market of tourism in Ukraine as well as 

reveals a number of advantages that tourist enterprises can get using these trends. The specificity of mechanisms 
for management and control over the potential of tourism industry in Ukraine is analyzed. It was found that the 

obtained information will enable the management staff of tourist enterprises make better strategic decisions, identify 
best practices of strategic development, competitive measures, a set of competitive advantages and improve their 

activities. 
 

Keywords: tourist activity, potential, tourist market, tourism development policy, tourist enterprise. 

 
Постановка проблеми. Аналіз туристичного 

ринку показує, що Україна має об’єктивні передумо-

ви для інтенсивного розвитку туризму, а управління 

туристичною діяльністю на сучасному етапі ринко-

вих перетворень в Україні вимагає пошуку нетради-

ційних підходів і нових поглядів. Серед них: удоско-

налення методів управління туристичною діяльністю, 

розробка економічної політики для різних категорій 

туристичних підприємств, визначення цілей їх діяль-

ності та стратегії розвитку на найближчу й подальшу 

перспективу, оцінка потенційних можливостей наяв-

них ресурсів. 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

лемами становлення та розвитку ринку туристичної 

діяльності в Україні займалися багато вчених, до 

них належать: Ю. В. Алексеєва, Д. І. Басюк, В. Я. Гав-

ран, О. Д. Король, О. В. Лихоманова, В. П. Руденко, 

Л. М. Шульгіна, А. В. Хоршун. Однак варто зазначи-

ти, що багато проблем на ринку туристичних послуг, 
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організації діяльності учасників туристичних послуг 

залишаються дискусійними, не повною мірою вив-

ченими та вимагають адаптації до умов, у яких зна-

ходяться сучасні вітчизняні туристичні підприємства. 
 

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-

тування організаційно- економічних механізмів дер-

жавного та регіонального регулювання туристич-

ною діяльністю України, визначення їх ролі в вирі-

шенні соціально-економічних та культурних проб-

лем в умовах трансформаційної економіки. Отрима-

на інформація дозволить керівництву туристичних 

підприємств приймати оптимальні стратегічні рі-

шення та визначити найкращі методи стратегічного 

розвитку туристичної діяльності в Україні. 
 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ту-

ристичний бізнес можна справедливо вважати бізне-

сом ХХІ століття, тому що він є одним із найбільш 

динамічних і прибуткових серед усіх галузей світо-

вого господарства. За даними Всесвітньої організа-

ції туризму, на туризм припадає 10% валового світо-

вого продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 5% 

усіх податкових надходжень. Туристична діяльність 

безпосередньо впливає на близько 40 інших галузей 

економіки. У туризмі зайнято 10-15% працездатного 

населення країн світу [1].  

Тенденції, що спостерігаються в економіках ба-

гатьох держав, свідчать про стрімке зростання ролі 

туризму в розвитку цих країн, а також невпинне 

зростання частки надходжень від туристичної галузі 

до державної скарбниці. Це зумовлено динамічніс-

тю, високою прибутковістю та великим позитивним 

соціально-економічним і культурним впливом ту-

ризму на розвиток даних країн. Для України туризм 

має важливе значення як для забезпечення права 

громадян на відпочинок, так і для збільшення над-

ходжень від туризму, зменшення безробіття за ра-

хунок збільшення зайнятості населення в цій сфері.  

Держава розглядає туризм як важливу складову 

економіки та соціально-економічної сфери і надає 

його розвитку особливого значення. У Державній прог-

рамі розвитку туризму одним із першочергових зав-

дань визначено забезпечення вдосконалення структу-

ри управління в туристичній галузі на державному та 

регіональному рівнях, координації дій центральних 

і місцевих органів виконавчої влади з цього питання [3].  

Накопичений певний світовий досвід розкриває 

роль держави в організації туристичної діяльності. 

Умовно можемо говорити про три моделі державної 

участі в регулюванні цієї важливої складової націо-

нальної економіки.  

Перша модель припускає відсутність централь-

ного державного органу регулювання туризму, всі 

питання вирішуються на місцях за принципами рин-

кового саморегулювання. Така модель застосовуєть-

ся в країнах, де туризм не відіграє великої ролі для 

національної економіки або ж навпаки – туристична 

діяльність досягла найвищого розвитку, що не пот-

ребує державного втручання.  

Суть другої моделі полягає в наявності держав-

ного центрального органу регулювання галузі ту-

ризму. Це може бути, наприклад, міністерство, що 

здійснює контроль за діяльністю суб’єктів туристич-

ної діяльності країни. Така модель вимагає значних 

фінансових вкладень у розбудову туристичної інфра-

структури, просування вітчизняного туристичного 

продукту тощо. Дану модель використовують краї-

ни, для яких туризм є важливою галуззю, що прино-

сить значні доходи у державний бюджет.  

Третя, так звана європейська модель, передбачає 

функціонування спеціалізованої структури регулю-

вання туризму в складі багатогалузевого міністер-

ства. Дану модель використовує більшість європейсь-

ких країн.  

За масштабами міжнародного туризму та фор-

мою організації туристичної галузі для України най-

більш прийнятна саме третя модель управління. 

Однак для ефективного функціонування даної моде-

лі доцільно отримати необхідне державне фінансу-

вання (щонайменше часткове) для участі країни у 

формуванні й просуванні національного турпродук-

ту, здійснення маркетингових досліджень, реклам-

но-інформаційної діяльності, організації та прове-

дення міжнародних туристичних виставок, конфе-

ренцій, семінарів, формування базового пакета ін-

вестиційних проектів у галузі розвитку туристичної 

інфраструктури. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу під-

креслимо, що окремі елементи механізмів держав-

ного регулювання туристичної галузі доцільно вико-

ристовувати для розвитку туристичної галузі Украї-

ни з урахуванням її історичних, правових і культур-

них особливостей. Крім того, важливою є реалізація 

державної політики України в галузі туризму, яка 

здійснюється шляхом визначення пріоритетних нап-

рямів розвитку туризму, класифікації та оцінки ту-

ристичних ресурсів України, їх використання та 

охорони, спрямування бюджетних коштів на роз-

робку і реалізацію програм розвитку туризму. 

Важливе значення у реалізації державної політи-

ки має виявлення основ безпеки туризму, норматив-

ного регулювання відносин у галузі туризму (турис-

тичного, готельного, екскурсійного та інших видів 

обслуговування громадян), ліцензування в галузі 

туризму, стандартизації й сертифікації туристичних 

послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад 

фахівців туристичного супроводу, видачі дозволів 

на право здійснення туристичного супроводу, вста-

новлення системи статистичного обліку і звітності в 

галузі туризму та курортно-рекреаційного комплек-

су, організації й здійснення державного контролю за 

дотриманням законодавства в галузі туризму. Слід 

також більше уваги приділяти координації наукових 

досліджень та підготовці кадрів у галузі туризму, 

участі в розробці та реалізації міжнародних програм 

із його розвитку.  

З цією метою в Україні здійснено низку суттє-

вих змін в організаційній структурі регулювання 

галузі туризму. Основними цілями державного регу-

лювання туризму є [3]: 

- забезпечення закріплених Конституцією Украї-

ни прав громадян на відпочинок, свободу пересуван-

ня, відновлення і зміцнення здоров’я; 
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- безпека туризму, захист прав та законних інте-

ресів туристів, власників або користувачів земель-

них ділянок, будівель та споруд;  

- створення сприятливих умов для розвитку ін-

дустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів 

туристичної діяльності. 

Пріоритетними напрямами державної політики 

в галузі туризму є: вдосконалення правових засад 

регулювання відносин у галузі туризму; забезпечен-

ня становлення туризму як високорентабельної га-

лузі економіки України, заохочення національних та 

іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, 

створення нових робочих місць; розвиток в’їзного та 

внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зе-

леного) туризму; розширення міжнародного співро-

бітництва, утвердження України на світовому ту-

ристичному ринку; створення сприятливих для роз-

витку туризму умов шляхом спрощення та гармоні-

зації податкового, валютного, митного, прикордон-

ного та інших видів регулювання.  

Організаційно-управлінський механізм турис-

тичної діяльності формують державні та недержавні 

організаційні структури, створені на різних рівнях, 

для реалізації своїх рішень через важелі впливу, що 

належать до їх повноважень, а саме: через норматив-

но-правове регулювання, податкову політику, бюд-

жетно-фінансову політику, інформаційно-маркетин-

гове забезпечення. Зазначені важелі можуть бути 

ефективними та сприяти досягненню основної мети 

організаційно-управлінського механізму у випадку 

чіткого розподілу повноважень на різних рівнях 

управління та з чітким контролем дотримання норм 

законодавства і визначених стратегічних цілей.  

Також слід зазначити, що міжнародний туризм 

перетворився на домінуючу галузь світової економі-

ки. У зв’язку з цим усе актуальніше постає питання 

координації й регулювання розвитку туризму в ме-

жах світового співтовариства. Зараз у світі існує 

близько 200 міжнародних організацій, які тією чи 

іншою мірою опікуються проблемами співробітниц-

тва та розвитку туризму. 

Впродовж понад 80 років безумовним лідером є 

Всесвітня туристична організація (ВТО) – спеціалі-

зована міжурядова установа ООН. До складу цієї 

найавторитетнішої й найбільш представницької сві-

тової організації сьогодні входять близько 160 країн 

і територій, а також 300 членів, що об’єднали: при-

ватний сектор, навчальні заклади, туристські асоціа-

ції та місцеві туристичні адміністрації. Основними 

напрямками діяльності ВТО є допомога всебічному 

розвитку туризму, використання нагромадженого 

досвіду туристичної діяльності в цілях збалансова-

ного розвитку народів у всьому світі, в першу чергу 

в країнах, що розвиваються.  

Таким чином, ВТО здійснює фінансування, за-

лучення експертів до реалізації різноманітних дов-

гострокових проектів із питань розробки стратегії та 

генеральних планів розвитку туризму, надає під-

тримку в сфері туристської освіти та професійної 

підготовки. З питань торгівлі туристськими послуга-

ми ВТО тісно співпрацює з Конференцією ООН з 

торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) та має статус спос-

терігача при Світовій Організації Торгівлі (СОТ). 

Розробляє принципи і практичні інструменти щодо 

сталого розвитку туризму. Вивчає питання статисти-

ки і дослідження ринку туризму. ВТО має широку 

програму публікацій та електронних продуктів. Вод-

ночас слід зазначити про недостатню ефективність 

використання Україною потенціалу цієї організації 

у формуванні й реалізації результативної державної 

політики в галузі туризму, організації високорен-

табельної туристичної індустрії та ефективного про-

сування національного турпродукту на світових 

ринках, пошуку потенційних джерел міжнародної 

технічної та фінансової допомоги, розширення парт-

нерства у спільних проектах і програмах, інформа-

ційного забезпечення через структури і мережі ВТО.  

На сучасному етапі економічної трансформації 

України її туристична галузь виступає важливим 

чинником геостратегічного розвитку країни, яким 

треба вміло скористатися, як це робиться у розвине-

них країнах світу. Транскордонний рівень побудови 

організаційно-управлінської структури включає в 

себе можливість співпраці з регіонами сусідніх країн 

з метою розвитку туристичної галузі. Така форма 

співробітництва сприяє прискоренню регіонального 

розвитку, а також інтеграції у світовий простір. Ор-

ганізаційними структурами при транскордонному 

співробітництві можуть виступати спільно створені 

органи в межах функціонування єврорегіонів, вико-

нання програм, проектів, угод про співпрацю.  

Важливим органом у євроінтеграційному кон-

тексті виступає Європейська туристична комісія. 

Членство України в даній організації дає можливість 

значно підвищити свій рейтинг як туристичної краї-

ни, дозволяє іноземним туристам краще ознайоми-

тися з туристичними ресурсами нашої країни, ос-

кільки організація володіє потужними інформацій-

ними системами в мережі Internet, які є дуже по-

пулярними серед іноземних громадян. Україна заці-

кавлена у продовженні свого евроінтеграційного 

розвитку, з урахуванням завдань адаптації туристич-

ного законодавства України до відповідних дирек-

тив і стандартів ЄС; лібералізації прикордонних і 

митних формальностей для туристів, які здійснюють 

подорожі між Україною та державами-членами ЄС, 

що є для України генеруючими туристичними рин-

ками. Приведення якості туристичних послуг до 

міжнародних стандартів, гармонізація системи стан-

дартизації та сертифікації підприємств туристичної 

та курортної сфер, що надають послуги з розміщен-

ня та харчування в Україні за нормами ЄС; залучен-

ня фінансової та технічної допомоги ЄС у туристич-

ну та курортну галузь України мають бути враховані 

при реалізації пріоритетних проектів розвитку ту-

ризму, в тому числі на регіональному рівні; розбу-

дові інфраструктури туризму, популяризації турис-

тичного іміджу України на європейських ринках.  

Саме комплексний регіональний підхід до управ-

ління туристичною діяльністю може забезпечити 

необхідну охорону, збереження і використання істо-

рико-культурного та природного середовища та пе-

ретворення рекреаційно-туристичної сфери на один 

із пріоритетних напрямів регіонального розвитку та 

структурної розбудови національної економіки.  
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На сьогодні, окрім, власне регіонального роз-

витку туризму в Україні, він інтенсивно розвиваєть-

ся в окремих містах і областях. Також туристичні 

центри сформовані навколо одного або двох високо-

атрактивних об’єктів. Така туристична регіональна 

різнорангова система галузі є найбільш дієздатною і 

вже зараз доводить свою функціональну спромож-

ність. Безумовно, такий підхід створює певні труд-

нощі в координації діяльності, хоча з точки зору 

придатності певних територій для розвитку туризму 

він цілком виправданий.  

Важливим чинником розвитку сучасної турис-

тичної індустрії є покращення інформаційного за-

безпечення цього процесу. Одним із ефективних 

інструментів управління сферою туризму та курор-

тів у регіонах може стати формування мережі місь-

ких туристично-інформаційних центрів, що сприя-

тиме підвищенню туристичної привабливості міст 

та активізації екскурсійної діяльності на їх терито-

рії. Туристично-інформаційний центр має стати еле-

ментом системи управління сферою туризму на 

території міста (області) [2]. Він може здійснювати 

інформаційне забезпечення системи державного ре-

гулювання та управління туризмом у регіоні, оскіль-

ки потрібно постійно оновлювати нормативно-пра-

вову та інформаційно-аналітичну бази, які забезпе-

чують ефективне управління розвитком сфери ту-

ризму та курортів. Туристично-інформаційний центр 

як організаційна структура системи управління сфе-

рою туризму та курортів повинен виконувати широ-

кий спектр послуг для підприємців у сфері турис-

тичного бізнесу, відпочиваючих, а також потенціаль-

них споживачів. За замовленням зацікавлених орга-

нізацій він може проводити маркетингові та соціо-

логічні опитування; виконувати роботи із збору і 

систематизації статистичної та іншої інформації про 

результати туристсько-екскурсійної діяльності на 

території міста; аналізу ринків збуту послуг для май-

бутніх інвестиційних проектів; контроль якості ту-

ристичних послуг, які надаються на території міста. 

Основними перевагами стратегічного управління 

для суб’єктів туристичного бізнесу є те, що стратегія 

дозволяє визначити основні напрями та шляхи до-

сягнення цілей активізації розвитку та забезпечення 

виживання підприємства в довгостроковій перспек-

тиві, концентруючи зусилля на пріоритетах, дає 

змогу здійснювати оперативне і постійне уточнення 

в процесі господарської діяльності та змін за умови 

добре налагодженого зворотного зв’язку. Стратегіч-

не управління є основою для розробки стратегічних 

планів, проектів і програм, що є системною характе-

ристикою напрямів розвитку підприємства, форму-

вання і проведення змін в організаційній структурі 

підприємства, стрижнем діяльності всіх рівнів сис-

теми управління. Стратегія дає можливість забезпе-

чити ефективну мотивацію, контроль і облік дотри-

мання стандарту підприємства, що визначає його 

успішний розвиток і результати діяльності. Система 

стратегічних змін повинна бути гнучкою й адекватною 

зовнішньому середовищу підприємства. При цьому 

стратегічні перетворення повинні мати здатність не 

тільки адаптуватися до змін та загроз цього середо-

вища, але й вміти ефективно їх використовувати як 

нові можливості для досягнення успіху в бізнесі.  

У процесі управління туристичним підприємст-

вом варто проводити своєчасні стратегічні зміни, в 

яких необхідно враховувати високу динамічність і 

ступінь невизначеності зовнішнього середовища, різ-

ну масштабність об’єктів управління і високий рівень 

диференціації видів діяльності в туристичній індуст-

рії, змістовну багатогранність видів туристичної діяль-

ності та слабкі стартові позиції входження вітчиз-

няних підприємств на світовий туристичний ринок.  

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Таким чином, туризм варто 

визнати пріоритетним сектором національної еко-

номіки. Необхідно запровадити міжвідомчу коорди-

націю діяльності, розвивати інфраструктуру, транс-

портні зв’язки, створювати та реалізовувати турис-

тичні продукти та послуги, які мають попит на світо-

вому ринку, застосовувати нові технології туропе-

рейтингу. 

Оскільки сучасні умови світових інтеграційних 

процесів і важливість забезпечення розвитку турис-

тичної галузі вимагають врахування стратегічних 

управлінських рішень організаційних структур, то 

ефективна співпраця з такими структурами дозволяє 

здійснювати обмін досвідом, реалізовувати спільні 

проекти, розвивати туристичну інфраструктуру.  
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подальшого вдосконалення державного регулювання і підтримки малого підприємництва в сучасних умовах. 
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Abstract. The article investigates the meaning and the significance of small entrepreneurship as well as the 

criteria for the identification of small entrepreneurship subjects in Ukraine. The current state of small entrepre-

neurship in Ukraine is characterized. The positive and the negative trends of the development of small entrepreneur-
ship in the economy are analyzed. The types of state support of small entrepreneurship are considered, especially 

the use of the simplified system of taxation, accounting and reporting. According to the results of the  study the task 
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Постановка проблеми. Мале підприємництво є 

органічним структурним елементом ринкової еконо-

міки. Цей сектор економіки історично і логічно 

відігравав роль необхідної передумови створення 

ринкового середовища. Здатність малого бізнесу до 

структуроутворення ринку висуває завдання його 

активізації та спрямовує у число першочергових за-

ходів реформування економіки України на сучасно-

му етапі. 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

сучасній літературі накопичено значний досвід ана-

лізу малого підприємництва. В останні роки основна 

увага була зосереджена на дослідженні значення, 

функцій, тенденцій розвитку сектора малого підпри-

ємництва. Такі проблеми знайшли відображення у 

роботах Н. Беха [4], Т.О. Білик [5], В. Бобиля [6]. 

Свій вклад у вирішення проблем формування ефек-

тивного організаційно-економічного механізму функ-

ціонування малого підприємництва внесли З.С. Вар-

налій [7], І. Драган [8], О.А. Кириченко [9], М. Хурса 

[11] та інші. 
 

Постановка завдання. Незважаючи на глибокі 

дослідження в цій сфері, потребують подальшого 

опрацювання проблеми оцінки сучасного стану ма-

лого підприємництва, недостатньо ефективного дер-

жавного регулювання, створення ефективного і діє-

вого механізму їх функціонування. 

З погляду на зазначене вище основною метою 

статті є дослідження сучасного стану малого підпри-

ємництва в Україні, його державного регулювання і 

визначення напрямів його подальшого розвитку. 
 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сві-

товий досвід і практика господарювання показують, 

що найважливішою ознакою ринкової економіки є 

існування і взаємодія великих, середніх і малих під-

приємств, їх оптимальне співвідношення. В структу-

рі сучасної економіки такі види бізнесу співіснують 

та органічно взаємодоповнюються. 

Відповідно до Господарського кодексу України 

суб’єкти господарювання залежно від доходів від 

будь-якої діяльності за рік та кількості працюючих 

можуть відноситися до суб’єктів малого підприєм-

ництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприєм-

ництва, середнього або великого підприємництва. 

Суб’єктами мікропідприємництва є фізичні осо-

би, зареєстровані в установленому законом порядку 

як фізичні особи – підприємці, та юридичні особи – 
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суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, в яких середня 

кількість працівників за звітний період (календар-

ний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалент-

ну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним 

курсом Національного банку України [1]. 

Господарський кодекс України визначає, що су-

б’єктами малого підприємництва є фізичні особи, 

зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи – підприємці, та юридичні особи – 

суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, в яких середня 

кількість працівників за звітний період (календар-

ний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалент-

ну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним 

курсом Національного банку України [1]. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридич-

ні особи – суб’єкти господарювання будь-якої орга-

нізаційно-правової форми та форми власності, в 

яких від будь-якої діяльності річний дохід переви-

щує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро та за звіт-

ний період (календарний рік) середня кількість пра-

цівників перевищує 250 осіб, яка визначається за се-

редньорічним курсом Національного банку України. 

Інші суб’єкти господарювання, що знаходяться 

в межах між малим і великим підприємництвом, на-

лежать до суб’єктів середнього підприємництва. 

Відмінності між малим, середнім та великим 

підприємництвом обумовлені різним рівнем сус-

пільного розподілу праці, характером спеціалізації 

та усуспільнення виробництва, а також вибором тех-

нологічного типу виробничого процесу. 

На відміну від великого і середнього підприєм-

ництва, малий бізнес є вихідним, найбільш чисель-

ним, а тому і найбільш поширеним сектором еконо-

міки. Цей сектор економіки історично і логічно був 

первинною вихідною формою ринкового господа-

рювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. 

Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло 

структуроутворюючу роль в історії становлення 

конкурентної економіки ринкового типу. 

Ця специфіка та своєрідне функціональне приз-

начення малого підприємництва набуває особливого 

значення для країн, які йдуть шляхом відтворення 

ринкової системи господарювання. Здатність мало-

го бізнесу до структуроутворення ринку висуває 

завдання його відродження та спрямовує у число 

першочергових заходів реформування економіки 

України на її перехідному етапі. 

Сучасний стан розвитку малого підприємництва 

в Україні характеризується даними табл. 1-4. 

Проведені дослідження показують, що у 2014 ро-

ці кількість зареєстрованих малих підприємств ста-

новила 324 тис. одиниць (табл. 1). Аналіз динаміки 

чисельності малих підприємств свідчить про те, що 

у 2013 році їх кількість дещо зросла. Однак не-

сприятлива економічна ситуація в Україні призвела 

до того, що у 2014 році кількість малих підприємств 

знизилася на 13,2% в порівнянні з попереднім ро-

ком. Аналогічну тенденцію має кількість малих під-

приємств на 10 тис. наявного населення, яка на 

кінець 2014 року склала 75 одиниць. 

Середньорічна кількість найманих працівників 

на малих підприємствах протягом 5 останніх років 

знижується. Так, у 2014 році кількість найманих 

працівників на малих підприємствах знизилася до 

1572,0 тис. осіб, або на 16,9% порівняно з поперед-

нім роком (табл. 1).  

Стає дрібнішим і розмір одного малого підпри-

ємства за чисельністю працюючих. Середньорічна 

кількість найманих працівників у розрахунку на 

одне мале підприємство знизилася з 6 осіб у 2010-

2012 роках до 5 осіб у 2013 і 2014 роках (табл. 1). 

Питома вага найманих працівників, які працю-

ють на малих підприємствах, в загальній чисельно-

сті найманих працівників підприємств – суб’єктів 

підприємницької діяльності має також тенденцію до 

зниження. В 2014 році їх частка склала 25,9%, що 

нижче показника 2013 року на 0,1% (табл. 1). 

Частка малих підприємств у загальній кількості 

підприємств на кінець 2014 року склала 95,2% (табл. 2). 

І це найвищий показник за останні роки. 

Найбільша чисельність малих підприємств ство-

рена в сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонті 

автотранспортних засобів та мотоциклів (табл. 2). В 

 

           Таблиця 1 

Основні показники розвитку малих підприємств в Україні за 2010-2014 роки [10, с. 281] 

 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1. Кількість малих підприємств, тис. 357,2 354,3 344,0 373,8 324,6 

2. Кількість малих підприємств на 10 тис. 

населення, од. 
78 77 76 82 75 

3. Середньорічна кількість найманих 

працівників - всього, тис. 
7836,4 7712,4 7577,6 7285,6 6078,0 

4. Середньорічна кількість найманих 

працівників на малих підприємствах, тис. 
2043,7 2011,8 1951,6 1891,8 1572,0 

5. Середньорічна кількість найманих 

працівників на малих підприємствах у 

розрахунку на одне підприємство, осіб 

6 6 6 5 5 

6. Кількість найманих працівників на 

малих підприємствах до кількості 

найманих працівників підприємств, % 

26,1 26,1 25,8 26,0 25,9 
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2014 році тут нараховувалось 94104 малих підпри-

ємств, що склало 96,6% загальної їх чисельності в 

даній сфері. 

Негативним явищем в економіці України є пос-

тійне зниження кількості зайнятих працівників на 

підприємствах. Так, у 2014 році кількість зайнятих 

працівників знизилася до 6183,5 тис. осіб, або на 

16,5% порівняно з попереднім роком (табл. 3). Із за-

гальної чисельності зайнятих працівників у 2014 

році 27,1% працювало на малих підприємствах. Ана-

логічна тенденція щодо зниження кількості зайнятих 

працівників в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті 

автотранспортних засобів та мотоциклів. Однак 

питома вага працівників малих підприємств складає 

тут 39,2% загальної чисельності, що на 12,1% 

більше середнього показника в цілому по економіці. 

Протягом двох останніх років в Україні спосте-

рігається зниження обсягів реалізованої продукції 

(робіт, послуг). Внесок у цей показник малих під-

приємств зростає і в 2014 році досяг 17,2%. Анало-

гічна ситуація в оптовій та роздрібній торгівлі, ре-

монті автотранспортних засобів та мотоциклів. Тут 

частка малих підприємств у звітному році склала 

22,7% (табл. 4). 

З проведеного аналізу бачимо: негативними тен-

денціями у секторі малого підприємництва України, 

що були характерними для останніх років, які в 

значній мірі спричинені несприятливою загально-

державною економічною ситуацією, є зменшення 

кількості малих підприємств, зменшення кількості 

найманих працівників на малих підприємствах, стає 

дрібнішим і розмір одного малого підприємства за 

чисельністю працюючих. Кількість зайнятих праців-

ників на малих підприємствах скорочувалася про-

порційно зменшенню чисельності зайнятих праців-

ників на підприємствах загалом. Очевидно, що ці 

характеристики є певним свідченням ускладнення 

умов господарювання та передумов економічного 

розвитку суб’єктів в аналізованому секторі вітчиз-

няного підприємництва.  

Прийнятий Закон України “Про розвиток та дер-

жавну підтримку малого і середнього підприємниц-

тва в Україні” передбачив такі напрями державної 

підтримки суб’єктів малого і середнього підприєм-

ництва та об’єктів їх інфраструктури: фінансову, ін-

формаційну, консультаційну підтримку, в тому чис-

лі підтримку у сфері інновацій, науки і промисло-

вого виробництва, підтримку суб’єктів малого і 

Таблиця 2 

Кількість підприємств в Україні за 2010-2014 роки [10, с. 282, 284] 

 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1. Кількість підприємств, од. 378810 375695 364935 393327 340981 

У тому числі: 

Великі підприємства, % 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

Середні підприємства, % 5,5 5,5 5,5 4,8 4,7 

Малі підприємства, % 94,3 94,3 94,3 95,0 95,2 

2. Кількість підприємств в оптовій та роз-

дрібній торгівлі, ремонті автотранспортних 

засобів та мотоциклів, од. 

110154 111638 103798 110414 94104 

У тому числі: 

Великі підприємства, % 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Середні підприємства, % 3,7 3,7 3,8 3,3 3,2 

Малі підприємства, % 96,1 96,1 96,0 96,5 96,6 

 

 

           Таблиця 3 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за 2010-2014 роки [10, с. 282, 284] 

 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1. Кількість зайнятих працівників, тис. 7958,2 7793,1 7679,7 7406,5 6183,5 

У тому числі: 

Великі підприємства, % 

 

30,2 

 

31,4 

 

32,4 

 

32,2 

 

30,1 

Середні підприємства, % 42,6 41,7 40,9 40,7 42,8 

Малі підприємства, % 27,2 26,9 26,7 27,1 27,1 

2. Кількість зайнятих працівників в 

оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті 

автотранспортних засобів та мотоциклів, тис. 

1241,1 1246,7 1193,4 1156,0 992,5 

У тому числі: 

Великі підприємства, % 

 

21,1 

 

22,1 

 

25,2 

 

27,4 

 

26,9 

Середні підприємства, % 34,6 34,1 32,6 31,7 33,9 

Малі підприємства, % 44,3 43,8 42,2 40,9 39,2 
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середнього підприємництва, що провадять експорт-

ну діяльність, підтримку у сфері підготовки, пере-

підготовки і підвищення кваліфікації управлінських 

кадрів та кадрів ведення бізнесу [3]. Однак на прак-

тиці цей закон носить декларативний характер. Це 

зумовлено рядом причин. 

По-перше, ні державний бюджет, ні бюджети 

місцевих громад на даний час не володіють вільни-

ми фінансовими коштами для фінансування напря-

мів державної підтримки малого підприємництва. 

По-друге, шалена корупція в органах державної 

й місцевої влади навряд чи дозволить коштам, якщо 

навіть вони будуть виділені суб’єктам малого і се-

реднього підприємництва, без корупційної складо-

вої дійти за їх призначенням. 

По-третє, надто широке трактування суб’єктів 

малого (середня кількість працівників за календар-

ний рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалент-

ну 10 мільйонам євро) і середнього (середня кіль-

кість працівників за календарний рік не перевищує 

250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро) 

підприємництва, на нашу думку, не відповідає реа-

ліям економіки України і невиправдано збільшує 

кількість суб’єктів, які можуть претендувати на дер-

жавну підтримку. 

Реальний механізм підтримки малого підприєм-

ництва передбачає спрощена система оподаткуван-

ня, обліку та звітності, яка встановлює заміну сплати 

окремих податків і зборів на сплату єдиного подат-

ку. Суб’єкти малого підприємництва, якщо вони від-

повідають вимогам, що визначені Податковим ко-

дексом, можуть самостійно обрати спрощену систе-

му оподаткування та зареєструватися платником 

єдиного податку. 

Суб’єкти господарювання, яким відповідно до 

законодавства надано право застосовувати спроще-

ну систему обліку, оподаткування та звітності, по-

діляються на такі групи [2]: 

1) фізичні особи – підприємці, які здійснюють 

виключно роздрібну торгівлю товарами з торговель-

них місць на ринках або надають побутові послуги 

населенню та не використовують працю найманих 

працівників і протягом календарного року обсяг до-

ходу яких не перевищує 300000 гривень; 

2) фізичні особи – підприємці, які займаються 

виробництвом та продажем товарів, здійснюють 

господарську діяльність із надання послуг, у тому 

числі побутових, населенню та платникам єдиного 

податку, діяльність у сфері ресторанного господар-

ства, та відповідають сукупності таких критеріїв 

протягом календарного року: 

- кількість осіб, які одночасно перебувають із 

ними у трудових відносинах, не перевищує 10, або 

не використовують працю найманих працівників; 

- обсяг доходу не більше 1500000 гривень. 

Фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяль-

ність із виробництва, продажу, постачання ювелір-

них та побутових виробів з дорогоцінного каміння, 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння орга-

ногенного утворення та напівдорогоцінного камін-

ня, надають посередницькі послуги з продажу, ку-

півлі, оренди та оцінювання нерухомого майна, не 

відносяться до другої групи. Якщо такі фізичні осо-

би – підприємці відповідають вимогам, встановле-

ним для третьої групи платників єдиного податку, то 

вони будуть відноситися до неї; 

3) суб’єкти господарювання - юридичні особи 

будь-якої організаційно-правової форми, а також фі-

зичні особи – підприємці, які не використовують 

працю найманих працівників або чисельність осіб, 

які перебувають із ними у трудових відносинах, не 

обмежена та в яких обсяг доходу протягом кален-

дарного року не перевищує 20000000 гривень; 

4) сільськогосподарські товаровиробники за умо-

ви, що частка за попередній податковий (звітний) рік 

сільськогосподарського товарного виробництва рів-

на або перевищує 75 відсотків [2]. 

Існує ряд законодавчих обмежень щодо суб’єк-

тів, які не можуть бути віднесені до платників єди-

ного податку тієї чи іншої групи. 

Недоліки спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності, на наш погляд, полягають у то-

му, що постійно здійснюється перегляд складу су-

б’єктів, кому надано право на її застосування, умов 

 

Таблиця 4 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на підприємствах за 2010- 2014 роки [10, с. 288] 

 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

1. Обсяг реалізованої продукції, млрд. грн. 3366,2 3991,2 4203,2 4050,2 4045,7 

У тому числі: 

Великі підприємства, % 

 

41,6 

 

44,5 

 

41,9 

 

42,4 

 

41,6 

Середні підприємства, % 41,5 40,3 42,1 41,0 41,2 

Малі підприємства, % 16,9 15,2 16,0 16,6 17,2 

2. Обсяг реалізованої продукції в оптовій та 

роздрібній торгівлі, ремонті 

автотранспортних засобів та мотоциклів, 

млрд. грн. 

1406,1 1587,1 1623,6 1612,1 1595,9 

У тому числі: 

Великі підприємства, % 

 

29,3 

 

30,7 

 

29,6 

 

30,7 

 

30,2 

Середні підприємства, % 45,6 46,7 48,3 47,7 47,1 

Малі підприємства, % 25,1 22,6 22,1 21,6 22,7 
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застосування, існує значний перелік суб’єктів госпо-

дарювання щодо провадження певних видів госпо-

дарської діяльності, яким заборонено застосовувати 

спрощену систему обліку, оподаткування та звітно-

сті, постійно погіршуються або пропонуються умо-

ви погіршення її застосування (наприклад, обов’яз-

кове застосування реєстраторів розрахункових опе-

рацій тощо). На сучасному етапі спрощена система 

оподаткування передбачає сплату більшої величини 

податків і зборів, ніж це було раніше, і стала склад-

нішою для застосування. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Цілком очевидно, що успіх 

ринкових перетворень великою мірою визначати-

меться тим, як вдасться реалізувати потенціал ма-

лого підприємництва. Набутий власний досвід еко-

номічного розвитку України, 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 товар-

них ринках, створення додаткових робочих місць і 

скорочення безробіття, зменшення соціальної нап-

руги у суспільстві, активізації інноваційних проце-

сів, розвитку конкуренції, швидкого насичення рин-

ку товарами та послугами. Основними завданнями 

держави щодо регулювання і підтримки малого під-

приємництва має стати формування прозорої еконо-

мічної системи господарювання, яка би включала 

зрозумілу систему взаємовідносин бізнесу з держав-

ними і контролюючими органами, максимальне 

спрощення умов ведення бізнесу, прозорі й стабіль-

ні податки, доступні кредити. За таких умов і при 

підтримці з боку держави малі підприємства, які 

мають підприємницький досвід і достатній профе-

сійний рівень, можуть стати гнучкими, інноваційни-

ми і витратоефективними. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ 

УКРАЇНИ 
 

Анотація. У статті розглянуто економічний механізм фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

бізнесу на ринку послуг, що можна визначити як систему раціонально організованих інструментаріїв. За 

основу взято дослідження економіко-організаційної структури суб’єктів бізнесу, процесу ціноутворення, 
моделювання та встановлення комерційних зв’язків. Сформульовано основні складові економічного механіз-

му функціонування ринку послуг. Наголошується, що пріоритетне завдання економічного механізму функ-

ціонування ринку послуг полягає в збалансуванні попиту та пропозиції. Підкреслюється, що економічний 

механізм дозволяє встановлювати як об’ємні, так і структурні співвідношення між платоспроможними 

потребами та послугами. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на створення оптимальної 
мережі інфраструктурного забезпечення ринку послуг. 
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ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING OF SERVICES MARKET 

IN UKRAINE 
 

Abstract. The article examines the economic mechanism of financial and economic activities of businesses in 
the market of services that can be defined as a system of rationally organized tools. As a basis used  the researches 

of economic and organizational structure of the business entities, the process of pricing, modeling and establishing 
the commercial links. The basic components of the economic mechanism of the services market functioning are 

developed. It is emphasized that the priority task of  economic mechanism of services market functioning is 

balancing supply and demand. It is emphasized that the economic mechanism allows to establish the volumetric as 
well as the structural relationships between the solvent demands and provided services. Further research should 

be focused at creating an optimal network of infrastructural providing of services market. 
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Постановка проблеми. В умовах реформуван-

ня методів господарювання першочергового значен-

ня набуває категорія ефективності, яка характеризу-

ється показниками зростання та використання при-

бутку, рентабельністю, втратами обігу, ефективніс-

тю фінансових відносин суб’єктів бізнесу на ринку 

послуг із бюджетами різних рівнів. Зумовлено це 

тим, що прибуток є важливою складовою фінансо-

вих ресурсів окремих суб’єктів ринку послуг і дер-

жави, а також основним не тільки об’єктом, але й 

інструментом регулювання економічного механізму 

та впливу на його ефективність. Економічний меха-

нізм фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

бізнесу на ринку послуг дозволяє створити умови 

для вирішення цих завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часний стан ринку послуг дає підставу стверджува-
ти, що дія ринкових механізмів повинна доповнюва-
тись економічним механізмом, оскільки без цього 
унеможливлюються успішна модернізація економі-
ки, її структурне трансформування під ринковий 
попит і задоволення соціальних потреб людини та 
суспільства в послугах. Теоретичним підґрунтям 
висвітлення даних питань можуть слугувати праці 
вчених світової економічної науки: Дж. Витерса,  
К. Витермана, К. Лавлока, Мак-Дональда [2; 3] та ін-
ших науковців. У вітчизняній та зарубіжній літера-
турі широко висвітлюють питання маркетингу [8] та 
менеджменту послуг; особливостей функціонування 
світового ринку послуг [6, 7]; сервісу та комплекс-
ного підходу до визнання сутності сфери послуг [5]; 
розвитку просторової системи послуг [4]. Вагомий 



15 

внесок у дослідження соціально-економічного роз-
витку сфери послуг зробили такі науковці: Н. Ва-
щенко, Є. Воронова, Т. Кальченко, Ю. Коваленко, 
М. Мальська, О. Нестеров, А. Румянцев, Л. Петраш-
ко, Т. Циганкова, І. Чаус, А. Шлійко та інші. Проте 
питання розвитку економічного механізму та аналі-
зу інструментаріїв його регулювання є не достатньо 
висвітленими у наукових публікаціях. 

 

Постановка завдання. Основною метою статті 
є дослідження економічного механізму функціону-
вання ринку послуг України на основі дослідження 
економіко-організаційної структури суб’єктів бізне-
су, процесу ціноутворення, моделювання та вста-
новлення комерційних зв’язків. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номічний механізм фінансово-господарської діяльно-
сті суб’єктів бізнесу на ринку послуг можна визначити 
як систему раціонально організованих інструмента-
ріїв, в тому числі економічних регуляторів для досяг-
нення й вирішення об’єктивно зумовлених завдань, що 
постають у процесі надання та реалізації послуг [7]. 

Основними складовими економічного механіз-
му функціонування ринку послуг є: 

1. Економіко-організаційна структура - це опти-
мальна організаційна структура суб’єктів сфери пос-
луг, яка включає форму власності організаційно-
правової структури й передбачає виникнення най-
більш динамічних, гнучких, доступних і активних 
форм підприємницької діяльності. Суттєве значення 
тут мають розташування бізнес-структур по надан-
ню послуг та радіус обслуговування; наближеність 
до споживачів; рівень технічного оснащення; перелік 
послуг, що реалізуються; рівень сервісного обслу-
говування тощо. Не менш важливими серед органі-
заційних елементів є освітній та кваліфікаційний 
рівень працівників, якість управління діяльністю 
суб’єкта бізнесу, якість фінансового менеджменту, 
рівень відповідальності менеджерів за організацію 
системи розрахунків між комерційними партнерами 
та споживачами. 

2. Ціноутворення – забезпечення ефективної ці-
нової політики суб’єктів бізнесу ринку послуг. Це 
передбачає детальне вивчення кон’юнктури ринку, 
оцінку цінової гнучкості, рівня цінової конкуренції 
та цінової стабільності на ринку послуг, врахування 
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на процес 
ціноутворення, розробку стратегії зниження витрат 
обігу з метою регулювання цін на соціальні послуги. 

3. Процес встановлення комерційних зв’язків – 
передбачає взаємодію суб’єктів ринку послуг із парт-
нерами по бізнесу та налагодження ефективних ко-
мерційних зв’язків, гнучкість постачання сировин-
них ресурсів для надання послуг; партнерство су-
б’єктів ринку послуг із покупцями (вивчення й ана-
ліз демографічних процесів: зміни чисельності насе-
лення, щільності населення на території, що обслу-
говується, його віковий склад, освітній і культурний 
рівень споживачів, регіональні особливості попиту 
населення, рівень номінальних і реальних доходів 
населення тощо); аналіз насичення ринку аналогіч-
ними послугами, прогнозування майбутньої дина-
міки цін конкурентів; поєднання взаємних інтересів 
суб’єктів бізнесу ринку послуг із комерційними 

партнерами і фінансово-кредитними установами, ор-
ганізація найраціональніших форм розрахунків між 
партнерами, розробка прогнозу фінансового розвитку 
– оптимальної структури активів та обсягів залучення 
й ефективного використання фінансових ресурсів. 

4. Моделювання - це розробка поточних і перс-

пективних програм розвитку суб’єкта бізнесу в разі 

зміни попиту на послуги, а також організаційного та 

ресурсного забезпечення задоволення попиту спожи-

вачів. На рис. 1 проілюстровано молекулярну модель 

на прикладі послуг пасажирських авіаперевезень. 

Таким чином, економічний механізм функціону-

вання ринку послуг включає: 

 економічні регулятори ефективності вико-

ристання основних фондів і предметів праці, грошо-

вих засобів, у тому числі кредитних ресурсів, трудо-

вих ресурсів; 

 економічні регулятори взаємовідносин між 

контрагентами господарського процесу – постачаль-

никами та споживачами, державними і фінансовими 

органами; 

 економічні регулятори розподілу результатів 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів біз-

несу ринку послуг – валового та чистого прибутку. 

У процесі надання та реалізації послуг перед су-

б’єктами бізнесу постає ряд завдань, зумовлених еко-

номічним механізмом його фінансово-господарської 

діяльності, а саме: управлінський процес, який вклю-

чає в себе аналіз ситуації; розробку перспективних і 

поточних процесів діяльності відповідно до постав-

леної мети діяльності підприємницької структури; 

розробку стратегії та тактики регулювання збалан-

сованості пропозиції послуг і попиту населення; 

забезпечення контролю системи дій, спрямованих 

на підвищення ефективності основних показників 

діяльності суб’єктів бізнесу на ринку послуг. 

Пріоритетне завдання економічного механізму 

функціонування ринку послуг полягає в збалансу-

ванні попиту та пропозиції [5]. 

Стан ринку послуг певною мірою в цілому по 

країні та окремим регіонам можна охарактеризувати 

обсягом та структурними співвідношеннями попиту 

(Dt) та пропозиції (St) у конкретному році (t) для 

всього періоду (T), в тому числі для окремих видів 

послуг (j) із всього їх переліку (n). Стан дефіцитного 

ненасиченого ринку послуг: 

              TtSD tt ,...,2,1,  ,                       (1) 

              njSD jtjt ,...,2,1, ,                  (2) 

де n* - перелік дефіцитних послуг, один. 

          nnjSD jtjt ,...2,1,  
.             (3) 

В даній ситуації важливо, за допомогою яких 

факторів здійснюється приріст реалізації послуг 

(Qt). Передбачимо, що 

            tttt QaQaQ  11 ,          (4) 

де αt - частка приросту виторгу за рахунок підви-

щення роздрібних цін на послуги (рjt); (1-αt) - частка 

приросту за рахунок розширення фізичної маси обі-

гу та інших факторів. 
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Отже, обсяг реалізації, зведений до виручки від 

продажу послуг, повинен включати параметр (кое-

фіцієнт) t скритого несанкціонованого зростання 

цін у році t: 

jt

n

j

jttjt

n

j

jtjtt qpqpQ  




 1

1

1

1,  ,   (5) 

де pt-1 – середня роздрібна ціна j-ої послуги в 

попередньому році (t-1). 

На період подолання дефіцитності, ненасичено-

го ринку послуг (t = 1,2, …,T´) економічний меха-

нізм повинен сприяти максимальному забезпеченню 

співвідношення: 

              TtSD tt
 ,...,2,1, ,                  (6) 

                    minn ,                                  (7) 

       nnnjSd jtjt ,...2,1,  
.         (8) 

Крім того, для зменшення та регулювання інфляції 

важливо досягти, щоб: 

                              jtt  1 ,                             (9) 

                   Ttjt ,...,2,1min  .        (10) 

Відповідно: 

                   minmin,1  tt aa .             (11) 

Поряд із αt та t досить характерними показни-

ками інфляції проявляють себе також інші її скла-

дові. Зокрема, це відноситься до питомої ваги поточ-

ного незадоволеного попиту ΔD*t = (Dt - St) в за-

гальній її величині Dt: 

                                   

t

t
t

D

D
d


 ,                    (12) 

а) питомій вазі накопиченого незадоволеного 

попиту: 

          TtttDt ,...,2,1,  
,             (13) 

в загальній величині накопиченого попиту: 

                 






 


T

tt

jt
D

DD
d ,                  (14) 

 

 

Методи 

розповсюдження 

 

Ціна 

 

Переліт 

 

Позиціювання на ринку 

 

Періодичність 

обслуговування 

 

Обслуговування 

після польоту 

 

Засіб 

транспортування 

 

Харчування 

 

Обслугову-

вання під час 

польоту 

 

Умовне позначення: 

- відчутні елементи 
- невідчутні елементи 

 
Рис. 1. Молекулярна модель на прикладі послуг пасажирських авіаперевезень 
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де D*Т* - загальна величина попиту на послуги, 

накопичена за період Т*; 

б) питомій вазі грошових заощаджень населен-

ня: 

                        



t

tot

tto uu ,                          (15) 

                      











tto

t

t uu

u
u ,                  (16) 

де utο – заощадження населення на початок пе-

ріоду. 

Отже, економічний механізм функціонування 

ринку послуг в межах товарно-грошових відносин 

діє на суб’єкт бізнесу, враховуючи попит конкрет-

них груп населення та застосовуючи в якості інст-

рументарію: баланс попиту та пропозиції послуг. 

Економічний механізм дозволяє встановлювати 

та регулювати за допомогою грошових доходів та 

цін як об’ємні, так і структурні співвідношення між 

платоспроможними потребами та послугами, що 

реалізуються на визначеній території. 

 

Рис. 2. Планування та створення сервісного процесу на ринку послуг 

Корпоративні цілі та ресурси суб’єкта бізнесу ринку послуг 

 

Аналіз ринку та аналіз конкурентів 

 

Аналіз розподілу ресурсів 

 

Оцінка маркетингових активів: 

 портфель споживачів; 

 знання ринку послуг; 

 навички реалізації маркетингової 
стратегії суб’єкта бізнесу; 

 асортимент послуг; 

 стратегія позиціювання; 

 репутація марки 

 

Оцінка операційних активів: 

 фізичні активи; 

 обладнання та устаткування; 

 інформаційні технології; 
 трудові ресурси; 

 партнери; 

 структура витрат 

 

Концепція маркетингу послуг: 

Переваги для споживачів 

 основний продукт; 

 додаткові послуги; 
 рівень сервісу; 

 доступність (де та коли) 

Витрати користувача 

 ціни та інші грошові витрати; 

 час; 

 розумові витрати; 

 фізичні витрати; 

 негативний вплив на органи відчуття 

 

Концепція сервісних операцій: 

Природа процесу 

 послуги, скеровані на споживача; 

 послуги, скеровані на майно споживача; 

 послуги, скеровані на мислення 

споживача; 

 послуги, пов’язані з обробкою інформації 

Географічно-часовий діапазон операцій 

 графік обслуговування; 

 структура та розташування суб’єкта 

бізнесу 

Трудові ресурси 

Рівень сервісу 

 

Процес надання послуг 
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Підприємство входить складовою в основу рин-

ку послуг (територіальний баланс попиту та про-

позиції) двояко: з одного боку, грошовими доходами 

своїх працівників у частині попиту, з іншого, – на-

данням та реалізацією послуг, тобто в якості скла-

дової товарної пропозиції, що формується для пев-

ного регіону та країни в цілому. На рис. 2 проілюст-

ровано процес планування та створення сервісного 

процесу бізнес-структур ринку послуг. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Матеріали дослідження, на 

нашу думку, є підставою стверджувати, що еконо-

мічний механізм повинен функціонувати як безпо-

середньо в кожній окремій підприємницькій струк-

турі ринку послуг, так і на рівні держави, що здійс-

нює опосередковане регулювання. Дієвість еконо-

мічного механізму на ринку послуг можливо забез-

печити в тому разі, якщо він ґрунтується на: доско-

налій нормативно-правовій базі; розвинутій інфра-

структурі ринку; чіткому функціонуванні органів 

управління. 

Подальші дослідження повинні бути спрямовані 

на створення оптимальної мережі інфраструктурно-

го забезпечення ринку послуг за рахунок: забезпе-

чення рівнодоступності послуг по території країни 

та для окремих груп населення; комплексного вико-

ристання поряд із стаціонарними установами та під-

приємствами соціально-побутового обслуговування 

для розосередженого населення пересувних коопе-

ративів побуту, лікувальних та культурних закладів; 

ефективного використання віртуальних форм та 

методів надання послуг. 
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Постановка проблеми. Для формування ефек-

тивної стратегії необхідне здійснення об’єктивної 

оцінки конкурентного середовища туристичного 

ринку України, що дозволить виявити можливості 

формування стійких конкурентних переваг. Це зумов-

лено нестабільним зовнішнім середовищем, недос-

татнім розвитком внутрішнього середовища ринку 

туристичних послуг. Інтеграція України у міжнародно-
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економічні зв’язки сприяє формуванню інтенсивно-

го конкурентного середовища [5, с. 137-141]. Однак 

конкурентне середовище ринку туристичних послуг 

України розвивається повільно та доволі фрагмен-

тарно, а позиції переважної більшості туристичних 

підприємств є слабкими. 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

лемами становлення та розвитку ринку туристичних 

послуг в Україні займалися багато вчених, до них 

належать: Ю. В Алексеєва, Д. І. Басюк, В. Я. Гавран, 

О. Д. Король, О. В. Лихоманова, В. П. Руденко,  

Л. М. Шульгіна. Однак варто зазначити, що багато 

проблем конкуренції на ринку туристичних послуг, 

організації діяльності учасників туристичних послуг 

залишаються дискусійними, не повною мірою вив-

ченими та вимагають адаптації до умов, у яких зна-

ходяться сучасні вітчизняні туристичні підприємс-

тва. 

 

Постановка завдання. Метою статті є прове-

дення аналізу та оцінювання конкурентного середо-

вища ринку туристичних послуг України, виявлення 

як позитивних, так і негативних тенденцій функ-

ціонування ринку туристичних послуг. Отримана 

інформація дасть можливість керівництву туристич-

них підприємств приймати оптимальні стратегічні 

рішення та визначити найкращі методи стратегічно-

го розвитку. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Проблематика дослідження конкурентного середо-

вища є досить складною та потребує всесторонньо-

го, об’єктивного і поетапного розгляду всіх її важли-

вих аспектів. У результаті дослідженні ринку турис-

тичних послуг України на основі показників за 2006-

2015 рр. видно: наша держава володіє значним при-

родним, історико-культурним, рекреаційно-інфра-

структурним потенціалом, що зумовлює формуван-

ня значних конкурентних переваг у пропозиції тур-

продукту та послуг. Однак на сьогоднішній день цей 

потенціал недостатньо повно розкрито, про це свід-

чить частка туристичної галузі в структурі ВВП 

країни, яка протягом останніх років коливається в 

межах 2,0-2,5 %. До основних перешкод, що галь-

мують розвиток туристичної сфери в Україні, можна 

віднести економічні, політичні, екологічні, управ-

лінські, соціально-культурні чинники. 

Внесок туристичної галузі у ВВП країни Світова 

рада подорожей та туризму розділяє на такі складо-

ві: прямі затрати в’їзних та внутрішніх туристів на 

організацію та здійснення подорожей; непрямі внес-

ки в економіку країни від туристичного сектора (ін-

вестиції у дану галузь, державні витрати, внутрішні 

закупівлі туристичних продуктів та послуг суб’єкта-

ми господарювання туристичної сфери); індукова-

ний внесок – це затрати тих, хто прямим або опосе-

редкованим способом одержує прибуток у турис-

тичній галузі. Протягом останніх років спостеріга-

ється тенденція розвитку туристичної сфери Украї-

ни, незважаючи на доволі велику кількість чинників, 

що негативно впливають на неї. Аналізування дина-

міки туристичних потоків у нашій державі за 2006-

2015 рр. демонструє те, що середньорічний приріст 

кількості туристів, обслугованих суб’єктами турис-

тичної діяльності, становить 6,2 %, що свідчить про 

відносно стабільний розвиток галузі туризму в 

Україні. 

Найбільше обслугованих туристів було у 2015 

році, що в абсолютній цифрі становить 3,4 млн. осіб. 

Якщо розглянути динаміку турпотоків у розрізі її 

складових, то середньорічний приріст по виїзному 

туризму становить 34,2 %, внутрішньому туризму – 

1,1%, в’їзному туризму – 38,3%. Такі тенденції свід-

чать про підвищення конкурентоздатності України 

на міжнародному рівні. 

У структурі в’їзного турпотоку частка організо-

ваного туризму, на жаль, зменшилась і становить 6% 

від потоку, частка службових поїздок - 4%. Ліди-

руючі позиції займає відвідування України з приват-

ною метою – 90% від загального обсягу турпотоку. 

Щодо виїзного туризму, то розподіл туристичного 

потоку за мотивацією розподілився так: службова 

поїздка – 5% потоку, організований туризм – 7%, 

приватний туризм – 88% [3]. 

Державні органи влади та суб’єкти туристичної 

галузі приділяють недостатньо уваги популяризації 

українського туризму на вітчизняному та міжна-

родних туристичних ринках. Підтвердженням цього 

є статистика динаміки туристичних потоків. Згідно 

з показниками внутрішнього та іноземного туризму 

за останнє десятиліття найбільші сплески зростання 

кількості туристів спостерігалася у 2007-2008 рр. та 

2012-2013 рр., решта років відзначалися тенденцією 

до спаду. Активізація туризму в ці роки пов’язана з 

проведенням акції “Сім чудес України” (2007 р.) та 

чемпіонату з футболу “Євро 2012”. Проте після про-

ведення цих заходів кількість іноземних і внутріш-

ніх туристів, які були обслуговані суб’єктами госпо-

дарювання, почала зменшуватися. 

Ситуація зменшення туристичних потоків по-

в’язана з тим, що такі заходи організовуються вкрай 

рідко. Для того, щоб туризм став однією з найбільш 

розвинених галузей України, потрібно популяризу-

вати внутрішній туризм, систематично проводити 

активні рекламні кампанії як в Україні, так і за кор-

доном, розробляти програми залучення іноземних 

туристів, розвивати туристичну інфраструктуру тощо. 

Відсутність таких дій призводить до того, що 

більшість туристів не володіють інформацією про 

туристично-рекреаційний потенціал України. Так, 

за опитуванням Українського інституту соціально-

маркетингових досліджень 53% іноземних респон-

дентів нічого не знають про нашу країну, 34% - чули 

про неї, про певні туристичні атракції, проте ніколи 

не відвідували Україну і лише 13% - відвідали Украї-

ну. Держава і суб’єкти господарювання туристичної 

галузі повинні впроваджувати ефективні стратегії 

розвитку для створення позитивного іміджу нашої 

країни [1, c. 45-51]. 

Дослідження відвідуваності регіонів України 

свідчить, що найбільша частка (57%) туристів відві-

дують місто Київ, 12% - Крим, 9% - Севастополь, 8% 

- Львівську область та Карпатський регіон, 4% - 

Одеську область [4]. Попри значний туристично-
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ресурсний потенціал України не всі регіони є дос-

татньо популярні серед відвідувачів. Тому основним 

завданням кожного структурного регіону України 

має стати визначення туризму як одного з пріори-

тетних напрямків розвитку. 

Якщо проаналізувати структуру туристичних 

в’їзних потоків за країнами, то частка туристів із 

Російської Федерації складає 35,7%, частка з далеко-

го зарубіжжя - лише 6% від загального потоку відпо-

чиваючих [3]. Тобто на сьогодні наш туристичний 

продукт популярний лише серед туристів країн СНД 

та країн ближнього зарубіжжя. Варто врахувати і те, 

що громадяни сусідніх країн (Білорусь, Польща, 

Молдова) використовують територію України як 

транзитну для своїх подальших подорожей. 

За оцінками Державної служби туризму і курор-

тів, ємність туристичного ринку України, який об-

числюється через визначення обсягів споживання 

туристичних продуктів та послуг у грошовому екві-

валенті, складає 3,8 млрд. дол. США в рік (із них  

1,1 млрд. дол. США припадає на ліцензованих тур-

операторів). Проте за даними Державної служби 

статистики цей показник становить 5,4 млрд. дол. 

США, Світова туристична організація оцінила за-

гальний дохід від діяльності на туристичному ринку 

в розмірі 3,8 млрд. дол. США, Світовий економічний 

форум подав даний показник у сумі 2,2 млрд. дол. США, 

а Світова рада по подорожам та туризму – 3,1 млрд. дол. 

США. Експерти USAID визначили, що  термін пере-

бування середньостатистичного туриста-іноземця 

складає 4 дні, протягом яких він витрачає близько 

600 дол. США. Отже, врахувавши загальну кількість 

іноземних туристів, які відвідують Україну протя-

гом року, можна сказати: ємність туристичного рин-

ку становитиме 12,7 млрд. дол. США [3]. 

У зв’язку з наявністю різних методик обліку та 

наявністю тіньового обігу в туристичній сфері дані 

різних джерел статистики суттєво відрізняються, що 

призводить до відсутності чіткого розуміння ваго-

мості туристичної сфери України у світовій та віт-

чизняній економіці. Аналогічна ситуація щодо роз-

біжності статистичних даних спостерігається і у виз-

наченні базових туристичних показників. Найбільш 

значна різниця між значеннями показників різних 

статистичних джерел існує у визначенні кількості 

іноземних туристів. Так, за даними Державної служ-

би туризму і курортів у 2013 р. в Україні побувало 

21,2 млн. іноземних громадян [4]. Тобто це загальна 

кількість фізичних осіб, які не мають українського 

громадянства і відвідали нашу країну з різними 

цілями. Серед них чимало тих, хто приїхав на вихід-

ні до родичів, дехто приїхав з метою придбати деше-

вий товар, хтось проїжджав через країну транзитом 

тощо. Проте їх всіх обліковують як туристів. 

Згідно з даними адміністрації Держприкордон-

служби України, яка затвердила певну форму ста-

тистичної звітності, облік іноземців, які приїжд-

жають до нашої країни, ведеться не лише в розрізі 

країн прибуття та строків перебування, а й у розрізі 

причин поїздки. Передбачено 13 можливих причин 

поїздок, одна з них – туризм. Для підтвердження, що 

особа приїхала з туристичною метою, громадяни 

країн, з якими існує візовий режим, представляють 

туристичну візу. Коли іноземець є громадянином 

держави, з якою діє безвізовий режим, то він запов-

няє імміграційну карту, де самостійно вказує причи-

ну візиту – туризм. На підставі виданих туристичних 

віз та даних імміграційних карток із метою туризму 

Україну в 2015 р. відвідало 582,1 тис. осіб [3]. 

Отже, на підставі статистичних даних, представ-

лених різними управлінськими структурами, не-

можливо реально визначити, скільки інтуристів від-

відують нашу країну. Як бачимо, показник кількості 

туристів має імовірнісний характер і не має єдиної 

методології визначення. Для оцінки стану туристич-

ного ринку необхідно використовувати такі показ-

ники, як кількість людино-діб, проведених у готе-

лях, кількість туроднів, кількість іноземних туристів, 

обслужених туристичними підприємствами, тощо. 

Певні розбіжності в цифрах спостерігаються і в 

межах визначення вартості наданих туристичних 

послуг. Очевидно, такі розбіжності трапляються то-

му, що в Україні під виглядом туризму відбувається 

значна міжнародна міграція заробітчанства та різ-

них форм контрабанди. Також попри всі складені 

програми розвитку країни й окремих регіонів, в яких 

туризм визначається пріоритетною галуззю,  на 

жаль, туристична сфера ще не розглядається як сут-

тєве джерело доходу. 

Незважаючи на те, що Україна володіє унікаль-

ними історико-культурними пам’ятками, природно-

рекреаційними ресурсами, зонами різноманітних 

форм відпочинку, її конкурентоспроможність на сві-

товому туристичному ринку є доволі низькою. Для 

визначення конкурентного статусу країни у сфері 

надання туристичних послуг експерти Всесвітнього 

економічного форуму (ВЕФ) щороку вираховують 

індекс конкурентоспроможності країн у сфері туриз-

му. Відповідно до Звіту про глобальну конкуренто-

спроможність 2013-2014 рр. Україна з індексом 4,05 

знову втратила позиції порівняно з попереднім ро-

ком і посіла лише 73 місце серед 139 країн світу. 

Розвиток туристичного сектора України сприяв 

надходженню нових інвестицій у галузь. Так, ресто-

ранна та готельна сфера у 2013 р. отримала інвести-

цій  в 11 разів більше, аніж у 2007 р. Попри таку по-

зитивну тенденцію збільшення обсягів інвестицій, 

на сьогоднішній день цих інвестицій ще недос-

татньо, тому туристична інфраструктура України 

залишається нерозвинутою і морально застарілою. 

Свідченням цього виступають показники коливання 

сезонності туристичного ринку нашої держави. Ана-

ліз даних статистики показує, що в літній період 

спостерігається динаміка значного зростання про-

даж і зменшення рівня продаж у зимовий період (ви-

няток - період різдвяних свят) та міжсезоння. Різни-

ця в надходженнях в гарячий і низький сезони стано-

вить 50% на ринку організації туристичних подоро-

жей та 30 % в готельній сфері. Проте варто зазначи-

ти, що Україна має природні, історико-культурні та 

рекреаційні ресурси для організації туризму на висо-

кому рівні круглорічно за умови наявності розвине-

ної туристичної інфраструктури. 
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Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Таким чином, до позитив-

них тенденцій функціонування ринку туристичних 

послуг України можна віднести: надання переваги 

більшістю регіонів розвитку в’їзного туризму; пос-

тупове збільшення обсягу частки реалізації внутріш-

нього туристичного продукту та вирівнювання дис-

пропорцій у співвідношенні підприємств та регіо-

нального розподілу туристичних продуктів; наро-

щення обсягів реалізації ширшого асортименту про-

дуктів туристичними підприємствами. Серед нега-

тивних тенденцій можна виділити такі: менші темпи 

нарощування експорту туристичного продукту по-

рівняно з їх імпортом; зростання амплітуди хвилі се-

зонності обсягів кількості обслуговуваних туристів 

та реалізації турів; скорочення кількості туристів із 

розрахунку на одиницю суб’єкта господарювання 

туристичної галузі України; на території України 

спостерігається нерівномірний розподіл продажу 

туристичних продуктів із значним переважанням та-

ких регіонів, як Київ; незначна частка організованих 

туристів. 
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Постановка проблеми. Актуальність розвитку 

інформаційних технологій у туризмі зумовлена в 

основному тим, яким чином, в якому напрямку або 

напрямах буде рухатись управлінська складова 

даного процесу. Адже сьогодні все більш нагальним 

стає попит на нові принципи організаційної побудо-

ви в контексті стратегічних переваг турфірми в кон-

курентній боротьбі з використанням інформаційних 

технологій [4]. 

Інформатизація туристичного простору є не-

від’ємною умовою успішного функціонування су-

б’єктів туристичної діяльності. Завдяки новітнім 

технологіям можливо вдосконалювати інформацій-

ну, методичну та технологічну складові системи уп-

равління на підприємницькому та державному рів-

нях управління в галузі туризму. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-

ліз процесів, що відбуваються в туристичній галузі, 

свідчить про неадекватність рівня застосування ін-

формаційних технологій у діяльності вітчизняних 

підприємств в порівнянні з досвідом світових під-

приємств-лідерів туристичної сфери.  

Дослідження щодо використання новітніх інфор-

маційних технологій у туризмі в цілому здійснювали 



24 

І. Ф. Карташевська, В. А. Квартальнов, С. В. Мель-

ниченко, І. М. Панчак, А. Е. Саак, М. М. Скопень,  

А. А. Соловьев, Л. В. Шульгіна, С. В. Чупров та інші. 

Квартальнов В. А. у своїх дослідженнях [2] за-

значає, що сучасні інформаційні технології та ефек-

тивні комунікації забезпечують стрімкий розвиток 

ринку міжнародного туризму, а також великого зна-

чення в туризмі набуває використання глобальних 

комп’ютерних мереж. Завдяки інформаційним тех-

нологіям зростає ефективність маркетингу в туриз-

мі, споживач має можливості швидко отримувати 

необхідну якісну інформацію про туристичні пос-

луги.  

У своїх дослідженнях М. М. Скопень акцентує 

увагу на процесі автоматизації роботи фірм за допо-

могою офісних програм, комп’ютерної техніки, яка 

застосовується в роботі туристичної фірми, створен-

ні ефективних сайтів та серверів туристичної фірми 

в мережі Інтернет, а також на перспективності вико-

ристання мережі Інтернет у туристичному бізнесі 

[6]. 

Загалом науковий інтерес до теми інформацій-

них технологій у галузі туризму пояснюється наяв-

ністю широких оптимізаційних можливостей та ви-

сокою оперативністю управління як туристичними 

потоками, так і діяльністю суб’єктів господарської 

діяльності в цілому. Однак більш детального розгля-

ду й оцінки потребують проблеми забезпечення якос-

ті туристичних послуг, які можуть бути вирішені з 

допомогою належно налагодженої інформаційної 

бази даних, а також кількісна прогнозна оцінка 

 

впливу інформаційних технологій на результатив-

ність показників діяльності суб’єктів туристичної 

галузі. 

 

Постановка завдання. Метою статті є дослід-

ження підходів до визначення вимог до інформацій-

них технологій у туризмі та розробка рекомендацій 

щодо формування ефективних моделей взаємодії 

користувачів в єдиному інформаційному полі. Від-

повідно до поставленої мети у процесі дослідження 

передбачається вирішити такі завдання: системати-

зувати вимоги, що ставляться до інформаційних тех-

нологій з точки зору надавачів і споживачів турис-

тичних послуг; обґрунтувати перспективні напрями 

розвитку ІТ. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ту-

ристичний ринок є одним із найбільш динамічних 

та, на відміну від інших ринків, характеризується ве-

ликою кількістю учасників, значною їх географіч-

ною роз’єднаністю, швидким оновленням інформа-

ції. За три останні роки темпи розвитку світового ту-

ризму зросли на 20%. Особливо значним є зростання 

туристських прибуттів в Азіатсько-Тихоокеансь-

кому регіоні (на 29%) та на Близькому Сході (на 

23%) (рис. 1). На цьому фоні вітчизняний туризм ха-

рактеризується зменшенням темпів зростання на  

3,4 % [5]. Однією з причин є недостатність інформа-

ції та реклами вітчизняного туристичного продукту 

на національному та міжнародному ринках, недос-

коналість механізму інформаційного обміну між су-

б’єктами туристичної діяльності. 

 

 

 
 

Рис. 1.  Тенденції розвитку світового туризму [7] 
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С. В. Мельниченко зазначає, що інформаційні 

технології мають забезпечувати: інтеграцію і зв’я-

зок; покращання якості послуг; передачу великого 

обсягу інформації; збільшення швидкості обслуго-

вування та ефективність діяльності; можливість вра-

ховувати потреби кожного індивідуального клієнта; 

ефективний зворотний зв’язок [3]. 

На сьогодні існує велика кількість різноманіт-

них програмних продуктів, які орієнтовані на авто-

матизацію процесів управління підприємствами різ-

них сфер національного господарства. Аналізуючи 

пропозиції різних виробників спеціалізованого прог-

рамного забезпечення для автоматизації роботи під-

приємств туристичної галузі, можна виділити де-

кілька найбільш поширених програмних продуктів, 

що використовуються в практиці більшості суб’єк-

тів і пропонуються на ринку (табл. 1). 

Кожний із вказаних програмних продуктів має 

свої переваги та недоліки і може бути впроваджений 

на більшості підприємств сфери туризму. Однак 

наявність виключно даних систем не забезпечує 

існування у керівників впевненості в беззаперечній 

ефективності й прибутковості його підприємства. 

 

Таблиця 1  

Програмні продукти для автоматизації роботи підприємств туристичної галузі 

 

Сайт розробника  Назва і характеристика продукту 

http://www.titbit.com.ua/  БІТ – це спеціальний програмний інструментарій для спеціалістів турис-

тичної галузі 

 Базові модулі: 

- Titbit “Расчет цен” – калькулювання туристичних пакетів і формування 

програмним способом прайс-каталогів різних типів; 

- Titbit “Цены+рейсы” – конфігурація містить розрахунковий блок і блок 

для виконання деяких функцій обліку задач, пов’язаних з контролем і 

управлінням завантаженням транспортних засобів; 

- Titbit back-office – конфігурація містить блок, що використовують ме-

неджери при підготовці до продажів, також містить блок обліково-аналі-

тичних функцій, що автоматизують процеси продажу туристичних про-

дуктів і управління ними. 

http://www.parus.ua/  “ПАРУС-Підприємство” є повнофункціональною системою для автома-

тизації облікових і управлінських задач, які здійснюють підприємства 

малого і середнього бізнесу. Базові модулі:  

- Парус-Ресторан – автоматизована система управління підприємствами 

громадського харчування, що дозволяє вирішити всі основні задачі, 

характерні для даного типу підприємств; 

 - Парус-Готель – система для автоматизації бізнес-процесів обслугову-

вання клієнтів підприємств готельного типу, що передбачає здійснення 

функцій щодо автоматизації роботи рецепції, управління номерним 

фондом, бронювання, реєстрації поселення і виїзду клієнтів, формування 

вартості наданих послуг і здійснення розрахунків з клієнтами;  

- Парус-Туристичне агентство – CRM-рішення, орієнтоване на автоматиза-

цію бізнес-процесів туристичних компаній і агентств ділового туризму. 

http://www.samo.ru/  САМО – програмне забезпечення туризму і рішення для автоматизації 

туристичних фірм, агентів і операторів. Базові модулі:  

- САМО-ТурАгент (автоматизація турагентів) – внутрішньоофісна авто-

матизація туристичних фірм: облік замовлених туристами турів, оплати, 

постійних клієнтів, виданих дисконтних карток, телефонних дзвінків з 

пропозиціями і побажаннями; 

 - САМО-Тур (автоматизація туроператора) – програмний комплекс для 

оптимізації роботи туристичного оператора, що враховує всі особливості 

його технологічних операцій;  

- Online для ПК САМО-Тур призначений для туроператорів, що викорис-

товують САМО-Тур, дозволяє розміщувати на сайті туроператора ак-

туальну інформацію про ціни на тури, вільні місця на рейсах і припи-

нення продажів в готелях;  

- SAMO-Incoming (автоматизація турфірм на прийомі) – програмний 

комплекс, призначений для автоматизації турфірм, що обслуговують ту-

ристів на прийомі, який враховує всі етапи технологічного процесу (від 

підготовки встановлення цін до безпосереднього продажу екскурсій і 

отримання статистичних звітів); 

- Online для ПК SAMO-Incoming – програмний модуль “ONLINE бронювання” 
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Підвищення ефективності процесів обслуговування 

споживачів, більш якісного задоволення потреб кож-

ного окремого туриста є можливим тільки за умов 

активного використання ресурсів мережі Інтернет. 

Аналіз потреб суб’єктів туризму та користувачів 

його послуг дозволяє стверджувати, що інформацій-

ні технології повинні відповідати таким основним 

вимогам: 

 бути достатньо  простими й доступними в ко-

ристуванні, що важливо для споживачів, які не від-

носяться до категорії професіоналів у галузі автома-

тизації; 

 відповідати критерію швидкої окупності й ви-

магати мінімальних затрат праці та коштів на забез-

печення функціонування; 

 характеризуватися широкими можливостями і 

гнучкістю до розвитку й удосконалення (доповнення); 

 бути здатними самостійно поширювати від-

криту інформацію з метою залучення нових клієнтів 

і споживачів; мати максимальну інформаційність і 

здатність пропонувати альтернативні варіанти про-

понованих туристичних послуг тощо. 

Застосування сучасних інформаційних техноло-

гій підвищує безпеку та якість туристичних послуг. 

Нині в туризмі використовують глобальні розпо-

дільчі системи (Global Distribution System), які забез-

печують швидке і зручне бронювання квитків на 

транспорт, резервування місць у готелі, прокат авто-

мобілів, обмін валют, замовлення квитків на спор-

тивні та культурні заходи і т.д. Найбільшими гло-

бальними розподільчими системами на міжнародно-

му ринку туристичних послуг є AMADEUS, Worldspan, 

Galileo, Sabre (табл. 2). 

Зараз пропонується декілька варіантів підклю-

чення до Amadeus. Перший – телефонна версія Dial 

Up, яка потребує устаткування крім комп’ютера та 

модему, адресована малим агентствам. Середні агентс-

тва більше влаштує стандартна версія, встановлюва-

на у центральному офісі, що включає, крім програм-

ного забезпечення, особливі комп’ютери і принтери 

до друку квитків, програмне забезпечення. Для  

великих агентств, які мають власні локальні 

комп’ютерні мережі, встановлюється система клі-

єнт-сервер. Через шлюз, сервер локальної мережі, 

агентства пов’язуються з центральним сервером 

Amadeus. Отже, кожен термінал агентства має дос-

туп до системи бронювання. Причому плату підклю-

чення до Amadeus кожного наступного робочого 

місця дуже незначна. 

Worldspan вважається найбільш динамічною, 

що розвивається, комп’ютерною системою броню-

вання у світі.  

Galileo - одна з найбільш передових систем бро-

нювання в технічному відношенні. Саме Galileo од-

нією з перших надала агентствам Windows-версію 

системи резервації. Програма Premier дозволяє 

агентствам повністю автоматизувати роботу з обс-

луговування клієнтів. Наприклад, вести клієнтські 

бази даних, створювати власні екранні форми і ме-

ню, зберігати найчастіше повторювані запити. 

Вищезазначені системи дозволяють резервувати 

всі основні складові туристичної інфраструктури, 

таким чином вони утворюють загальну інформацій-

ну систему, яка пропонує розподільчі мережі для 

всієї туристичної галузі.  

Останнім часом із динамічним розвитком комп’ю-

терної техніки, можливістю вільного доступу до ме-

реж, появою і використанням різноманітних новіт-

ніх інформаційних технологій у різних галузях еко-

номіки набули поширення комп’ютерні системи 

бронювання. Відповідно до ст. 1 Угоди між урядом 

України та урядом Королівства Нідерландів про по-

вітряне сполучення термін “комп’ютерна система 

бронювання” (КСБ) означає автоматизовану систе-

му, яка містить інформацію про розклад польотів, 

пасажиромісткість повітряного транспорту, тарифи 

та супутні послуги, за допомогою якої можна забро-

нювати та/або придбати квитки та яка є доступною 

для туристичних агентів [8]. 

На сьогодні близько 36% європейських туропе-

раторів та 40% туристичних агентств пропонують 

онлайн-бронювання турів. В Європі спостерігається 

тенденція бронювання місць у готелях туристами без 

участі посередників, що дає можливість зекономити 

 

Таблиця 2 

Глобальні розподільчі системи [9] 

 

Показники Sabre AMADEUS Galileo Worldspan 

Кількість 

працівників 
9000 3654 Дані відсутні 3200 

Розподіл 
Більше 59000 

турагентств 

54405 турагентств у 

198 країнах 

Більше 52000 

турагентств у 116 

країнах 

20210 турагентств у 

 60 країнах 

Доходи 2,5 млрд. дол. США 1,6 млрд. євро 1,6 млрд. дол. США Дані відсутні 

Кількість 

бронювань 
467,1 млн. 393,9 млн. 345,1 млн. Дані відсутні 

Постачальники 
450 авіакомпаній, 

53000 готелів, 54 

компанії з прокату 

автомобілів 

480 авіакомпаній, 

54641 готелів, 47 

компаній з прокату 

автомобілів 

425 авіакомпаній, 

60000 готелів, 23 

компанії з прокату 

автомобілів,  

430 туроператорів 

533 авіакомпаній, 

47000 готелів, 45 

компаній з прокату 

автомобілів 

 



27 

до 40% вартості проживання. За даними Євроко-

місії, 62% європейських готелів бронюють номери 

на замовлення не туроператорів, а клієнтів через 

Інтернет [1]. Проте досвід свідчить, що замовлення 

поїздок через Інтернет нині не є популярним, хоча 

спостерігається тенденція до збільшення попиту на 

ці послуги. Можливість онлайн-бронювання забез-

печує туристам економію часу на поїздках до офісу 

туристичної компанії, а туристичним підприємствам 

– на відкритті нових офісів і дистрибуції. 

Туристична сфера є інформаційно насиченою, 

тому для забезпечення якісного рівня її управління 

необхідно використовувати сучасні інформаційні 

технології. У діяльності туристичних підприємств 

знайшли широке застосування інформаційні систе-

ми менеджменту, які забезпечують необхідною ін-

формацією для прийняття управлінського рішення. 

Інформаційні системи менеджменту включають як 

спеціалізовані, так і програмні продукти загального 

призначення.  

Найбільш розповсюдженими в діяльності віт-

чизняних туристичних підприємств є спеціалізовані 

програмні продукти: “Мастер-тур”, “САМО-Тур”, 

“САМО-турагент”, “Turwin”, “Парус-Турагентство”, 

саме вони спрямовані в першу чергу на вирішення 

завдань управління. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Таким чином, запропоно-

вані напрями вдосконалення та розвитку інформа-

ційних технологій у галузі туризму дозволять до-

сягти зростання ефективності діяльності суб’єктів і 

взаємодії користувачів в єдиному інформаційному 

полі. Перспективність подальших досліджень поля-

гає у науковому обґрунтуванні шляхів поступового 

переходу до електронного керування більшістю 

процесів, які існують у туристичному бізнесі. 
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КOНЦЕПТУAЛЬНІ ПІДХOДИ ДO ПРОЕКТУВАННЯ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ 
 

Анотація. У статті розглянуто кoнцептуaльні підходи дo проектування автоматизованих інформаційних 
систем управління готелем. Визначено особливості діяльності підприємств готельного бізнесу, загальні 

особливості ІТ-готелів та основні базові принципи створення автоматизованих інформаційних систем управ-

ління готелями. Обґрунтовано доцільність впровадження комплексних автоматизованих інформаційних сис-

тем управління готелем. Окреслено проблеми при впровадженні автоматизованих інформаційних систем уп-

равління готелем. Сформульовано єдині принципи і шляхи побудови автоматизованих інформаційних систем 
управління готелями. Запропоновано етапи створення і функціонування автоматизованих інформаційних сис-

тем управління готелями. Подальших досліджень потребує аналіз сучасного стану інформаційних технологій і 
систем в індустрії туризму та готельного бізнесу. 

 

Ключові слова: готельне підприємство, управління підприємством готельного бізнесу, автоматизовані 

інформаційні системи, комплексна автоматизація, проектування автоматизованих інформаційних систем. 
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Постановка проблеми. За останні роки методи 

ведення готельного бізнесу істотно змінилися. Жорст-

кішими стали вимоги до якості готельних продуктів 

і рівня обслуговування клієнтів. Відповідати цим ви-

могам практично нереально, не маючи добре нала-

годженої системи автоматизації.  

Робота сучасного готелю неможлива без систе-

ми, що дозволяє вести оперативний фінансовий і 

управлінський облік, планувати й отримувати своє-

часну аналітику про стан всіх його підрозділів. Без-

умовно, це впливає на вимоги замовників до прог-

рамних продуктів для автоматизації внутрішньоор-

ганізаційних процесів готелю. Саме з метою систе-

матизації й координування всіх необхідних функцій 

і бізнес-процесів розробляється програмне забезпе-

чення для автоматизації діяльності готелів.  

У роботі сучасних готелів автоматизація прийо-

му і розміщення гостей, бронювання номерів, здійс-

нення контролю за станом номерного фонду та взає-

морозрахунків із клієнтами має ключове значення. 

Автоматизовані системи вносять у повсякденне жит-

тя готелів певний порядок, регламентуючи роботу 

персоналу та заощаджуючи час клієнтів. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок у розвиток теоретичних положень що-

до проектування та впровадження автоматизованих 

інформаційних систем управління підприємством 
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зроблено багатьма відомими вченими, серед яких  

В. Вдовин [1], О. Виноградова [2], О. Грицунов, [3], 

Г. Титoренкo [6], В. Пономаренко, І. Золотарьова,  

Р. Бутова [7] та інші. Сучасні дослідження приклад-

них аспектів ролі інформаційних технологій у діяль-

ності готельних підприємств знаходять відображен-

ня у працях таких науковців, як О. Гудзовата [4,5], 

О. Виноградова [3], М. Мальська [8], С. Мельничен-

ко [9], П. Пуцентейло [10]. Разом із тим, надалі не-

вирішеними залишаються питання розв’язання функ-

ціональних задач діяльності готелів з метою підви-

щення їх конкурентоспроможності; належна увага 

не приділяється проблемам ефективного викорис-

тання інформаційних технологій у туризмі. 

 

Постановка завдання. Основною метою статті 

є визначення концептуальних підходів до проекту-

вання автоматизованих інформаційних систем уп-

равління готелем, призначених для розв’язання функ-

ціональних задач діяльності готелів з метою підви-

щення їх конкурентоспроможності. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. До-

недавна українська готельна індустрія знаходилася в 

ізоляції від світових тенденцій розвитку і сьогодні 

переживає етап масштабної переорієнтації з паперо-

во-ручного методу роботи на застосування автома-

тизованих IT управління готелем. Для більшості 

готелів України (60 %) впровадження автоматизова-

них інформаційних технологій (АІТ) управління є 

необхідним і вже стало реальним фактом, вкрай важ-

ливим для успішного розвитку бізнесу. Як в усьому 

світі, так і в Україні використання сучасних АІТ стає 

засобом конкурентної боротьби готелів. 

Загальними особливостями ІТ-готелів є автома-

тизація процесів планування, обліку й управління 

основних напрямків діяльності готелю. Тому зага-

лом їх можна розглядати як інтегровану сукупність 

таких основних підсистем: управління фінансами, 

управління матеріальними потоками, управління 

обслуговуванням, управління якістю, управління 

персоналом, управління збутом, аналіз фінансів, со-

бівартості, оборотних коштів, управління маркетин-

гом тощо. 

До основних базових принципів створення авто-

матизованих інформаційних систем управління го-

телями можна віднести такі: системності, розвитку, 

сумісності, стандартизації й уніфікації, ефективно-

сті. Дотримання кожного часткового принципу доз-

воляє отримати певний економічний ефект, а саме: 

принцип декомпозиції; принцип першого керівника, 

принцип нових задач, принцип автоматизації інфор-

маційних потоків, принцип автоматизації проекту-

вання. Основні базові принципи доповнюються ще 

організаційно-технологічними, без яких неможлива 

розробка новітніх інформаційних технологій, серед 

яких принцип абстрагування, принцип формалізації, 

принцип концептуальної спільності, принцип несу-

перечливості й повноти, принцип незалежності да-

них, принцип структурованості даних, принцип дос-

тупу кінцевого користувача. Дотримання наведених 

принципів необхідне для виконання робіт на всіх 

стадіях створення, функціонування автоматизова-

них інформаційних систем управління готелями і 

автоматизованих ІТ, тобто протягом усього життє-

вого циклу. 

Інвестори, які вкладають кошти в будівництво, 

розвиток або реконструкцію готелів, не надають 

значення поняттю автоматизації і лише з часом при-

ходять до розуміння її необхідності. Але і автомати-

зація часто відбувається хаотично. Найчастіше сис-

тему управління спочатку інсталюють у ресторані, 

використовуючи популярну ресторанну програму, 

без урахування специфіки цього закладу, адже ос-

новний контингент складатимуть гості самого го-

телю. Згодом вирішують автоматизувати готель і 

інсталюють іншу систему. Третю програму ставлять 

у басейні або спортзалі. Найчастіше об’єднуючим 

компонентом виступає система «1С», що добре з 

точки зору бухобліку, але не управління. Наприклад, 

із робочого місця адміністратора неможливо поба-

чити, які послуги були надані гостю в фітнес-центрі. 

Тому виникає необхідність використовувати єдину 

систему та з якісним робочим інтерфейсом. 

Автоматизована інформаційна система управ-

ління готелями, як правило, створюється не для пев-

ного підприємства і потребує певної адаптації під 

потреби та вимоги конкретного готелю. Проте є ба-

гато спільних рис у структурі різних підприємств го-

тельного бізнесу, а також у типах зв’язків (функціо-

нальних, інформаційних, зовнішніх) між елемента-

ми даної структури. Це дозволяє сформулювати 

єдині принципи і шляхи побудови автоматизованих 

інформаційних систем управління готелями. 

Виділимо етапи створення і функціонування (жит-

тєвого циклу) автоматизованих інформаційних сис-

тем управління готелями (рис. 1). 

На першому етапі проводиться обстеження об’єк-

та, вивчаються форми вхідних та вихідних докумен-

тів, методики розрахунків необхідних показників. 

Проводяться також науково-дослідні роботи щодо 

оцінки реалізації вимог замовника: здійснюється 

підбір необхідних засобів моделювання процесів, 

які комп’ютеризуються, пошук відповідних прог-

рамних засобів, оцінка альтернативних проектів. 

У процесі розробки інформаційного забезпечен-

ня визначається: 

 склад інформації (перелік інформаційних оди-

ниць, необхідних для розв’язання комплексу задач); 

 структура інформації та закономірності її пе-

ретворення, тобто правила формування показників і 

документів; 

 характеристики руху інформації (обсяг та ін-

тенсивність потоків, маршрути руху, часові характе-

ристики); 

 характеристики якості інформації (система 

кількісних оцінок значущості, повноти, своєчасно-

сті, вірогідності інформації); 

 способи перетворення інформації; 

 уніфікована система первинної документації; 

 масиви інформації, що використовуються для 

розв’язання задач управління; 

 методичні й інструктивні матеріали для ве-

дення документів. 
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На цьому ж етапі розробник погоджує із замов-

ником вимоги до ІС, її функції, необхідні витрати на 

розробку, терміни виконання. Завершується перший 

етап складанням звіту про проведені роботи, на ос-

нові якого в подальшому буде розроблено технічний 

проект. 

На другому етапі формується технічне завдання, 

яке є підставою для розробки інформаційної систе-

ми і приймання її в експлуатацію. Воно визначає ос-

новні вимоги до самої системи та процесу її розроб-

ки і розробляється для системи в цілому. Додатково 

можуть розроблятися технічні завдання на окремі 

частини автоматизованої інформаційної системи 

управління готелями. 

На третьому етапі розробляється концепція ін-

формаційної бази, створюється інфологічна і дата-

логічна моделі, формуються вимоги до структури 

інформаційних масивів, технічних засобів. Вказу-

ються характеристики програмного забезпечення, 

систем класифікації та кодування. Результатом да-

ного етапу є комплект проектної документації (тех-

нічний проект). У ньому вказується постановка за-

дачі, алгоритм її розв’язання, описується інформа-

ційне, організаційне, технічне та програмне забезпе-

чення тощо. Після затвердження технічного проекту 

розробляється робочий проект (внутрішній). 

Одночасно з розробкою проекту створюються 

класифікатори техніко-економічної інформації на 

основі погодженої системи класифікації й кодуван-

ня техніко-економічної інформації. 

На четвертому етапі здійснюється розробка прог-

рамного забезпечення у відповідності з проектною 

документацією. Результатом цього етапу є готовий 

програмний продукт. 

На п’ятому етапі проводиться перевірка прог-

рамного забезпечення на предмет відповідності ви-

могам, вказаним у технічному завданні. Дослідна 

експлуатація (тестування) дозволяє виявити недолі-

ки, які можуть появитися при експлуатації системи. 

На цьому ж етапі проводиться підготовка персоналу 

до роботи в інформаційній системі. Навчання персо-

налу здійснюється або силами розробника, або за до-

помогою спеціальних курсів. Підготовлюється ро-

боча документація, проходять приймальні випробу-

вання, і система здається в експлуатацію замовнику. 

Шостий етап організовується на підставі гаран-

тійних зобов’язань розробника. У цей період здійс-

нюється сервісне обслуговування системи, усувають-

ся недоліки, які можуть бути виявлені при експлуа-

тації, й завершуються роботи по даному проекту. 

Всі етапи розробки і впровадження ІС повинні 

обумовлюватися у відповідних угодах між замовни-

ком і розробником, а також у технічному завданні. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Готельний бізнес - важлива 

складова економіки багатьох країн світу. Сучасний 

готельний бізнес характеризують швидка зміна еко-

номічних умов, підвищення якості послуг, безпе-

рервний вихід на ринок нових учасників, у тому 

 

 
 

Рис. 1. Схема етапів розроблення автоматизованої інформаційної системи управління 

готелями 
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(тестування і налагодження) 
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1. РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЯМИ 
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числі іноземних. Ці зміни сильно впливають на фі-

нансове становище українських підприємств готель-

ного бізнесу. Конкурентна перевага підприємств го-

тельного бізнесу залежить від нововведень у галузі 

інформаційних технологій, таких як: по-перше, комп-

лексних систем автоматизованого управління, а по-

друге, - систем, пов’язаних зі зберіганням та інтелек-

туальною обробкою даних.  

Результатом впровадження новітніх комп’ютер-

них технологій стають нові можливості в сфері уп-

равління і сервісу. Українські готелі все більше усві-

домлюють необхідність використання АІТ у своїй 

роботі. Поряд із тим, нагальними для подальших 

досліджень залишаються питання аналізу сучасного 

стану інформаційних технологій і систем в індустрії 

туризму та готельного бізнесу, огляду автоматизо-

ваних систем управління готелем та перспективи 

впровадження хмарних сервісів у діяльність готелів. 
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on the necessity of improvement and further development of corporate culture in the mentioned industry. The system 
of corporate culture is investigated that can be viewed as a particular system that exists in any company or 
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Постановка проблеми. Корпоративна культура 
є одним із найбільш важливих аспектів сучасного 
управління бізнесом, зокрема тісно пов’язана зі 
стратегією організації та її людськими ресурсами. 
Тому дослідження корпоративної культури є ак-
туальним. Корпоративна культура готельного під-
приємства безпосередньо впливає на його конкурен-
тоспроможність, прискорює і збільшує обсяги про-
дажів, це інструмент досягнення стратегічних цілей 
готелю, орієнтованих на перспективу, що особливо 
важливо в умовах існуючої кризи.  

За останні кілька десятиліть індустрія гостинно-
сті змінилася до невпізнання. Сьогодні світова мере-
жа готелів може задовольнити будь-який, навіть 
найвимогливіший, смак.  Клієнти очікують від го-
тельного підприємства високих стандартів обслуго-
вування. У зв’язку з цим керівники готелів, чия 
основна увага до недавнього часу була зосереджена 
на оперативному управлінні виробництвом, повинні 
вирішувати нові завдання, по-іншому підходити до 
розробки та підтримання у конкурентоспроможно-
му стані готельної інфраструктури, оскільки на неї 
покладається основна відповідальність за створення 
ефективного бізнесу. Дохід і успіх готелю безпосе-
редньо пов’язані з корпоративною культурою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кор-
поративна культура в індустрії гостинності безпосе-
редньо пов’язана з теорією організації та менедж-
менту, яка досліджувалась іноземними вченими, се-
ред яких варто виділити Теренса Діла, Алана Кенне-
ді, А. Фаайоля, Ф. Тейлора, Дж. Муні, Г. Хаєта та ін-
ших. Останнім часом спостерігається прогрес у дос-
лідженні даної проблематики серед українських вче-
них, таких як А. Клебанов, А. Костерін, М. Нікітін, 
Є. Новаторів, А. Панкрухін, Ю. Попов, О. Грішнова.  

 

Постановка завдання. Стаття має на меті вия-
вити проблеми розвитку корпоративної культури в 
індустрії гостинності та запропонувати шляхи їх 
вирішення. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день не існує одного чіткого тракту-
вання терміну “корпоративна культура”. На думку 
Баррі Фегана, корпоративна культура - це ідеї, інте-
реси і цінності, що розділяються групою. Сюди вхо-
дять навички, досвід, процеси комунікації і ухва-
лення рішень, спрямованість й очікування, реально 
випробувані працівниками.  

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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А. Кибанов визначає корпоративну культуру 
(“організаційну культуру”, “фірмову культуру”) як 
“набір найбільш важливих положень, які застосо-
вуються членами організації і одержують вираження 
в заявлених організацією цінностях і нормах, що 
дають людям орієнтири їх поведінки і дій” [3]. 

Корпоративна культура (англ. corporate culture) – 
це система цінностей та переконань, які розділяє ко-
жен працівник фірми та яка передбачає його поведін-
ку, обумовлює характер життєдіяльності організації. 

Інші науковці під корпоративною культурою 
розуміють систему цінностей і переконань, що роз-
діляються всіма працівниками, колективна свідо-
мість і менталітет організації. Корпоративна культу-
ра визначає поведінку персоналу готелю, його 
взаємини з клієнтами, керівництвом, посередника-
ми, постачальниками, що завдяки цьому знають, як 
діяти і на що чекати від службовця. Корпоративна 
культура дає працівникам почуття мети і формує 
відданість своїй організації, відповідальності за все, 
що відбувається, усвідомлення важливості комуні-
кацій, створює основу для стабільності, контролю та 
єдиного цілого [7]. 

На рисунку 1 зображено систему корпоративної 
культури, що може розглядатись як певна система, 
що існує в будь-якій компанії чи на підприємстві. 

Дослідники корпоративної культури пропону-
ють наступні інструменти її трансформації та впли-
ву на поведінку працівників [2]:  

• зміна об’єктів і предметів уваги з боку менед-
жера. Це один із найбільш сильних методів, оскільки 
своїми повторюваними діями менеджер дає знати 
працівникам, що є важливим і що очікується від них; 

• зміна стилю управління кризою і конфліктом; 
• трансформація програм навчання. Аспекти кор-

поративної культури засвоюються підлеглими через 
те, як вони повинні виконувати свої ролі; 

• зміна системи мотивації. Культура на підпри-
ємстві може трансформуватися через зміну системи 
нагород і привілеїв; 

• зміна акцентів у кадровій політиці; 
• зміна організаційної символіки й обрядовості. 
Корпоративна культура свого роду є “ізюминкою” 

індустрії гостинності. Корпоративна культура також є 

певною системою організації, підкреслюючи індиві-
дуальність і неповторність індустрії гостинності. 

Важливе місце в індустрії займає готельний біз-
нес, широкий та різноманітний характер якого охоп-
лює й елементи пов’язаних із ним секторів індустрії, 
наприклад харчування, відпочинок, розваги та інше. 
Відповідно, готельний бізнес демонструє більш ши-
року та різноманітну організаційну структуру, ніж 
інші сектори індустрії. 

Проте сьогодні гості прагнуть отримати також й 
інші послуги та види обслуговування. Для підви-
щення якості та культури обслуговування клієнтів, а 
також конкурентоздатності на світовому ринку го-
тельних послуг підприємства повинні мати не тільки 
високий рівень комфорту, але й широкий набір 
додаткових послуг. 

Фахівці сфери гостинності повинні розуміти: 
гостинність – це якість обслуговування, що базуєть-
ся на рівні підготовки фахівця, досвіді, навчанні й 
внутрішній культурі. Саме поведінка персоналу, рі-
вень його професіоналізму має великий вплив на кін-
цевий результат роботи підприємства гостинності.  

Важливим є факт наявності спільних цінностей 
у керівного складу робітників, які в кінцевому ра-
хунку трансформуються в норми поведінки, а це 
сприяє підвищенню якості послуг, що надаються, і 
спільних зусиль для вирішення поточних і довго-
строкових проблем. 

Ключовою фігурою в готелі, яка створює свою 
корпоративну культуру, є керівник. Одне з його ос-
новних завдань – забезпечити відповідність поведін-
ки виконавців готельних послуг цілям готелю і його 
стратегії. Як показує практика, найбільш прибутко-
вим та ефективно функціонуючим готелем буде той, 
на чолі якого стоїть людина, яка пройшла по всіх 
щаблях кар’єрної драбини підприємства, керівни-
ком якого він є. Адже саме тоді він знає всі особли-
вості й може більш чітко керувати формуванням 
культури свого підприємства. 

В індустрії гостинності на даний час існує вели-
ка потреба в тих, хто люблять і вміють обслуговува-
ти інших. Доброзичливість, інтерес до інших і вмін-
ня спілкуватися - головні вимоги до особистих якос-
тей працівника індустрії гостинності. Якщо людині 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система корпоративної культури 
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потрібно робити зусилля над собою, щоб зайвий раз 
посміхнутися, ця професія не для неї. На думку фа-
хівців, ідеальний співробітник готелю – артист (то-
му що він може привітати гостя двадцятьма різними 
способами) з відмінною пам’яттю (бо знає в обличчя 
і по імені всіх проживаючих) і манерами джентльмена. 

Робота готелю безпосередньо залежить від діяль-
ності його службовців. Тому для індустрії гостин-
ності особливо важливо, щоб кожен співробітник 
поділяв принципи корпоративної культури, прийня-
ті на його підприємстві. Для всіх компаній, що пра-
цюють у сфері обслуговування, пріоритетом номер 
один є співробітники, орієнтовані на роботу з клієн-
тами. Посмішка, ввічливе обслуговування, професій-
не знання всіх бізнес-процесів у готелі – ось той зо-
лотий стандарт, який необхідно культивувати. Су-
часною тенденцією розвитку індустрії гостинності в 
цілому є турбота про своїх співробітників – про лю-
дей, які, власне, і створюють цю індустрію. “Чим 
краще компанія буде відноситися до своїх співробіт-
ників, тим краще співробітники будуть відноситися 
до клієнтів” – девіз найбільш затребуваного готель-
ного ланцюга в світі Marriott [7]. Цей американський 
готельний ланцюг управляє майже 2500 готелями в 
64 країнах. Близько 2000 готелів розміщені у США. 
Управління здійснюється під брендами “Marriott”, 
“JW Marriott”, “The Ritz-Carlton”, “Renaissance”, “Re-
sidence Inn”, “Courtyard”, “TownePlace Suites”, “Fairfield 
Inn”, “SpringHill Suites” і “Ramada International”. 

У групу готельного ланцюга “Marriott Interna-
tional, Inc.” входять: 400 готелів “Marriott Hotels”, 
“Resorts and Suites”, з них 264 знаходяться у США, 
136 готелів – в інших країнах; 17 готелів “JW Mar-
riott Hotels”, з яких 6 – у США, 11 – в інших країнах; 
42 готелі “The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.”, з 
них 25 знаходяться у США; 114 готелів “Renaissance 
Hotels and Resorts”, з яких у світі (крім США) – 61; 
“Courtyard by Marriot” – 537 готелів, з них у США – 
537; “Residence Inn” – 372 готелі (362 – у США); “Re-
naissance”, “Residence Inn”, “Courtyard”, “Towne Place 
Suites”, “Fairfield Inn”, “SprinHill Suites” і “Ramada 
International” (“Mill” має ліцензію на використання 
бренда Ramada у США й Канаді, однак не управляє 
ними). Управління цими готелями покладено на 
“Cendant Corporation”. Також “Marriott International, 
Inc.” розвиває систему клубного відпочинку під 
назвами “Marriott Vacation Club”, “Horizons”, “The 
Ritz-Carlton Club” і “Marriott Grand Residence Club”; 
“Marriott Vacation Club International” має 57 готелів, 
з них 42 – у США й “Ramada International Hotels & 
Resorts” – 70 готелів, усі знаходяться за межами США. 

Ще одна важлива особливість формування кор-
поративної культури в гостинності – стандарти. Го-
тельний бізнес працює добре, як налагоджений ме-
ханізм, якщо в ньому все регламентовано. Успіх ве-
ликих мереж готелів, зокрема, визначається єдиним, 
чітким стилем обслуговування в кожному готелі.. 

Основне завдання стандартів у тому, щоб всі 
співробітники готелю, які займають однакову поса-
ду, виконували посадові обов’язки однаково. Пос-
тійна увага приділяється зовнішньому вигляду – 
внутрішній розпорядок кожного готелю регламен-
тує зовнішній вигляд своїх портьє, покоївок та ін-
ших співробітників. Спільне в них: охайність, чисто-
та одягу, зачіски і взуття. Увага також приділяється 

обов’язкам персоналу і способу поведінки в тій чи 
іншій ситуації. Буквально за пунктами прописуєть-
ся, що зробити, що побачити, на що звернути увагу, 
як відповідати по телефону і так далі. 

Один із головних напрямків формування корпора-

тивної культури готелів – надання послуг більш висо-

кої якості в порівнянні з конкурентами, послуг, що по-

винні задовольнити і навіть перевершити очікування 

гостей. Очікування формуються на основі вже наявно-

го у клієнтів досвіду, а також інформації, одержуваної 

з особистих або масових каналів. Якщо уявлення про 

отриману послугу не відповідає очікуванням, гості втра-

чають інтерес до цього готелю, а якщо відповідає або 

перевершує, вони можуть знову вибрати його. Тому для 

індустрії гостинності важливо не тільки справити 

хороше перше враження, але і передбачити бажання 

гостей, проявляючи щирий інтерес до їхніх проблем. 

Корпоративна культура готельного підприємс-

тва забезпечить йому успіх, допоможе стати більш 

конкурентоспроможним та ефективним. Але для 

цього необхідно враховувати специфіку обраної про-

фесії. В індустрії гостинності перш за все необхідно 

піклуватися про своїх співробітників – провідників 

послуг. Думка гостя про готель залежить насампе-

ред від ефективності роботи, яка безпосередньо по-

в’язана з настроєм. Для підтримки необхідного орга-

нізації робочого настрою необхідно постійно прово-

дити різні тренінги, впроваджувати і закріплювати 

стандарти, постійно навчати персонал, розробляти 

нові системи мотивації. Для співробітників готелю 

також важливо відчувати згуртованість колективу 

(тут необхідно чітко продумати девіз компанії), ро-

боту в команді й бачити результат такої діяльності.  

Характер корпоративної культури в індустрії 

гостинності описується системою ознак, визначених 

за декількома критеріями. Корпоративна культура: 

 позитивна – фіксує значимість і важливість 

професійно-трудової діяльності фахівців сфери гос-

тинності; 

 негативна – відображає ситуацію, коли стано-

вище на конкретному підприємстві сфери гостинно-

сті в цілому є позитивним, однак для окремого спів-

робітника з точки зору його саморозвитку та само-

реалізації – невигідним. 

Важливою складовою корпоративної культури є 

система Загального управління якістю (TQM), зо-

рієнтована на задоволення попиту клієнтів. Наверху 

піраміди знаходиться TQM – всеохоплюючий, то-

тальний менеджмент якості, що має на меті високу 

якість всієї роботи для досягнення необхідної якості 

послуг. Насамперед ця робота пов’язана із забез-

печенням високого організаційно-технічного рівня 

надання послуг, необхідних умов праці. Якість ро-

боти включає обґрунтованість прийнятих управ-

лінських рішень, систему планування. 

Основу TQM формують такі принципи: 

- орієнтація на споживача. Готельне підприємс-

тво повинно передбачити поточні й перспективні 

потреби своїх клієнтів, виконувати їхні побажання і 

намагатися перевершити їхні очікування; 

- лідерство керівника. Керівники забезпечують 

єдність цілі й напрямку діяльності організації. Вони 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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повинні створювати і підтримувати внутрішню куль-

туру, забезпечувати повне залучення персоналу го-

телю у вирішення завдань організації; 

- залучення працівників. Персонал усіх рівнів 

становить основу організації, повне залучення зу-

мовлює найповніше використання їхніх здібностей; 

- підхід до системи якості як процесу. Цілі го-

тельного підприємства досягаються значно швидше 

тоді, коли діяльність і управління ресурсами здійс-

нюється як процесом; 

- системний підхід до управління. Управління 

якістю ефективне у випадку всебічного розуміння 

проблем і ефективного менеджменту взаємопов’яза-

них процесів як системи підвищення ефективності 

організації при досягненні її цілей; 

- постійне підвищення результатів діяльності ор-

ганізації в цілому, що необхідно розглядати як го-

ловну, незмінну ціль готельного підприємства. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Корпоративною культу-

рою підприємств сфери гостинності є система фор-

мальних і неформальних правил та норм діяльності, 

звичаїв і традицій, індивідуальних і групових інтере-

сів, особливостей поведінки персоналу даної органі-

заційної структури, стилю керівництва, показників 

задоволеності працівників умовами праці, рівня 

взаємного співробітництва та сумісності працівни-

ків між собою і з організацією, перспектив розвитку. 

Отже, з вищесказаного можна зробити висно-

вок, що саме корпоративна культура забезпечить 

успіх індустрії гостинності, допоможе стати більш 

конкурентоспроможним і ефективним, тому потріб-

но уникати всіх помилок, які на даний період іс-

нують в українській індустрії гостинності.  
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Анотація. У статті описано основні особливості освітніх проектів та програм, зокрема зроблено ак-

цент на освітні програми віртуального навчання у вищих навчальних закладах України. Розкрито суть 
суспільства знань, тобто суспільства, яке в процесі будь-якої своєї діяльності використовує знання, в якос-

ті основного продукту чи послуги. Проведено дослідження сучасного стану розвитку та подальших перс-

пектив освітніх проектів та програм в умовах українського суспільства знань. За допомогою методів ста-
тистичного аналізу проаналізовано взаємозв’язок розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та 

освітніх проектів та програм. Наведено перелік основних загроз інформаційної безпеки освітніх проектів 

і програм та запропоновано основні методи та засоби забезпечення захисту інформації, що в них циркулює. 
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Постановка проблеми. Стрімке зростання об-

сягів інформації, масове зростання та розповсюд-

ження знань спричинило розвиток такого суспільс-

тва, яке ставить вимогу наявності висококваліфіко-

ваних спеціалістів різних сфер діяльності. Однією з 

особливостей вищезгаданого суспільства є те, що 

знання становлять найбільш головний компонент 

будь-якої діяльності. Технічні, соціальні, економічні 

та інші дії в такому суспільстві в певній мірі зале-

жать від таких головних компонент, як знання та 

інформація. Звідси, при зміщенні акценту на роль 

знань у матеріальному виробництві й технологіях, 

зазвичай науковцями вживається термін “суспільс-

тво знань”, що передбачає більш важливі впливи су-

часних технологій здобуття знань на соціальні, мо-

ральні та політичні параметри розвитку суспільства. 
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Для забезпечення умови суспільства знань необ-

хідно впроваджувати інноваційні програми підго-

товки компетентних спеціалістів. Дані програми 

повинні включати в себе низку освітніх проектів. 

Суспільство знань висуває нові вимоги до освітніх 

програм і вимагає інноваційних підходів до їх управ-

ління, зокрема до запровадження та управління та-

кою освітньою інновацією, як віртуальне навчання 

(ВН). Реалізація освітніх програм дасть змогу забез-

печити конкурентоспроможність вищих навчальних 

закладів (ВНЗ) України в умовах обмеженості тру-

дових, фінансових і матеріальних ресурсів і, як нас-

лідок, зростання якості надання освітніх послуг. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос-

лідження питань розвитку суспільства знань знайш-

ли відображення в роботах В. Геєця, Б. Кваснюка, 

М. Згуровського. Серед вчених СНД вивченням еко-

номічної динаміки займаються С. Глазьєв, Д. Львов, 

Г. Фетісов, Ю. Яковец, Б. Кузик, дослідження яких 

пов’язані із забезпеченням технологічного прориву 

на основі довготермінового прогнозу інноваційного 

розвитку, а також А. Динкін, Н. Іванова, які зай-

маються дослідженнями національних інноваційних 

систем і процесу виробництва нових знань у підпри-

ємницькому секторі розвинутих країн.  

Одним із засновників та прихильників науково-

го напряму, що базується на суспільстві знань, вва-

жається Ф. Махлуп, який написав книгу “Произ-

водство и распространение знаний в США” [7], що 

вийшла в 1962 р. [6]. У своїй роботі він дослідив, що 

в 1958 році сектор знань давав внесок близько 29 % 

у ВНП США. 

Серед відомих науковців, які займаються проб-

лемами управління проектами та програмами, слід 

виділити С. Д. Бушуєва, К. В. Кошкіна, В. А. Рача, 

Н. С. Бушуєву, В. В. Малого, В. Д. Гогунського,  

Л. А. Пономаренка, Г. Дитхелма, К. Кента, П. Дінсмо-

ра, Р. Фулмера, В. Д. Шапіро, А. С. Товба, Г. Л. Ципе-

са та ін. Проблемами розвитку суспільства знань як 

проектного середовища освітніх проектів займають-

ся такі закордонні й вітчизняні вчені, як Ф. Махлуп, 

Андросюк, Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. М. Геєць, 

В. П. Александрова, М. С. Данько, І. Ю. Матюшен-

ко, Д.І. Дзвончук та інші. 

Знання як джерела розвитку освітніх програм 

вивчали такі зарубіжні вчені, як: У. Петі, Г. Беккер, 

М. Блауг, К. Гріффін, Э. Денісон, Р. Кроуфорд, Ф. Мах-

луп, Т. Стюарт, У. Хадсон, Т. Шульц, Дж.С. Мілль, 

що у своїх роботах досліджували та розробляли кон-

цепцію людського капіталу, його інтелектуальної 

складової. Також ці вчені присвятили свої праці со-

ціально-економічним умовам формування і викорис-

тання робочої сили при реалізації освітніх програм. 

Проте зазначені вище науковці у роботах недос-

татньо висвітлювали проблеми управління проекта-

ми ВН у ВНЗ як окремого виду освітніх проектів та 

програм. Наявність цих невирішених завдань зумови-

ла вибір теми дослідження, її актуальність та значен-

ня для практики реалізації таких освітніх проектів. 

 

Постановка завдання. Метою статті є визначен-

ня перспектив розвитку освітніх програм в умовах 

українського суспільства знань та надання пропозицій 

щодо забезпечення безпеки інформації, яка циркулює 

на всіх стадіях життєвого циклу (ЖЦ) ВН у ВНЗ. 
 

Виклад основного матеріалу дослідження. По-

няття “освітня програма” має різні трактування, ос-

новні з яких подані в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Трактування поняття “освітня програма” 

Зміст поняття Джерело 

Процес, внаслідок здійснення якого сус-

пільство через навчальні заклади передає 

свої накопичені знання, цінності та на-

вички – від одного покоління іншому 

[1] 

Процес і результат удосконалення здіб-

ностей та поведінки особистості, внаслі-

док чого вона досягає соціальної зрілості 

та індивідуального зростання 

[4] 

Процес, внаслідок якого формується ду-

ховний стан та обличчя людини, що 

складається під впливом моральних і ду-

ховних цінностей. При цьому головним є 

поєднання знань із особистісними якос-

тями, вмінням самостійно розпоряджа-

тися своїми знаннями 

[5] 

Освітні програми ВН ВНЗ включають у себе ряд 

освітніх проектів: реалізація систем ВН, створення 

віртуальних університетів, розроблення веб-сайту 

ВНЗ, електронні матеріали окремих курсів тощо. 

Освітні програми характеризуються інтелектуа-

лоємним характером предметної області, абстракт-

ністю продукту, першорядною важливістю людсь-

ких ресурсів, нелінійністю процесу розроблення, 

збільшенням ризиків у кінці ЖЦ. На відміну від за-

гальноприйнятого поділу ЖЦ на етапи (ініціація, 

планування, реалізація, завершення), у ЖЦ освітніх 

проектів прийнято поділ на фази (рис. 1). На кож-

ному етапі ЖЦ освітньої програми існують ризики 

 

  

Рис. 1. Етапи ЖЦ освітніх програм та ризики загроз інформаційної безпеки 
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втрати інформації своїх властивостей: конфіденцій-

ності – К, цілісності – Ц та доступності – Д. Під 

конфіденційністю розуміється можливість користу-

вання інформацією особам, які мають на це право. 

Під цілісністю інформації розуміється цінність ін-

формації тільки в тому випадку, якщо вона є пов-

ною. Під доступністю мається на увазі можливість 

отримати доступ до інформації, тобто скористатися 

нею в будь-який необхідний час.  

На даному рисунку наведено етапи ЖЦ освітніх 

програм, ризики втрати інформацією своїх власти-

востей за 5-бальною шкалою (1 – ризик мінімальний, 

5 – ризик максимальний) та властивості (К, Ц, Д), які 

втрачаються при настанні певних загроз інформа-

ційної безпеки. 

За останні роки спостерігається тенденція зрос-

тання видатків на освітні проекти та програми [13]. 

Видатки зведеного бюджету на освітні проекти за 

останні два роки збільшилися на 12 % [2]. На рис. 2 

показано частку видатків із бюджету на освітні 

програми та на освіту загалом на 2017 рік. 

Як видно з даного рисунку, освіта займає друге 

місце серед усіх галузей фінансування. 

Відтак освіта поряд із інноваціями надає імпульс 

розвитку проектного середовища освітньої галузі, 

який відстежується зокрема за допомогою моніто-

рингу індексу економіки знань KEI, індексу глобаль-

ної конкурентоспроможності GCI [14].  

Для розроблення “правил гри” в освітній сфері 

суспільства знань українським урядом як держав-

ним інститутом у 2012 році було схвалено Націо-

нальну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-

2021 роки [15]. Головним завданням даної стратегії 

є забезпечення доступної, якісної, конкурентоспро-

можної освіти. Зміни в освіті повинні забезпечити 

створення умов для ефективного існування освітніх 

програм, зокрема проектів ВН на всіх етапах їх ЖЦ. 

Аналіз становлення проектного середовища освіт-

ніх програм суспільства знань у розвинутих країнах 

світу дає змогу виділити такі основні завдання держа-

ви для забезпечення пришвидшення цього процесу в 

Україні: організація процесу виробництва і розповсюд-

ження знань шляхом підвищення ефективності функ-

ціонування освітньо-наукової системи; формування 

системи сприяння розвитку інноваційної діяльності; 

стимулювання інтеграції наукових та освітніх струк-

тур; фінансова та організаційна підтримка реалізації 

освітніх проектів, забезпечення інформаційної без-

пеки і захисту інформації освітніх проектів та програм.  

Для виявлення впливу рівня розвитку проектно-

го середовища суспільства знань та інформаційного 

суспільства на конкурентоспроможність освітніх 

програм країн із різним рівнем економічного та сус-

пільного розвитку (США, Канади, Швейцарії, Поль-

щі, України, Росії, Великобританії, Німеччини, Чехії, 

Молдови) за допомогою пакета статистичного ана-

лізу Statistica проведено дослідження за індексами 

 

 

 

Рис. 2. Видатки держбюджету на освіту [3] 
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2011-2012 рр.: економіки знань, мережевої готов-

ності, конкурентоздатності та глобальним іннова-

ційним індексом. 

Для проведення порівнянь до переліку змінних була 

додана групуюча змінна “тип країни” (рис. 3), яка 

була відповідно закодована для таких текстових 

значень: країни СНД, країни Центральної Європи, 

країни з розвинутою економікою. 

На підставі даних вхідного файлу були прове-

дені наступні види статистичного аналізу: 

1. Порівняння країн за t-критерієм Стьюдента. 

Для порівняння був використаний модуль t-кри-

терій для незалежних групувань, з блоку “Основні 

статистики і таблиці” програми Statistica. 

Порівнюємо досліджувані країни за всіма показ-

никами, за допомогою яких можна оцінити елементи 

проектного середовища освітніх програм (рис. 4-6). 

Як видно з рисунку, країни з розвинутою еконо-

мікою та країни Центральної Європи відрізняються 

за всіма показниками, високозначущий результат 

має індекс мережевої готовності (р-level=0,000041). 
Далі порівнюються країни СНД з країнами 

Центральної Європи. Як видно з рис. 5, показники 
 

 

Рис. 3. Вхідні дані дослідження 
  

 

Рис. 4. Порівняння країн із розвинутою економікою з країнами Центральної Європи:  

t-value – значення t-критерію, p – рівень значущості оцінки параметрів, stddev – стандартне 

відхилення, valid N – кількість порівнюваних країн 

  

 

Рис. 5. Порівняння країн СНД із країнами Центральної Європи: t-value – значення  

t-критерію, p – рівень значущості оцінки параметрів, stddev – стандартне відхилення,  

valid N – кількість порівнюваних країн 
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Польщі та Чехії порівняно з Україною, Росією та 
Молдовою відрізняються лише за трьома показни-
ками з чотирьох, що підтверджує вищий рівень 
розвитку суспільства знань, мережевої готовності та 
конкурентоспроможності даних країн. 

Також порівнюються розвинуті країни та країни 
СНД (рис. 6). Було отримано значущі результати за 
всіма показниками. Це підтверджує те, що показни-
ки країн СНД є істотно гіршими від показників країн 
із розвиненою економікою. 

2. Кореляційний аналіз (рис. 7). 

Як видно з рисунку, індекс конкурентоспро-
можності сильно корелюється (результат значущий) 
з індексом мережевої готовності (характеристика 
інформаційного суспільства) (r=0,99), з глобальним 
інноваційним індексом (r=0,96) і з індексом еко-
номіки знань (r=0,93). Індекс економіки знань най-
тісніше пов’язаний із індексом конкурентоспро-
можності та індексом мережевої готовності. 

Узагальнюючи результати статистичного аналі-
зу, можна зазначити, що на сьогоднішній день існує 
нагальна потреба у запровадженні освітніх проектів 
та програм ВН у ВНЗ. Для цього потрібно викорис-
товувати інноваційні підходи, зокрема інформацій-
но-комунікаційні технології (ІКТ). 

Серед основних загроз інформаційної безпеки, 
що можуть виникнути під час реалізації таких освіт-
ніх програм, які базуються на використанні ІКТ, є: 
аварія систем життєзабезпечення, відмови систем пе-
редавання даних, випадкові помилки користувачів 
(ненавмисний людський фактор), віруси, несанкціо-
нований хакерський доступ до інформації, мотивова-
на модифікація, знищення, перехоплення інформації 
як зовнішніми, так і внутрішніми зловмисниками 
(навмисний людський фактор), витоки інформації 

через технічні канали витоку інформації, помилки в 
коді програмного забезпечення. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень у даному напрямі. Отже, є підстави стверджу-
вати, що сьогодні лише те проектне середовище 
може бути конкурентоспроможним, яке запровад-
жує інноваційні освітні програми, спираючись на су-
часні телекомунікаційні технології, які дозволяють 
швидко й ефективно розповсюджувати інформацію 
та забезпечувати її захист. 

Перспективами розвитку проектного середови-
ща для конкурентоспроможності країни в освітній 
сфері є реалізація таких освітніх програм ВН, що б 
забезпечили реалізацію конфіденційності, цілісності 
та доступності інформації, якою користуються всі 
учасники освітніх проектів. 

Для ефективного існування інноваційних освіт-
ніх програм необхідно використовувати сучасні ІКТ, 
що забезпечать рівний доступ до інформації (Д), 
повноту інформації (Ц) та блокування несанкціо-
нованого доступу до неї (К).  

Для забезпечення захисту інформації освітніх 
проектів та програм необхідно їх учасникам, зок-
рема топ-менеджменту, залучати спеціалізованих 
фахівців для проектування комплексної системи за-
хисту інформації, встановлення засобів захисту для 
блокування технічних каналів витоку інформації. 
Також важливою вимогою щодо забезпечення ін-
формаційної безпеки освітніх проектів та програм є 
розроблення організаційних заходів захисту інфор-
мації, зокрема політики безпеки ВНЗ, правил роботи 
з технічними засобами оброблення інформації. 

 

 

 

 

Рис. 6. Порівняння країн із розвинутою економікою та країн СНД: t-value – значення t-критерію, 

p – рівень значущості оцінки параметрів, stddev – стандартне відхилення, valid N – кількість 

порівнюваних країн 

 
 

 

Рис. 7. Результати кореляційного аналізу 
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Анотація. В статті висвітлюються етимологія поняття “інновація”, різноманітні підходи до пізнан-

ня цієї категорії. Зазначаються цілі інноваційного розвитку сучасних вітчизняних підприємств. У резуль-

таті проведених досліджень встановлено, що інноваційний потенціал як програма інноваційних пере-
творень має багато перешкод, подолання  яких пов’язане з вирішенням соціальних, економіко-правових та 

інших питань. Особлива увага приділяється оцінці кількісного та якісного аспектів інноваційного потен-
ціалу підприємства, що здійснюється в розрізі показників фінансової, технологічної, інвестиційної та 

інформаційної складових розвитку підприємства. 
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Abstract. The article highlights the etymology of the term "innovation", a variety of approaches to the cognition 

of this category. The goals of innovative development of  modern domestic enterprises are specified. As a result of 
studies was found that innovative potential as a program of innovative transformation has many obstacles  over-

coming of which is associated with solution of social, economic, legal and other issues. Particular attention is paid 
to assessing the quantitative and qualitative aspects of the innovative potential of the enterprise implemented in terms of 

financial performance, technology, investment and information components of the enterprise’s development. 
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Постановка проблеми. Саме слово “інновація” 

походить від латинського “інноваре” (“відновлен-

ня”, “оновлення”). Англійське слово та поняття “іn-

novation” відповідає нашому “введення нового” чи 

“введення новацій”. Тобто практичне використання 

новації з моменту її виробництва та розповсюджен-

ня в якості нових продуктів або послуг є нововве-

денням (інновацією). Під новацією розуміється но-

вий порядок, новий звичай, новий метод, винахід, 

нове явище (відкриття). Інновації – об’єкти впровад-

ження чи процес, що веде до появи чогось нового – 

новації [1, с. 57]. На даний час невирішеною за-

лишається проблема дослідження ряду важливих  

якісних та кількісних аспектів аналізу рівня іннова-

ційного потенціалу підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

науковий лексикон  термін “інновація” вперше ввів 

Й. Шумпетер, що в буквальному перекладі означає 

“втілення наукового відкриття, технічного винаходу 

в новій технології або новому виді виробу”. Крім 

того, інновація розглядалася Й. Шумпетером як но-

ва функція виробництва, її нова комбінація: 

- нововведення, яке ще недостатньо поширене у 

суспільному виробництві; 

- нововведення, впровадження нових ідей, тех-

нологій, видів продукції тощо в організацію про-

дукції, виробництво, управління підприємством та 

галуззю; 

- щось, що сприймається як нове, як нововведен-

ня; 
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- форма керованого розвитку вже існуючих сис-

тем; 

- процес, у ході якого винахід або відкриття до-

водиться до стадії практичного застосування і по-

чинає давати економічний ефект; 

- нове прикладання науково-технічних знань, що 

забезпечує ринковий успіх. 

Закон України від 04.07.2002 р. “Про іннова-

ційну діяльність” визначає, що інновації – це ново-

створені (застосовані) і (або) вдосконалені конку-

рентоспроможні технології, продукція або послуги, 

а також організаційно-технічні рішення виробничо-

го, адміністративного, комерційного або іншого ха-

рактеру, що істотно поліпшують структуру та якість 

виробництва і (або) соціальну сферу [2, с. 1].  

У наукових дослідженнях вітчизняних еконо-

містів переважає думка, що “інновація являє собою 

техніко-економічний процес, який завдяки практич-

ному використанню продуктів розумової праці – 

ідей і винаходів, приводить до створення кращих за 

властивостями нових видів продукції та нових 

технологій”, а “нововведення – це процес доведення 

наукової ідеї до технічного винаходу, до стадії 

практичного використання, що приносить дохід”. 

На думку українських авторів Л. Антонюк, А. По-

ручника та В. Савчука, залежно від об’єкта і пред-

мета дослідження інновації можна розглядати [3, с. 15]: 

- як зміни (Й. Шумпетер, Ю. Яковець та інші); 

- як процес (Д. Тідд, Д. Бессант, К. Павітт,  

Б. Твісс, Б. Санто, українські економісти І. Школа, 

І. Будникевич, О. Лапко, Д. Черваньов, Л. Нейкова 

та ін.); 

- як результат (Х. Рігс, В. Хіппель, Р. Фатхут-

дінов, С. Покропивний). 

Крім того, можна виділити два підходи до 

визначення інновацій: вузький і широкий. 

Згідно з першим інновація ототожнюється з но-

вою технікою, технологією, промисловим вироб-

ництвом (Б. Твісс, Б. Санто, Ю. Яковець, В. Хіппель, 

Х. Рігс та ін.). 

У широкому розумінні інновації розглядаються 

як прибуткове використання ідей, винаходів у виг-

ляді нових продуктів, послуг, організаційно-техніч-

них і соціально-економічних рішень виробничого, 

фінансового, комерційного характеру (М. Портер, 

П. Друкер, Д. Тідд, Д. Бессант, К. Павітт, Ю. Моро-

зов та ін.). 

Інші українські автори – Н. Чухрай та Р. Патора – ви-

діляють такі трактування поняття “інновація” [4, с. 23]. 

Є всі підстави не протиставляти статистичний та 

динамічний підходи, а розглядати інновацію і як 

одиничний акт, і як процес, бо кожний підхід має 

свій сенс у розумінні сутності інновацій як особли-

вого явища відтворювального процесу. 

Отже, можна запропонувати таке визначення 

поняття “інновації”: це інструмент зміни матерії, 

визначений у часі, просторі й задіяних ресурсах, 

який не використовувався раніше до цього моменту 

в заданому просторовому вимірі. 

В аспекті здійсненого дослідження етимології 

поняття “інновація” варто зазначити, що головними 

цілями науково-технічного та інноваційного розвит-

ку вітчизняних підприємств є: 

 підвищення ролі наукових та технологічних 

факторів у подоланні кризових явищ у соціально-

економічному розвитку держави;  

 створення ефективних механізмів збережен-

ня, розвитку та ефективного використання націо-

нального науково-технологічного потенціалу;  

 енергозбереження;  

 

 
           Таблиця 1 

Трактування поняття “інновація” за Н. Чухрай та Р. Патора 

 

Форма трактування Автор Зміст трактування 

Етимологічне П. Друкер Інновація – мистецтво надання ресурсам нових можливостей 

для створення цінностей 

Комерційне Б. Твісс Інновації – це матеріалізація нових ідей і знань, відкриттів, 

винаходів і науково-технічних розробок у процесі виробництва 

з метою їх комерційної реалізації для задоволення відповідних 

потреб споживачів на ринку 

Функціональне Ю. Бажал Інновація як економічна категорія – нова функція виробництва; 

це зміна технології виробництва; стрибок від старої виробничої 

функції до нової. 

Статичне Фраскатті Інновація – це кінцевий результат інноваційної діяльності, що 

знайшов втілення у вигляді нового або вдосконаленого продук-

ту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого техно-

логічного процесу, що використовується в практичній діяльно-

сті або в новому підході до соціальних послуг. 

Процесне О. Лапко Інновація – комплексний процес, котрий включає в себе ство-

рення, розробку, доведення до комерційного використання і 

розповсюдження нового технологічного або якогось іншого 

рішення (новації), що задовольняє певну потребу. 
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 технологічне переобладнання і структурна пе-

ребудова виробництва з метою нарощування випус-

ку товарів, конкурентоспроможних на світовому та 

внутрішньому ринках;  

 збільшення експортного потенціалу за раху-

нок наукоємних галузей виробництва, зменшення 

залежності економіки від імпорту;  

 організаційне включення інноваційних фак-

торів до соціально-економічного розвитку держави;  

 відродження творчої діяльності винахідників 

та раціоналізаторів виробництва;  

 розвиток людини як особистості, збереження 

та захист її здоров’я. 

 

Постановка завдання. Методичні та практичні 

засади інноваційної діяльності підприємств в умовах 

перехідного періоду потребують детального опра-

цювання, оскільки зарубіжний досвід у цій сфері не 

може бути адаптований в Україні без урахування 

особливостей розвитку вітчизняної економіки. Інно-

ваційний тип економічного розвитку дедалі більше 

стає тим фундаментом, який визначає економічну 

міць країни та її перспективи на світовому ринку. 

Україна продовжує розвиватися як країна з високою 

часткою сировинних галузей промисловості, де 

переважає сфера низьконаукоємкого матеріального 

виробництва. Основним завданням даного дослід-

ження є аналіз рівня інноваційного потенціалу під-

приємств із урахуванням якісних та кількісних показ-

ників, що безпосередньо впливають на цей рівень.  

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Комплексною характеристикою спроможності під-

приємства до інноваційної діяльності є його іннова-

ційний потенціал. Поняття “потенціал” означає 

здатність і готовність будь-якої організації здійсню-

вати реалізацію інноваційного процесу. 

Інноваційний потенціал підприємства – це сту-

пінь готовності до реалізації інноваційного проекту 

чи програма інноваційних перетворень і впровад-

ження інновацій [6, с. 81]. 

Також інноваційний потенціал підприємства – 

це сукупність усіх наявних матеріальних і немате-

ріальних активів підприємства, що використовують-

ся в процесі здійснення інноваційної діяльності [7,  

с. 41]. Він містить усі ресурси, що в змозі забезпечи-

ти досягнення конкурентних переваг підприємства з 

використанням інновацій. 

Від величини інноваційного потенціалу зале-

жить вибір стратегії інноваційного розвитку. Тобто, 

якщо у підприємства є всі необхідні ресурси, воно 

має можливість діяти за стратегією лідера, розроб-

ляючи й впроваджуючи принципово нові або ба-

зисні інновації. Якщо ж інноваційні можливості об-

межені, то необхідно їх нарощувати й обирати стра-

тегію послідовника, тобто реалізовувати поліп-

шуючі технології. 

Так, продуктовий (проектний) блок – напрямок 

діяльності підприємства і його результатів у вигляді 

продуктів і послуг (проекти і програми). Функціо-

нальний блок –  перетворення ресурсів у продукти і 

послуги в процесі трудової діяльності. Ресурсний 

блок – комплекс матеріально-технічних, трудових, 

інформаційних і фінансових ресурсів підприємства. 

Організаційний блок – організаційна структура, тех-

нологія процесів по всіх функціях і проектах, орга-

нізаційна культура. Блок управління – загальне ке-

рівництво підприємства, система управління і стиль 

управління.  

Оцінка інноваційного потенціалу звичайно про-

водиться за схемою: 

Ресурс > Функція > Проект 

При цьому під Проектом мається на увазі випуск 

і реалізація нового продукту (послуги) чи новий 

напрямок діяльності. 

Завдання оцінки інноваційного потенціалу підпри-

ємства можуть бути відображені в двох площинах: 

1. Приватна оцінка готовності підприємства до 

реалізації одного нового проекту. 

2. Комплексна оцінка поточного стану підпри-

ємства відносно вже реалізованих проектів.  

Відповідно до того, яким чином формується ос-

новне завдання оцінки інноваційного потенціалу, 

застосовується одна з двох можливих методик оцін-

ки: детальна чи діагностична. 

Детальний аналіз проводиться в основному на 

стадії обґрунтування інновації й підготовки проекту 

її реалізації та впровадження. 

Схема оцінки інноваційного потенціалу підпри-

ємства при детальному аналізі внутрішнього середо-

вища має наступний вигляд:  

1. Дається опис нормативної моделі стану інно-

ваційного потенціалу підприємства, тобто чітко 

встановлюються ті якісні й кількісні вимоги до ста-

ну потенціалу по всіх блоках, що забезпечують до-

сягнення вже поставленої інноваційної мети. 

2. Встановлюється фактичний стан інновацій-

ного потенціалу по всіх блоках і їхніх компонентах. 

3. Аналізується неузгодженість нормативних і 

фактичних значень параметрів потенціалу; виділя-

ються сильні (відповідному нормативу) і слабкі 

(значно розбіжні з нормативом) сторони потенціалу. 

4. Складається перелік робіт із посилення слаб-

ких сторін підприємства. 

Діагностичний аналіз при оцінці інноваційного 

потенціалу підприємства використовується при об-

меженні в термінах, відсутності фахівців, здатних 

проводити системний аналіз, відсутності інформації 

про підприємство (особливо при аналізі інновацій-

ного потенціалу конкурентів). Проведення діагнос-

тичного аналізу вимагає визначених навичок й ін-

формаційної бази.  

Схема діагностичного аналізу й оцінки іннова-

ційного потенціалу підприємства така: 

1. Оцінка спрямовуючих впливів. 

2. Оцінка стану зовнішнього середовища. 

3. Ведення каталогу діагностичних параметрів, 

що характеризують зовнішні прояви (політичні, еко-

номічні, соціальні, технологічні). 

4. Ведення каталогу структурних параметрів, 

що характеризують внутрішній стан підприємства. 

5. Встановлення взаємозв’язку структурних і 

діагностичних параметрів системи. 

6. Спостереження діагностичних параметрів і 

обробка статистичних даних. 

7. Оцінка структурних параметрів. 
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8. Визначення інтегральної оцінки потенціалу 

підприємства. 

Таким чином, інноваційний потенціал як прог-

рама інноваційних перетворень має багато переш-

код, подолання  яких пов’язане з вирішенням соціаль-

них, економіко-правових та інших питань. Іннова-

ційній діяльності притаманна структурна деформо-

ваність, незбалансованість між потенціалом та 

можливостями його фінансування. 

Отже, проводити аналіз інноваційної діяльності 

підприємства можна за фінансовою, технологічною, 

інвестиційною та інформаційними складовими. Для 

розрахунку фінансової складової визначаються ос-

новні фінансові показники за п’ять років і розрахо-

вується інтегральний показник оцінки інноваційної 

діяльності. Основними показниками, що братимуть 

участь в оцінці, обрано коефіцієнт концентрації по-

зичкового капіталу, коефіцієнт забезпечення влас-

ними обіговими коштами запасів, коефіцієнт поточ-

ної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності. 

Наведені дані аналізують у динаміці й зводять в 

єдиний інтегральний показник за формулою: 

                         



n

і

ііП LІ
1

1  ,                        (1) 

де n  кількість  показників; 

   i  відносна оцінка і го показника; 

   іL  вага  і го показника в загальному наборі. 

В свою чергу, i  розраховується як:  

                        
maxxxіi  ,                                  (2) 

де іx  розрахункове значення і-го показника; 

     maxx  максимальне значення показника за 

весь аналізований період. 

В свою чергу, іL розраховується як:    
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де  ix сумарне значення показників. 

За технологічною складовою інноваційна діяль-

ність оцінюється в розрізі таких показників: 

1. Виробнича потужність системи взаємопов’я-

заних машин: 

                                Вп = 
Тр×60

𝑟
,                             (4) 

де ТР – час роботи технологічної лінії за розра-

хунковий період, годин; 

     r – такт роботи лінії (проміжок часу, протягом 

якого вироби сходять із лінії). 

Такт визначається як:   

                                 r =
Фпл

ВП
,                                     (5) 

де ФПЛ – плановий фонд часу роботи лінії за 

розрахунковий період, хв. 

     ВП – обсяг виробництва продукції за цей же 

період у натур виразі. 

2. Коефіцієнт завантаження устаткування тех-

нологічної групи     

                                 Кз = 
З

ПС
,                                   (6) 

де З – завантаження устаткування виробничою 

програмою у плановому періоді, машино-годин; 

    ПС – пропускна спроможність групи устатку-

вання (сумарний час роботи групи устаткування в 

план періоді). 

В свою чергу, завантаження устаткування розра-

ховується як: 

                           Зуст=∑ ВПі × 𝑡𝑖,𝑛
і=1                           (7) 

де n – кількість найменувань виробів, що оброб-

ляються на даній групі устаткування; 

     ВПі – кількість виробів і-го найменування в 

натур виразі; 

     tі – витрати часу на обробку одного виробу 

і-го найменування на даній групі устаткування, нор-

мо-год. 

В свою чергу, пропускна спроможність розра-

ховується як: 

                                 Пспр=Ті×mi,                                (8) 

де Ті – час роботи одного агрегату, годин; 

     mі – кількість однотипних агрегатів. 

Аналіз інноваційної діяльності за інформацій-

ною складовою враховує наступні показники: 

1. Віддачу інформаційних ресурсів: 

                               

Р

ІР
В
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В  ,                                     (9) 

де ВР – вартість використаних інформаційних 

ресурсів. 

2. Ефективність заходів підвищення інновацій-

ної активності: 
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Е  ,                           (10) 

де ЕВ – ефект, одержаний у результаті реалізації 

винаходів; 

     ВВ – витрати. пов’язані з реалізацією пропо-

зицій та винаходів. 

Аналіз інноваційної діяльності за інвестиційною 

складовою враховує значення наступних показників: 

1. Коефіцієнт ефективності капіталовкладень в 

інноваційну діяльність: 

                              Кеф =
Дін

Кін
,                                        (11) 

де Дін  – доходи від інноваційної діяльності;  

     Кін – капіталовкладення на здійснення інно-

ваційної діяльності. 

2. Частка прибутку від інноваційної діяльності в 

загальному обсязі прибутку 

                                Чпр=
Прін

ПРз
,                                (12) 

де Прін – прибуток від інноваційної діяльності; 

     ПРз – загальний прибуток.  

Отже, провівши оцінку інноваційної діяльності 

за найважливішими складовими, заносимо дані до 

таблиці. На основі табличних даних будуємо діа-

граму складових інноваційної діяльності підприємс-

тва, здійснюємо екстраполяцію визначеної тенденції 

на майбутнє. 
 

Висновки та перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. В результаті проведених 

досліджень можна дійти висновку, що кожен здійс-

нюваний інноваційний проект може оцінюватися на 

основі інтегральних показників інтелектуального 

потенціалу. Зростання чи зменшення показників 

свідчитиме про загальні тенденції на ринку і в інно-

ваційному підприємництві. 
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 
 

Анотація. У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення понять “діагностика фінансового 

стану” та “економічна безпека”. Обґрунтовано основні завдання діагностики фінансового стану підпри-
ємства, етапи проведення діагностичних процедур у процесі господарської діяльності. Представлено 

характеристику функцій економічної діагностики, основними з яких є оціночна, діагностична та пошукова. 
Окреслено основні напрями діагностики фінансового стану підприємства, що включають у себе як аналіз 

внутрішніх можливостей підприємства, так і зовнішні умови його функціонування. Визначено значення та 

необхідність діагностики фінансового стану підприємства як основного елемента забезпечення його 
економічної безпеки. Доведено взаємоформуючий характер результатів діагностики фінансового стану 

підприємства та рівня забезпечення його економічної безпеки. Наданo перелік принципів комплексності, 

безперервності, законності, сполучення превентивних і реактивних заходів, диференційованості, спо-
лучення гласності й конфіденційності, компетентності, економічної доцільності, на яких базується систе-

ма економічної безпеки, а також вказані основні загрози економічної безпеки підприємства. Окреслено 

особливості ефективної діагностики фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки та 

висвітлено роль діагностики фінансового стану в підвищенні економічної безпеки підприємства. 
 

Ключові слова: фінансовий стан, діагностика фінансового стану, мета, завдання, етапи, принципи, 

економічна безпека підприємства. 
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DIAGNOSIS OF ENTERPRISE FINANCIAL CONDITION AS THE MAIN 

ELEMENT OF ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY 
 

Abstract. The article considers theoretical approaches to the definition of “diagnosis of financial condition” 
and “economic security”. The basic stages of the financial condition of the company as well as stages of diagnostic 

procedures in the economic activity are substantiated. Presented the characteristic features of economic diag-

nostics, the main of which are estimating, diagnostic and searching. Outlined the main areas of diagnosis of the 
company’s financial condition, which include analysis of both internal capabilities and external conditions of its 

operation. Determined the importance and the necessity of company’s financial condition diagnosis as a main 
element to ensure its economic security. Proved the mutually forming nature of the diagnostic results and financial 

condition of the company to ensure its economic security. Provided a list of principles such as comprehensiveness, 

continuity, legitimacy, a combination of preventive and reactive measures, differentiation, communication, 
transparency and confidentiality, competence, economic feasibility, which form a system of economic security as 

well as the main threats to economic security are listed. Outlined the peculiarities of effective diagnosis of the 
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company’s financial condition in a market economy and highlighted the role of diagnostics the financial condition  

in improving the company’s economic security.  
 

Keywords: financial position, financial condition diagnosis, objectives, tasks, stages, principles, economic security. 

 
Постановка проблеми. За умов трансформації 

економіки України в період загострення політично-

економічних диспропорцій значно зростає роль 

своєчасного та якісного аналізу фінансового стану 

суб’єктів господарювання, оцінки їх ліквідності та 

платоспроможності, а також пошук шляхів підви-

щення і зміцнення економічної безпеки підприємс-

тва. Особливого значення набуває оцінка потенцій-

них можливостей підприємства, яка забезпечується 

в результаті діагностики його фінансового стану. 

Це, в свою чергу, дозволяє визначити стратегічні 

напрями розвитку підприємства з метою зміцнення 

конкурентних переваг та зміцнення його економіч-

ної безпеки і, як наслідок, підвищення його прибут-

ковості. Відтак, цим і обумовлена необхідність ана-

лізувати фінансовий стан суб’єктів господарювання, 

оскільки використання аналітичного інструмента-

рію його діагностики постає базою інформаційно-

аналітичного забезпечення не тільки його стабіль-

ного розвитку, а і зміцнення економічної безпеки. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

лемам діагностики фінансового стану підприємства 

присвячено праці вітчизняних та зарубіжних еконо-

містів: А. Муравйов, А. Градов, Н. Данілочкіна,  

Г. Савицька, Г. Базаров, С. Бєляєв, Л. Бєлих, А. Ко-

вальов, В. Савчук, А. Шеремет та ін. Питаннями еко-

номічної безпеки на рівні підприємства займалися 

такі науковці, як: Васильців Т. Г., Камлик М. І., Ні-

колаюк С. І., Шликов В. В. та інші. Проте, не змен-

шуючи значення здійснених досліджень у заданих 

напрямах, варто відзначити, що питання діагности-

ки фінансового стану в контексті забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства на сьогоднішній 

день розглядалися фрагментарно, що і актуалізує 

представлене дослідження. 
 

Постановка завдання. Основною метою дос-

лідження є визначення сутності, мети, завдання, 

функцій діагностики фінансового стану, обґрунту-

вання поняття “економічна безпека”, уточнення 

принципів та загрози її досягнення, а також аналіз 

етапів та напрямів проведення діагностики фінансо-

вого стану як основного елементу забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства. 
 

Викладення основного матеріалу досліджен-

ня. Суттєве розширення прав господарюючих су-

б’єктів за сучасних умов господарювання у сфері їх 

фінансово-економічної діяльності сприятиме підви-

щенню ролі своєчасної та якісної діагностики фінан-

сового стану, оцінки ліквідності, платоспроможно-

сті й фінансової стійкості та пошуку шляхів підви-

щення рівня економічної безпеки. Особливістю фор-

мування економіки сучасного типу, крім посилення 

впливу жорсткої конкурентної боротьби, є зміни в 

технології виробництва, комп’ютеризація опрацю-

вання економічної інформації, постійні нововведен-

ня в податковому законодавстві, зміни процентних 

ставок і курсів валют тощо. В цих умовах перед ке-

рівництвом підприємств виникає багато проблемних 

питань. Відповідь на них може дати діагностика фі-

нансового стану, яка є одним із інструментів дослід-

ження реальних можливостей господарюючого су-

б’єкта, зокрема його фінансової стійкості, платоспро-

можності, ліквідності його активів та забезпечення 

достатнього рівня конкурентоспроможності, за допо-

могою якої забезпечується належний рівень його еко-

номічної безпеки. Важливим є визначення сутності 

“діагностика фінансового стану”, що дозволить зро-

зуміти та сформувати своє бачення цього поняття. 

У науковій літературі можна побачити різні під-

ходи до визначення поняття “діагностика фінансо-

вого стану”, проте досі не вироблена єдина концеп-

ція, не визначено її зміст та функції (табл. 1). 

Узагальнюючи різні підходи науковців, можна 

запропонувати наступне визначення цього поняття: 

діагностика фінансового стану – це процес аналізу 

фінансового стану об’єкта, за допомогою якого 

встановлюються проблеми його функціонування та 

причини їх виникнення для забезпечення нормаль-

ної господарської діяльності підприємства.  

Враховуючи теоретичні обґрунтування, метою 

діагностики фінансового стану підприємства повин-

на бути оцінка динаміки розвитку підприємства та 

пошук резервів підвищення рентабельності вироб-

ництва і зміцнення комерційного розрахунку як ос-

нови стабільної роботи підприємства і виконання 

ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими 

установами. 

Виходячи з мети, слід виокремити основні зав-

дання діагностики фінансового стану підприємства, 

які наведені на рис. 1. 

Виходячи з завдань діагностики фінансового ста-

ну підприємства, очевидною є необхідність ефектив-

ного управління фінансовим станом підприємства, 

що передбачає систематичність його оцінки з вико-

ристанням різних методів, прийомів та методик ана-

лізу. З огляду на це діагностику фінансового стану, на 

нашу думку, доцільно проводити за такими етапами: 

 перебудувати механізм управління всього 

підприємства з урахуванням вимог фінансової про-

зорості: наприклад, для великих підприємств і хол-

дингів найбільш ефективною системою є бюджетне 

управління; 

 розробити відповідну організаційну структу-

ру управління з поділом на бізнес-одиниці; 

 організувати роботу фінансової служби та-

ким чином, щоб була можливість одержувати інфор-

мацію з усіх напрямків робіт: по об’єктах фінансо-

вого управління; по управлінських процесах (плану-

вання, аналіз, прогноз); по фінансових потоках тощо. 
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У міру необхідності також доцільно провести 

методичне оснащення фінансової служби засобами, 

методами, принципами сучасного фінансового уп-

равління, тобто фактично навчити персонал вико-

ристовувати сучасні засоби фінансової діагностики, 

зокрема розробити стандарти управлінського обліку 

всього підприємства в цілому й для кожної ланки та 

виду діяльності окремо: форми звітності, строки, сис-

тему інформаційних потоків, документообігу і т.д. 

Особливо важливо досягти сполучення управлінсь-

кого фінансового й бухгалтерського обліку, ос-

кільки основним джерелом фактичної фінансової 

інформації є бухгалтерія підприємства. Ціль цього 

етапу - забезпечити оперативне надходження й уза-

гальнення необхідної фінансової інформації, а також 

необхідно провести автоматизацію за допомогою 

сучасних комп’ютерних технологій і програмного 

забезпечення відзначених вище заходів [7, c. 27]. 

Роль економічної діагностики в підвищенні ефек-

тивності управління фінансовим станом підприємс-

тва та забезпеченні його економічної безпеки виз-

начається виконанням основних функцій, серед 

яких доцільно виділити оцінюючу, діагностичну і 

пошукову. Їх характеристика представлена на рис. 2.  

            Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття “діагностика фінансового стану” 
 

Автор  Визначення поняття 

Бень Т. Г., 

Копчак Ю. С. 

Діагностика фінансового стану – оцінка фінансового стану підприємства за допомогою 

поглибленого та експрес-аналізу, які виявляють проблемні зони підприємства і причини 

їх виникнення [9, 10] 

Приймак С. В. Запропоновано таке поняття, як “фінансова діагностика” – синонім до поняття “діагнос-

тика фінансового стану”. “Фінансова діагностика – це процес ідентифікації якості фі-

нансового стану підприємства та визначення чинників, які впливають на його фінансові 

параметри” [8].  

Сметанюк О. А. Діагностика фінансового стану - ідентифікація стану об’єкта через реалізацію комплексу 

дослідницьких процедур, направлених на виявлення домінантних факторів такого стану, 

симптомів та причин виникнення проблеми або можливих ускладнень, оцінку можливос-

тей підприємства реалізувати стратегічні й тактичні цілі, підготовку необхідної інформа-

ційної бази для прийняття рішення. Діагностика покликана забезпечувати комплексне 

виявлення, аналіз, ліквідування та прогнозування проблем підприємства з метою забезпе-

чення прийняття випереджуючих управлінських рішень, спрямованих на досягнення його 

стратегічних та тактичних цілей [7]. 

Вартанов А. С., 

Сокиринська І. Г., 

Соколовська З. Н. 

З позицій системного підходу економічна діагностика дозволяє не тільки всебічно оці-

нювати стан об’єкта в умовах неповної інформації, але і виявляти проблеми його функ-

ціонування, а також визначати шляхи їх вирішення, враховуючи коливання параметрів 

системи. Вартанов А. С. вказує на суттєві відмінності діагностики від аналізу, які не вра-

ховуються багатьма авторами: “на відміну від економічного аналізу, який направлений на 

вивчення динаміки економічних показників, діагностика дозволяє ще й виявляти 

структуру зв’язків між цими показниками, щільність та динаміку цих зв’язків” [3].  

Коротков Е. М., 

Бєляєв А. А., 

Валовий Д. В. 

Діагностика фінансового стану – визначення стану об’єкту, предмету явища або процесу 

управління через реалізацію комплексу дослідницьких процедур, пошук в них слабких 

ланок та “вузьких місць” [6]. 

Гетьман О.О., 

Шаповал В.М. 

Діагностика фінансового стану – спосіб розпізнавання соціально-економічної системи за 

допомогою реалізації комплексу дослідницьких процедур і виявлення в них слабких 

ланок і “вузьких місць” [5]. 

Родіонова Н. В. Діагностика фінансового стану – це встановлення діагнозу ненормального стану об'єкта дос-

лідження, яке необхідне для вироблення стратегії і тактики господарської поведінки під-

приємства в умовах швидко мінливої кон'юнктури [4]. Автор пропонує проводити діаг-

ностику стану підприємства в двох напрямках: 1) фінансове та техніко-економічне діагнос-

тування з економічної точки зору, що передбачає періодичне дослідження відповідних 

аспектів стану підприємства з метою уточнення тенденцій розвитку всіх видів діяльності, по-

ложення в траєкторії життєвого циклу і потім прийняття економічно і соціально обґрун-

тованих рішень для корегування; 2) організаційне діагностування як система методів, при-

йомів і методик проведення досліджень для визначення цілей функціонування господарю-

ючого суб’єкта, способу їх досягнення, виявлення проблем і вибору варіанту їх вирішення [3] 

Муравйов А. І. Діагностика фінансового стану – спосіб встановлення характеру збоїв нормального пере-

бігу господарського процесу на підставі типових ознак, властивих тільки даному об’єкту. 

Автор акцентує увагу лише на аналізі і контролі відхилень від нормального перебігу 

господарської діяльності підприємства. Але це не розкриває повністю зміст діагностики, її 

потенційні можливості як сучасного управлінського інструменту. Крім того, поняття 

“нормальний перебіг господарського процесу” може трактуватися неоднозначно, що не 

дозволяє зробити кінцевих висновків про стан об’єкту дослідження [3]. 
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Діагностика фінансового стану є обов’язковою 

складовою фінансового менеджменту будь-якого під-

приємства та передбачає здійснення повномасштаб-

ного аналізу за результатами його господарської 

діяльності, яка, в свою чергу вважається ефектив-

ною, якщо підприємство раціонально використовує 

реальні ресурси, своєчасно погашає зобов’язання, 

функціонує рентабельно [2, c. 190]. Вдтак, можна дій-

ти висновку, що економічна діагностика дозволяє: 

 приймати обґрунтовані рішення з управління 

фінансовою діяльністю підприємства; 

 дослідити зміни в діяльності підприємства в 

результаті внутрішніх і зовнішніх впливів, визначи-

ти їх види і процеси їх перебігу; 

 своєчасно виявляти і розпізнавати незадовіль-

ний фінансовий стан підприємства за непрямими 

ознаками; 

 виробити коректну фінансову політику, стра-

тегію і тактику; 

 сформулювати висновки про фінансовий стан 

підприємства на дату завершення цього досліджен-

ня і на перспективу; 

 визначити можливі заходи покращення фі-

нансового стану суб’єкта управління. 

Виходячи з мети, завдань, етапів та функцій, діаг-

ностику фінансового стану підприємства доцільно 

здійснювати за такими основними напрямами, які 

наведені на рис. 3. 

Результатом діагностики фінансового стану є 

отримання певної кількості основних, найбільш ін-

формативних параметрів, які об’єктивно і точно 

відображають фінансовий стан підприємства. На ос-

нові цих параметрів розробляють плани і прогнози 

щодо фінансового оздоровлення. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спря-

мована на забезпечення систематичного надходжен-

ня й ефективного використання фінансових ресур-

сів, досягнення раціонального співвідношення влас-

них і залучених коштів, фінансової стійкості з метою 

ефективного функціонування підприємства. Саме цим 

зумовлюється необхідність і практична значущість 

систематичної оцінки фінансового стану підприєм-

ства, якій належить суттєва роль у забезпеченні 

високого рівня економічної безпеки підприємства. 

Економічна безпека підприємства – це захище-

ність його діяльності від негативного впливу зов-

нішнього середовища, а також здатність швидко усу-

нути виниклі загрози або пристосуватися до наявних 

умов, що негативно впливають на його діяльність 

[11, с. 34]. Рівень економічної безпеки підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні завдання діагностики фінансового стану підприємства 
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Рис. 2. Характеристика функції економічної діагностики 
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залежить від того, наскільки ефективно його керів-

ництво і спеціалісти будуть спроможні уникнути 

можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки ок-

ремих негативних складових зовнішнього і внут-

рішнього середовища. 

Складові системи забезпечення економічної без-

пеки визначаються двома факторами: 

 потенційним складом і структурою загроз; 

 фінансовими можливостями підприємства. 

Від ефективного управління економічною без-

пекою підприємства залежить у певній мірі і його 

фінансовий стан. Разом з тим, за результатами діаг-

ностики фінансового стану підприємства можна дій-

ти висновків про правильність прийнятих рішень, 

спрямованих на досягнення необхідного рівня його 

економічної безпеки. Враховуючи вищесказане, ор-

ганізація й функціонування комплексної системи за-

безпечення економічної безпеки повинні базуватися 

на принципах комплексності або системності, безпе-

рервності, законності, сполучення превентивних і 

реактивних заходів, диференційованості, сполучен-

ня гласності й конфіденційності, компетентності, 

економічної доцільності. 

Джерелами негативного впливу на економічну 

безпеку підприємства можуть бути свідомі чи несві-

домі дії окремих посадових осіб і суб’єктів господа-

рювання, збіг об’єктивних обставин (стан фінансо-

вої кон’юнктури на ринках даного підприємства, 

наукові відкриття й технологічні розробки, форс-

мажорні обставини тощо). 

Економічна безпека підприємства може бути 

визначена як стан найбільш ефективного викорис-

тання корпоративних ресурсів підприємства, вира-

жений у найкращих значеннях фінансових показ-

ників прибутковості й рентабельності бізнесу. Оцін-

ка поточного рівня забезпечення економічної безпеки 

підприємства по фінансовій складовій здійснюється 

на основі докладного аналізу загроз негативних 

впливів на фінансовий стан підприємства і мож-

ливих збитків, зазнаних підприємством у результаті 

реалізації даних негативних впливів, а також існую-

чої на підприємстві системи аналізу й оцінки всебіч-

них результатів його фінансово-господарської діяль-

ності в розрізі діагностики фінансового стану під-

приємства як підґрунтя забезпечення його економіч-

ної безпеки. 

 

Висновки та перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Політична та фінансова 

нестабільність у країні обумовлює необхідність 

діагностики фінансового стану підприємства як ос-

новного елемента забезпечення його економічної 

безпеки. В процесі дослідження нами було виділено 

наступні етапи проведення діагностики фінансового 

стану підприємства: формувати механізм управлін-

ня всього підприємства з урахуванням вимог фінан-

сової прозорості; організувати роботу фінансової 

служби таким чином, щоб була можливість одержу-

вати інформацію з усіх напрямків робіт; розробити 

стандарти управлінського обліку всього підприємс-

тва в цілому й для кожної ланки та виду діяльності 

окремо; провести автоматизацію за допомогою су-

часних комп’ютерних технологій і програмного 

забезпечення відзначених вище заходів. Також нами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 3. Основні напрями діагностики фінансового стану підприємства 
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були виділені основні напрями проведення діагнос-

тики фінансового стану підприємства, які включа-

ють: аналіз фінансової звітності підприємства за ре-

зультатами його фінансово-господарської діяльно-

сті – складання економічного паспорту підприємс-

тва; аналіз конкурентних переваг і порівняльний 

аналіз із підприємствами-конкурентами, аналіз асор-

тименту продукції – визначення ринкової позиції 

підприємства; аналіз рівня та якості менеджменту 

підприємства; аналіз компетенцій та інтелектуаль-

ного потенціалу підприємства; аналіз поставок і клі-

єнтури підприємства - визначення ключових факто-

рів успіху. 

Застосування підприємствами наданих діагнос-

тичних процедур дозволить оцінювати не лише 

наслідки прийняття поточних і стратегічних рішень, 

але й визначати можливі перспективи його розвит-

ку. Вчасно й правильно проведена діагностика фі-

нансового стану дозволить підприємству запобігти 

кризового стану та забезпечить високий рівень еко-

номічної безпеки. 

Відтак, необхідність вчасної та правильної діаг-

ностики фінансового стану підприємства в кон-

тексті забезпечення його економічної безпеки є ак-

туальною проблемою та потребує подальших дос-

ліджень. 
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Анотація. У статті проведено аналіз наукових досліджень щодо визначення складу логістичних вит-

рат, їх групування та організації й методики обліку. Авторами виявлено, що незважаючи на запровад-

ження у практику діяльності виробничих підприємств логістики, залишаються недостатньо вивченими 

низка теоретичних та практичних засад щодо класифікації логістичних витрат, відображення їх в обліку 
для підвищення ефективності логістичної діяльності. На практиці існує складність їх відокремленого 

відображення як у первинних документах так і у реєстрах обліку, що зменшує можливості управління 

ними. За результатами дослідження запропоновано класифікацію логістичних витрат за низкою ознак, 
серед яких визначено поділ за центрами відповідальності (процесами логістичної діяльності: постачанням, 

виробництвом, збутом). Це дозволило розробити систему кодів логістичних витрат за центрами відпо-

відальності, фрагмент робочого плану рахунків для потреб управлінського обліку логістичних витрат та 
запропонувати методичний інструментарій планування та контролю цих витрат у системі прийняття 

управлінських рішень щодо їх оптимізації.  
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ORGANIZATIONAL AND METHODICAL PROVIDING OF LOGISTICS 

COSTS ACCOUNTING  
 

Abstract. The article analyzes the scientific researches considering the determination of logistics costs struc-

ture, their grouping, organization and methods of accounting. The authors found that despite the implementation 

of logistics in practice of production enterprises there are some poorly understood  theoretical and practical 

principles related to the classification of logistics costs and their reporting in accounting to improve the efficiency 
of logistics operations. In practice, there is the complexity of separate reporting both in the primary documents and 

in the accounting registries, that reduces the possibilities of their effective management. The study proposed the 
classification of logistics costs according to the number of features, including the division by the responsibility 

centers (processes of logistics activity: supply, production, sales). That made possible to develop a system of codes 

of logistics costs by the responsibility centers as well as the fragment of work plan of accounts for the needs of 
managerial accounting of logistics costs and to offer methodological tools of planning and control of these costs in 

the system of management decisions regarding their optimization. 
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Постановка проблеми. На нинішньому етапі 

розвитку ринкових відносин суспільство не може 

вже існувати, не дотримуючись правил і принципів 

логістики. Підвищена увага до логістики зумовлена 

її потенційною можливістю забезпечення кращої 

ефективності функціонування підприємств. Логіс-

тичні витрати, які нерозривно пов’язанні з функ-

ціонуванням логістичної системи підприємства, 
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формуються у різних сферах: постачання, вироб-

ництва та розподілу, що ускладнює можливості 

ефективного управління ними.  

Зростання логістичних витрат зумовлено поси-

ленням конкуренції та жорсткою боротьбою за рин-

ки збуту як на внутрішньому, так і міжнародному 

рівні. Це вимагає постійного пошуку та вдоскона-

лення конкурентних переваг, однією з яких є опти-

мізація логістичних витрат. Тому важливою є роз-

робка та впровадження в практику фінансового й уп-

равлінського обліку методики формування інформа-

ції щодо витрат, пов’язаних з діяльністю логістичної 

системи підприємства. 

Основна проблема, яка виникає під час виділен-

ня логістичних витрат полягає у тому, що тради-

ційна бухгалтерська практика класифікації та обліку 

основних їх видів не містить адекватної інформації 

для ідентифікації витрат, пов’язаних з логістичними 

процесами. Причина у тому, що діючі системи облі-

ку агрегують логістичні витрати в такі групи витрат 

як виробничі, адміністративні та збутові, а це не доз-

воляє провести їх детальний аналіз, врахувати всі 

наслідки прийнятих управлінських рішень, а також 

визначити їх вплив на загальну ефективність логіс-

тичної системи. Все це обумовлює ситуацію, за 

якою логістичні витрати знаходяться поза контро-

лем керівництва підприємства. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

лемам визначення змісту та складу логістичних вит-

рат виробничих підприємств присвячені роботи ба-

гатьох українських та зарубіжних вчених: М. Н. За-

харова, А. Н. Стерлігової, Є. М. Рудніченко, Є. В. Кри-

кавського, С. М. Нікшича, Д. М. Ламберта, Д. Д. Бауэр-

сокса, Д. Д. Клосса, А. Г. Кальченка, Л. Б. Міротіна, 

І. Є. Ташбаєва, В. І. Сергеєва, А. А. Кізіма, П. А. Елья-

шевича, А. М. Гаджинского, В. В. Лифаря, М. А. Ок-

ландера, О. І. Карима, О. О. Андрухової, І. А. Якімо-

ва, О. М. Головащенка, Л. М. Гурч, Г. В. Соломенко, 

Л. Ю. Корінної та інших. Однак, незважаючи на 

зростаючий інтерес науковців до логістичного  

управління, залишаються недостатньо вивченими 

низка теоретичних і практичних питань щодо орга-

нізації та методики обліку логістичних витрат. До 

прикладу, частково ці проблеми розглядали у своїх 

дослідженнях А. Г. Богач, О. М. Головащенко, Н. Я. 

Зарудна, О. І. Карий, А. В. Левкович, В. С. Литви-

ненко, Л. В. Сачинська. 

 

Постановка завдання. Метою статті є визна-

чення та обґрунтування основних засад організації 

та методики обліку логістичних витрат для оптимі-

зації логістичної діяльності виробничих підприємств. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність і конкурентоспроможність підприємс-

тва залежить від того, як система управління витра-

тами зв’язана з стратегією підприємства і як вона 

реалізується, виходячи з головної функції підпри-

ємства. З економічної точки зору її призначенням 

можна вважати формування в ланцюжку створення 

продукту істотних вигід, що містять додану вартість 

при підтримці витрат на ефективному рівні.  

Нині вченими і практиками доведено, що в за-

гальній системі управління витратами підприємства 

необхідно звернути увагу саме на логістичні витра-

ти, які у загальній структурі витрат займають левову 

частку. Так, наприклад, логістичні витрати в США 

нині складають до 45% від загальних і витрат адмі-

ністративних [5].  

А от щодо України, то проф. Чухрай Н. І. відзна-

чає, “що логістична складова у вартості вироблюва-

ного товару в Україні досягає 30 % і вище” [11]. 

Не менш показовими є і дані про частку логіс-

тичних витрат у ВВП різних країн світу. Так, на-

приклад, у Канаді вона складає 11,8%, у Мексиці -

15,4%, у США 11,4%, у Данії - 13,0%, у Франції 

11,5%, у Німеччині - 13,5%, в Іспанії - 12,0%, у Ве-

ликобританії - 11,5% і в Японії - 11,4% [5] (рис. 1). 

Зростання логістичних витрат зумовлено поси-

ленням конкуренції та жорсткою боротьбою за рин-

ки збуту як на внутрішньому, так і міжнародному 

рівні. Це вимагає постійного пошуку та вдоскона-

лення конкурентних переваг, однією з яких є опти-
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Рис. 1.  Частка логістичних витрат у ВВП різних країн світу [5] 
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мізація логістичних витрат. Тому важливою є роз-

робка та впровадження в практику фінансового й уп-

равлінського обліку методики формування інформа-

ції щодо витрат, пов’язаних з діяльністю логістич-

них систем підприємства. 

У зв’язку з тим, що логістичні витрати займають 

велику питому вагу у виробничих підприємств, є 

потреба у визначенні сутності та класифікації логіс-

тичних витрат. 

На сьогоднішній день у діючій вітчизняній нор-

мативно-правовій базі, яка забезпечує ведення бух-

галтерського обліку на підприємствах, відсутнє таке 

поняття, як “логістичні витрати”, відсутня єдина 

думка стосовно цього поняття і серед науковців 

(табл. 1). 

Найбільш ґрунтовно, на нашу думку, трактують 

логістичні витрати Є. В. Крикавський та С. М. Нік-

шич вказуючи, що це позатехнологічні витрати 

просторово-часового переміщення різних форм ма-

теріальних потоків підприємства та витрати, по-

в'язані із управлінням логістичною діяльністю, а та-

кож вартість альтернативних можливостей інвесту-

вання капіталу та збитки внаслідок некорисних 

подій, які унеможливили заплановану роботу під-

приємства, спричинили пошкодження та/або повну 

втрату його активів [6], підкреслюючи їх комплекс-

ність та багатогранність, що випливає з логістичних 

процесів та функцій. 

Незважаючи на велику кількість досліджень проб-

леми логістичних витрат для підприємств, на сьогод-

нішній день ще не існує досконалої класифікації ос-

танніх, яка дозволяла б ідентифікувати логістичні 

витрати для потреб управлінського обліку та опти-

мізації логістичної діяльності. Різноманітність кла-

сифікацій логістичних витрат наведена нами у табл. 2. 

Аналізуючи ефективність діяльності промисло-

вого підприємства, необхідно зі складу загальних 

витрат виокремити логістичні складові з метою  

їх оптимізації та зниження загальних витрат. Так  

як логістична система підприємства вміщує такі 

складові: постачання, виробництво і збут готової  

продукції, то вони описують повну виробничо-гос-

подарську діяльність і охоплюють повний цикл ви-

конання всіх логістичних операцій, що виконуються 

на промисловому підприємстві.   

З метою узагальнення проведених нами дос-

ліджень пропонуємо класифікацію логістичних вит-

рат виробничого підприємства (табл. 3). 

 

            Таблиця 1 

Визначення терміну “логістичні витрати” вченими-економістами 

 

№ 

з/п 
Автор Визначення 

1 Яценко Г. 

Логістичні витрати – це сума всіх витрат, пов’язаних з виконанням логістичних опе-

рацій, таких як організація закупівлі, доставка, організація зберігання, доставка спо-

живачеві 

2 Окландер М. А. 

Логістичні витрати – це витрати, які пов’язані з рухом і зберіганням товарно-мате-

ріальних цінностей, починаючи від вибору постачальника і закінчуючи доставкою 

готової продукції та обслуговуванням споживача 

3 Моісеєва Н. К. 

Логістичні витрати представляють собою грошове вираження використаної робочої 

сили, засобів і предметів праці, фінансові витрати і різні негативні наслідки форс-ма-

жорних подій, які обумовлені просуванням матеріальних цінностей (сировини, мате-

ріалів, товарів) на підприємстві та між підприємствами, а також підтриманням запасів 

4 Сумець О. М 

Під логістичними витратами слід розуміти зменшення економічних вигід у вигляді 

вибуття матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, що забезпе-

чують просування матеріальних активів у межах логістичної системи або ланцюга 

поставок 

5 
Міротін Л. Б., 

Ташбаєв Е. 

Логістичні витрати – це витрати на елементарні і комплексні логістичні операції, 

втрати від іммобілізації засобів, витрати на логістичне адміністрування, збитки від 

недостатньої якості логістичного менеджменту і сервісу 

6 Гаджинський А. Логістичні витрати – це витрати на виконання логістичних операцій 

7 
Фролова В. В, 

Шумакова О. В. 

Логістичні витрати – це витрати як матеріальних, фінансових, трудових, інформа-

ційних ресурсів, що зумовлено виконанням заказів споживачів 

8 
Крикавсь- 

кий В. Є. 

Логістичні витрати – це складова повних витрат підприємства. Вартість об’єктів ло-

гістичної інфраструктури можна трактувати, як інвестиції. Логістичні витрати можна 

трактувати, як витрати, пов’язані з виконанням логістичних операцій і процесів 

(транспортування, складування, пакування і т. п.) 

9 Сковронек Ч. 

Логістичні витрати – це виражене у грошах споживання живої праці, засобів і пред-

метів праці, фінансові витрати, а також інші від’ємні наслідки надзвичайних подій, 

які викликані переміщенням матеріальних благ (сировини, матеріалів, виробів) у 

підприємстві і між підприємствами, а також утриманням запасів 

 

Примітка. Сформовано на підставі джерел [3, 6, 7, 8, 9, 10]  
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На нашу думку, ця класифікація є придатною 

для використання в практичній діяльності вітчизня-

них підприємств, а саме для розробки системи іден-

тифікації, обліку та контролю логістичних витрат на 

основі виокремлення центрів відповідальності ло-

гістичних витрат. 

Виділення в організаційній структурі підпри-

ємств центрів відповідальності дає можливість не 

тільки виявити загальну суму економії або перевит-

рат різних ресурсів, але й точно визначити, на якій 

ділянці та з чиєї провини допущено перевитрату. 

Також можна оцінити внесок кожного підрозділу в 

кінцевий підсумок діяльності й стежити за форму-

ванням цих витрат на всіх рівнях управління, що 

істотно підвищує економічну ефективність діяльно-

сті підприємства. Своєю чергою, це сприяє підви-

щенню рівня відповідальності керівників підрозді-

лів та одночасно більшій ініціативності в прийнятті 

тих чи інших управлінських рішень. 

 

Таблиця 2 

Підходи вчених до класифікаційних ознак логістичних витрат 

 

№ з/п Автор Класифікаційні ознаки 

1 Моісеєва Н. К. 

– Операційні логістичні витрати, тобто витрати на виконання логістичних 

операцій за функціями (перевезення, зберігання, складської вантажооброб-

ки, прийому та обробки замовлень);  

– витрати, пов’язані з адмініструванням логістичної системи (управлінські 

та трансакційні витрати);  

– витрати на компенсацію (елімінування) логістичних ризиків (страхування 

вантажів, відпові- дальності перевізника, страхування запасів, збитки від 
дефіциту товарів у споживача, пов’язані з логістикою; 

 – капітальні витрати, пов’язані із заморожуванням оборотного капіталу в 

запасах 

2 Окландер М. А. 

– На оформлення замовлень і вибір постачальника; 

 – на підтримку контактів з постачальниками;  

– на доставку; 
 – на вантажно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи; 

 – на складання графіків виробництва;  

– на переналагодження обладнання;  

– на внутрішньозаводські переміщення; 

 – на складування;  

– на підтримку контактів із споживачами; 

 – втрати прибутку в результаті невикористаних можливостей 

3 
Сток Д. Р., 

Ламберт Д. М. 

Залежно від природи та призначення витрат, поділив їх на:  

– контролюючі і не контролюючі; 

 – прямі та непрямі;  

– постійні та змінні; 

 – фактичні та потенційні;  

– релевантні і безнадійно втрачені 

4 Сумець О. М. 
Вважає за доцільне доповнити класифікацію логістичних витрат за ознакою 
«участь у відтворювальному процесі» такими групами, як капітальні та по-

точні 

5 
Міротін Л. Б., 

Ташбаєв Е. 

Класифікують логістичні витрати за:  

– елементами витрат;  

– функціональними сферами;  

– центрами відповідальност 

6 Гаджинський А. М. 

Виділяє логістичні витрати на:  

– переміщення матеріалів;  

– витрати запасів 

7 Крикавський В. Є. 

Пропонує класифікувати логістичні витрати за:  

– фазами логістичного процесу: по фазах виробництва (постачання, вироб-

ництво, збут);  

– у розрізі логістичного процесу, таких як рух (переміщення), спокій (за-

пас), процес у «мисленні» (інформація і рішення про процесі); 

 – важливим, як і для будь-яких витрат, є поділ логістичних витрат на змінні 

і постійні 

 

Примітка. Сформовано на підставі джерел [3, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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Специфіка обліку логістичних витрат полягає в 

необхідності групування витрат як навколо підроз-

ділів підприємства, так і навколо робіт та операцій, 

що поглинають ресурси. Тому на нашу думку, ефек-

тивним є управління логістичними витратами як за 

функціями так і за процесами логістичної діяльно-

сті. З огляду на це нами виокремлені центри відпові-

дальності виробничих підприємств за процесами 

логістичної діяльності: процес постачання, процес 

виробництва та процес збуту.  

Для створення ефективного середовища з об-

робки інформації для удосконалення управління ло-

гістичними витратами, постають серйозні завдання 

з удосконалення всієї роботи з підготовки й обробки 

первинної інформації фінансового обліку та іден-

тифікації логістичних витрат для потреб управлінсь-

кого обліку. 

За результатами дослідження практики діяльно-

сті ПАТ “Іскра” нами розроблено систему кодів 

логістичних витрат за центрами відповідальності 

(табл. 4). 

Логістика кожного окремого підприємства в ви-

ду його унікальності буде відрізнятися в залежності 

від його характерних особливостей та визначених 

завдань. Разом з тим, логістична інформація в обліку 

має формуватись відповідно до визначених державою 

принципів. Таким чином, облікова політика поєднує 

державне регулювання з ініціативою підприємства з 

питань раціоналізації і удосконалення обліку [1]. 

Тому на підприємстві необхідно визначити еле-

менти облікової політики щодо логістичних опера-

цій та внести їх до Положення (наказу, розпоряд-

ження) про облікову політику підприємства.  

 

 

 

 

 

 

           Таблиця 3 

Класифікація логістичних витрат виробничих підприємств для потреб управлінського обліку 

 

Критерій віднесення до 

відповідної групи витрат 
Група логістичних витрат 

За фазами 

логістичного процесу 

-  витрати на постачання 

- витрати, що супроводжують процес виробництва 

- витрати, що супроводжують процес збуту 

За логістичними 

потоками 

- витрати, що супроводжують матеріальний потік 

- витрати, що супроводжують інформаційний потік 

- витрати, що супроводжують фінансовий потік 

Залежно від обсягу 

виробництва 

- постійні витрати 

- змінні витрати 

За елементами 

витрат у логістичній діяльності 

- матеріальні витрати 

- витрати на оплату праці 

- відрахування на соціальні заходи 

- амортизація 

- інші операційні витрати 

За логістичними  

операціями 

- витрати на транспортування виробничих запасів 

- витрати на складування і зберігання виробничих запасів 

- витрати на внутрішньозаводське транспортування виробничих 

запасів та готової продукції 

- витрати на управління виробництвом (загально-виробничі) 

- витрати на складування і зберігання готової продукції 

- витрати на пакування готової продукції 

- витрати на транспортування готової продукції 

- витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи 

- витрати на контроль якості готової продукції 

- витрати на обслуговування споживача 

- витрати на організацію логістичної діяльності 

- витрати на управління інформаційними потоками 

За центрами відповідальності  

- витрати процесу постачання 

- витрати процесу виробництва 

- витрати процесу збуту 

 

Примітка. Авторська розробка 
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Узагальнюючи теоретичні аспекти формування 

облікової політики сучасного підприємства, можна 

констатувати, що облікова політика - це не лише су-

купність способів ведення обліку, обраних відповід-

но до умов господарювання, а й вибір методики об-

ліку, яка дає змогу використовувати різні варіанти 

відображення фактів господарського життя залежно 

від поставлених цілей щодо управління підприємст-

вом. Облікова політика має передбачати організа-

ційні та методичні основи системи обліку щодо фор-

мування інформаційних ресурсів як корисної для 

управління інформації. Для забезпечення цієї функ-

ції слід чітко регламентувати умови нагромадження, 

передачі та зберігання інформації, а також норми її 

акумуляції та форми подачі. Це безперечно стосу-

ється й обліку логістичних витрат. 

Додатком до наказу про облікову політику є ро-

бочий план рахунків, який має відображати специ-

фіку галузі, виду діяльності, визначати зміст аналі-

тичного обліку витрат загалом та логістичних зок-

рема. З огляду на це робочий план рахунків, що роз-

робляється на підприємстві з урахуванням потреб 

управлінського обліку, повинен бути гнучким, за-

довольняти потреби внутрішніх користувачів; бути 

зручним у користуванні; сприяти здійсненню конт-

ролю за операційною діяльністю підприємства. З ме-

тою систематизації облікової інформації за центра-

ми відповідальності у системі управління логістич-

ними витратами нами розроблено фрагмент робочо-

го плану рахунків управлінського обліку логістич-

них витрат (табл. 5). 

Варто зазначити, що нами пропонується вести 

аналітичний облік логістичних витрат за елементами 

витрат та узагальнювати за центрами відповідаль-

ності у системі управління логістичною діяльністю. 

При формуванні облікової політики підприємс-

тву необхідно також визначитись з документообігом 

щодо логістичних операцій. Тому в документі про 

облікову політику підприємства варто вказати фор-

ми накопичення інформації корисної для управління 

про логістичні витрати, порядок їх формування, ру-

ху, періодичність складання та відповідальних осіб. 

Такими регістрами обліку можуть бути картки, ві-

домості матеріально-технічного постачання, звіти 

про виробничу та збутову діяльність, графіки внут-

рішніх та зовнішніх перевезень, бюджети логістич-

них витрат за центрами відповідальності та інші 

регістри обліку.  

Тому, на нашу думку, в Наказі про облікову по-

літику варто виділити окремим розділом управ-

лінський облік логістичних витрат, в якому затвер-

дити: перелік первинної документації; форми ана-

літичного обліку: графік документообороту; робо-

чий план рахунків; систему розподілу логістичних 

витрат; методику складання бюджетів логістичних 

витрат; порядок складання внутрішньої звітності; 

періодичність та форми контролю логістичних вит-

рат; відображення результатів контролю в системі 

управлінського обліку. 

Ефективність функціонуючої на підприємстві 

логістичної системи є прямо залежною від організа-

ції належного обліку логістичних витрат. У свою 

чергу, відсутність обліку зумовлює той факт, що ло-

гістичні витрати перебувають поза увагою керівниц-

тва підприємств [5]. Одним із елементів управлінсь-

кого обліку, який зараз усе частіше впроваджується 

в роботу вітчизняних підприємств, є бюджетування. 

Бюджетування як сучасна управлінська техно-

логія, що передбачає розроблення, реалізацію й ана-

ліз виконання бюджетів на підприємстві, допомагає 

оптимізувати ресурсні потоки, забезпечити еконо-

мію, вдосконалити управління грошовими ресурса-

ми, зміцнити фінансову дисципліну, підвищити рі-

вень інвестиційної привабливості й конкуренто-

спроможності підприємства, викликає неабияке за-

цікавлення не лише у науковців та дослідників, а й у 

менеджерів, фахівців відповідного спрямування, під-

приємців тощо [2].  

Підприємство як об’єкт бюджетування є складною 

соціально-економічною системою. Відповідно, процес 

бюджетування для відображення господарської діяль-

ності підприємства та його галузевих особливостей 

повинен відбуватися на основі системного підходу.  

Системний підхід до бюджетування в електро-

ламповому виробництві означає: об’єкт бюджету-

вання (підприємство) виступає як цілісна модель, 

що характеризується певним набором параметрів 

(планових показників). Тому складання бюджету на 

певний період є не що інше, як моделювання, де в 

якості вихідних беруться параметри стану підпри-

ємства на початок бюджетного періоду, планові по-

казники обсягів реалізації електролампової продук-

ції з урахуванням одержання відповідних доходів.  

На нашу думку, система бюджетування має ба-

зуватися на даних аналітичного обліку, а також фор-

мувати оперативну звітність для контролю та аналі-

зу логістичної діяльності підприємства. 

Існує багато різновидів бюджетів, які викорис-

товуються залежно від структури та розміру підпри-

ємства, особливостей діяльності, розподілу повно-

важень тощо. 

З огляду на галузеву специфіку діяльності під-

приємств електролампового виробництва, на нашу 

думку, доцільним є застосування таких методів бюд-

жетування логістичних витрат: за центрами від-

повідальності для забезпечення можливості контро-

лю показників діяльності; бюджетування “від досяг-

нутого”, використовуючи принцип нарощування 

(розрахунок бюджетів на підставі звітних показни-

ків попереднього періоду з урахуванням перспектив 

діяльності у майбутньому періоді); неперервного 

бюджетування, яке дає змогу за результатами вико-

нання бюджетів за певний мінімальний період вно-

сити корективи і зміни до бюджетів залишкового 

бюджетного періоду та розробляти бюджети на міні-

мальний бюджетний період та послідовного бюдже-

тування, з огляду на порядок розроблення бюджетів.  

За результатами наукового дослідження та з ура-

хуванням галузевої специфіки діяльності підпри-

ємств з електролампового виробництва розроблено та 

запропоновано для впровадження в умовах обліку ло-

гістичних витрат за центрами відповідальності бюд-

жети: бюджет процесу постачання, бюджет процесу 

виробництва; бюджети процесу збуту (табл. 6). 
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Таким чином, впровадження бюджетного управ-

ління логістичними витратами електролампового під-

приємств дозволить прогнозувати результати логіс-

тичної діяльності центрів відповідальності та підпри-

ємства загалом, підвищити кваліфікацію керівного 

складу, освоїти нову предметну сферу управління; 

можливість розподілити відповідальність і права на 

декілька рівнів управління та делегувати повнова-

ження щодо прийняття управлінських рішень. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Отже, як видно з нашого 

дослідження в економічній літературі існують різно-

манітні підходи до визначення і класифікації логіс-

тичних витрат. Проте й досі не достатньо аргументо-

вано склад логістичних витрат, який би достатньою 

мірою задовольняв практичні потреби управління ло-

гістичною діяльністю. Крім цього практично не 

розроблені організаційні та методичні основи обліку 

логістичних витрат виробничих підприємств. 

Запропонована нами класифікація логістичних 

витрат дає змогу ідентифікувати та структурувати ло-

гістичні витрати за центрами відповідальності, вести 

облік з використанням запропонованих системи кодів 

та доповнення до робочого плану рахунків, планува-

ти їх обсяг з допомогою системи бюджетів визначе-

них центрів відповідальності. 

Подальші дослідження передбачають розроблен-

ня системи внутрішньої звітності для контролю логіс-

тичних витрат й прийняття ефективних управлінсь-

ких рішень щодо їх оптимізації. 
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Таблиця 6 

 

Бюджет логістичних витрат процесу постачання на 2016 рік 
 

Витрати логістичних 

операцій 

Планові показники 
Разом 

на 2016 рік 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
 

Витрати на перевезення 

найманим перевізником 
451086,00 451086,00 451086,00 451086,00 

1804344,00 

Витрати на перевезення 

власним транспортом 
345156,00 345156,00 345156,00 345156,00 

1380624,00 

Витрати на навантажуваль-

но-розвантажувальні роботи 
11258,00 11258,00 11258,00 11258,00 

45032,00 

Витрати відділу постачання 17854,00 17854,00 17854,00 17854,00 71416,00 

Витрати на утримання 

складів 
78967,00 78967,00 78967,00 78967,00 

315868,00 

Разом витрат процесу пос-

тачання 
1904321,00 1904321,00 1904321,00 1904321,00 

7617284,00 
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Постановка проблеми. Основу функціонуван-

ня банківської системи складають фінансові ресур-

си, зростання яких сприяє підвищенню можливос-

тей банків у задоволенні поточних та інвестиційних 

потреб суб’єктів господарювання і домогосподарств 

у додаткових фінансових ресурсах. Водночас сьогодні 

в умовах фінансової нестабільності в Україні поміт-

но загострилися проблеми формування та викорис-

тання ресурсів банків. Необхідність прискорення 

розвитку виробництва та обмеженість фондового 

ринку спричинили надто високий попит на банківсь-

кі кредити, що, в свою чергу, вимагає прискореного 

нарощування банківських ресурсів. Однак низький 

рівень монетизації економіки, низька ефективність 

виробництва, недостатній життєвий рівень населен-

ня та слабка довіра до банківської системи істотно 

ускладнюють вирішення цього завдання.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання, пов’язані з визначенням сутності фінансових 

ресурсів банку, знайшли відображення в працях та-

ких вітчизняних науковців, як М. Алексеєнко, О. Ва-

сюренко, О. Вовчак, Ж. Довгань, А. Мороз, С. Пав-

люк, В. Рисін, М. Савлук, І. Федосік. Водночас в еко-

номічній літературі немає єдиного чіткого підходу 

до визначення сутності фінансових ресурсів банку, 

що обумовлено складністю структури та їх різнома-

нітністю. У своїх працях науковці окреслюють по-

няття “ресурси банку”, або “банківські ресурси”, 

проте дефініція “фінансові ресурси” практично не 

спостерігається, в той час як вагомого значення на-

буває вивчення саме їх сутності з метою вдоскона-

лення системи управління ними. Це, своєю чергою, 

зумовлює потребу вирішення проблеми понятійного 

наповнення процесу управління ресурсами банків і, 

відповідно, реалізацію його механізму.  

 

Постановка завдання. Метою даного дослід-

ження є здійснити аналіз наукових тверджень щодо 

визначення сутності фінансових ресурсів банку, а 

також встановити їх значення у забезпеченні ста-

більності банку. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-

часний етап розвитку економіки України визнача-

ється високим динамізмом та інтегрованістю про-

цесів у всіх її ланках, поглибленням міжгосподар-

ських зв’язків та активною взаємодією зі світовим 

співтовариством. 

Вагоме місце у цих процесах відводиться бан-

ківській системі як фінансовому посереднику та 

 

Таблиця 1 

Теоретичні підходи вчених щодо визначення сутності поняття “фінансові ресурси банку” 

 

Автори Наукова думка щодо визначення сутності поняття “фінансові ресурси 

банку” 

Едвін Дж. Долан Досліджуючи ресурси банку, пропонує звернутися до правового боку бан-

ківського балансового звіту, де відображені депозити, позики й акціонерний 

капітал банку. 

Мороз А.,  

Савлук М. 

Ресурси комерційного банку – це сукупність коштів, що є у його розпоряд-

женні та використовуються для виконання активних операцій. 

Алексеєнко М. Банківські ресурси – сукупність грошових ресурсів й виражених у грошовій 

формі матеріальних, нематеріальних та фінансових активів, що перебува-

ють у розпорядженні банків і можуть бути використані ними для здійснення 

активних операцій та надання послуг. 

Волохата К. Фінансові ресурси банку – це сукупність акумульованих з різних джерел 

коштів, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу та використо-
вуються в банківській діяльності з метою отримання прибутку. 

Васюренко О. Ресурси комерційного банку – це сукупність власних, залучених і цільових 

фінансових коштів банку, що знаходяться в безпосередньому його розпо-

рядженні і використовуються на його розсуд для здійснення повномасш-

табної банківської діяльності. 

Вовчак О. 

Рущишин Н. 

Ресурси банку – це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його роз-

порядженні й використовуються для здійснення активних та інших опера-

цій. 

Лаврушин О. Банківські ресурси – це сукупність власних і залучених коштів, що є у роз-

порядженні банку та використовуються для проведення активних операцій. 

Присяжнюк О. Ресурси комерційного банку – його власний капітал, залучений і позиковий 

капітал, а також як самостійне джерело власних коштів банку. 

Кутідзе Л.,  

Гранько О. 

Ресурси комерційних банків – сукупність власного капіталу і залученого 

банком у результаті проведення пасивних і активно-пасивних операцій, а 

також коштів, що є в його розпорядженні і можуть бути використані для 

активних операцій. 

 

Примітка: складено на основі [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
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координатору руху фінансових ресурсів. Банки аку-

мулюють грошові ресурси, здійснюючи водночас їх 

перерозподіл між різними суб’єктами ринку. Водно-

час у контексті успішного функціонування банків у 

сучасних умовах виокремлюється проблема їх ре-

сурсного забезпечення як основи діяльності. Варто 

зазначити, що в сучасній економічній літературі іс-

нують різні, часто дискусійні погляди на розуміння 

та трактування суті поняття „банківські ресурси” за-

лежно від тих чи інших критеріїв, які автори вкла-

дають у розкриття змісту цього поняття і які у 

підсумку визначають його остаточне формулюван-

ня. Окремі автори не дають чіткого розмежування 

понять „банківські ресурси”, „банківський капітал”, 

„власний капітал банку”, таким чином ототожню-

ючи їх.  

Більшість вчених ототожнюють фінансові ре-

сурси банку та банківські ресурси. При цьому бан-

ківські ресурси визначають як основу діяльності 

будь-якого банку, оскільки процеси формування ре-

сурсів і надання позик перебувають у тісному 

взаємозв’язку. Для з’ясування сутності фінансових 

ресурсів банку порівняємо наукові підходи вчених 

(табл. 1). 

Розглядаючи економічний зміст ресурсів банків, 

зазначимо, що їх перелив здійснюється на кредитній 

основі та є своєрідним товаром. Споживча вартість 

банківських ресурсів полягає у спроможності функ-

ціонувати як капітал і приносити дохід у вигляді 

позичкового прибутку, що є складовою банківських 

прибутків. З огляду на це вважається: поняття “ре-

сурси комерційних банків” може мати два аспекти. 

По-перше, традиційні банківські ресурси явля-

ють собою акумульовані банком тимчасово вільні 

кошти господарства й населення на умовах забезпе-

чення зобов’язань власності чи боргу для подальшого 

розміщення на ринку з метою отримання прибутку. 

По-друге, окрім традиційних банківських ресур-

сів, у дане поняття можна включити й реальні мож-

ливості банку не лише акумулювати кошти в зобо-

в’язання боргу та зобов’язання власності, а й можли-

вості вилучати прибуток від проведення дохідних 

банківських операцій (дохідних активних, комісій-

них і посередницьких операцій). Натомість розмір 

прибутку має бути достатнім для окупності залуче-

них та запозичених ресурсів і поступового зростан-

ня капіталу банку. Саме розуміння банківських ре-

сурсів у широкому аспекті висуває на центральне мі-

сце проблему управління активами / пасивами. 

Отже, можна погодитися, що ресурси банку – це 

сукупність грошових коштів, які знаходяться у роз-

порядженні банку і використовуються ним для здійс-

нення кредитних, інвестиційних та інших активних 

операцій. 

Окремі дослідники розглядають сутність бан-

ківських ресурсів через призму поняття „банківсь-

кий капітал”. Виходячи з аналізу теоретичної сут-

ності, поняття „капітал” визначають як відносини 

економічної власності між різними суб’єктами з 

приводу формування активів, в т.ч. грошових коштів 

у банку та їх використання з метою привласнення 

максимальних прибутків. При з’ясуванні сутності 

банківського капіталу зазначені автори виділяють 

матеріально-речовий зміст і суспільну форму. До 

матеріально-речової структури банківського капі-

талу відносять засоби праці (банківську техніку, бу-

дівлі) та різні види грошових коштів (власні, залуче-

ні та запозичені). Суспільна форма банківського ка-

піталу – це сукупність відносин економічної влас-

ності між різними економічними суб’єктами з при-

воду залучення, використання і привласнення гро-

шових коштів. 

Трактування фінансових ресурсів банку визна-

чається специфікою діяльності банківських установ, 

які, з одного боку, виступають як фінансові інститу-

ти, що беруть участь у перерозподілі вільних фінан-

сових ресурсів, а, з іншого, – як суб’єкти господа-

рювання, що використовують фінансові ресурси у 

своїй діяльності. 

Ресурси окремо взятого банку – це сукупність 

грошових коштів і виражених у грошовій формі ма-

теріальних і фінансових активів, що перебувають у 

розпорядженні банків і можуть бути використані ни-

ми для кредитно-інвестиційних операцій та надання 

банківських послуг [10]. 

Ресурси ж усієї банківської системи – це особливе 

економічне поняття, що виражає сукупність еконо-

мічних відносин із приводу створення, розподілу і ви-

користання коштів банківською системою на макро-

економічному рівні. Наявність мультиплікаційного 

ефекту при створенні ресурсів банків, діяльність цент-

ральних банків із емісії платіжних засобів роблять до-

сить проблематичним визначення сукупних ресурсів 

банківської системи країни шляхом арифметичного 

підсумовування ресурсів окремих банків. 

Банківські ресурси доцільно розглядати як у мік-

роекономічному, так і у макроекономічному аспек-

тах (рис. 1) [10]. 

Для уточнення, більш глибшого розуміння та 

подальшого з’ясування суті та економічної природи 

ресурсів банку необхідною є наукове обґрунтована 

їх класифікація як в узагальненому вигляді, тобто за 

найбільш суттєвими ознаками та критеріями, так і в 

деталізації - за джерелами їх формування та за скла-

довими компонентами. 

В економічній літературі класифікують банків-

ські ресурси за різними ознаками: за джерелами утво-

рення, економічним змістом, місцем мобілізації, мож-

ливістю прогнозування розмірів ресурсу, можливіс-

тю використання (рис. 2). 

Найбільш поширеною в сучасній економічній 

літературі є класифікація ресурсів банку за джере-

лами їх формування, згідно з якою виокремлюють 

власні, залучені та запозичені (позикові) ресурси. 

Водночас окремі автори, не виокремлюючи запози-

чені ресурси, включають їх до залучених, виходячи 

з того, що це „чужі” для банку ресурси (зобов’язання 

банку перед вкладниками та кредиторами), тобто 

сформовані за рахунок зовнішніх джерел. З таким 

поглядом на структуризацію ресурсів банку немож-

ливо не погодитися, оскільки здійснений таким чи-

ном поділ ресурсів банку випливає з їх економічної 

природи і тому є цілком аргументованим та логіч-

ним як з теоретичної, так і практичної точок зору. 
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Окрім того, необхідно зазначити, що банківські ре-

сурси, часто ототожнюючи з банківським капіталом, 

класифікують саме з позицій капіталу. 

Однією зі складових ресурсів банку є власні 

кошти, які є джерелом внутрішнього походження. 

До власних коштів відносять кошти статутного, ре-

зервного, страхового й інших капіталів банку, що 

формуються за рахунок прибутку, а також нерозпо-

ділений прибуток минулих та поточного років. Для 

аналізу фінансово-економічних показників бан-

ківської діяльності та розрахунку економічних нор-

мативів використовується регулятивний капітал. 

Власні ресурси – лише відправна точка для орга-

нізації банківської справи, а їх роль значною мірою 

зводиться до гарантування прибутковості та фінан-

сової стійкості банку. 
Найбільша частина пасивів банку, яка в декілька 

разів перевищує його власні кошти, - залучені кош-
ти, що визначає специфіку банку як посередника у 
сфері фінансових відносин. Залучені кошти висту-
пають основним джерелом формування ресурсів 
банку, які в подальшому спрямовуються для вико-
ристання у формі проведення активних операцій. У 
банківській практиці всі рахунки клієнтів, відкриті в 
банку, узагальнено називають депозитами, а отже, 
залучені кошти – депозитними зобов’язаннями. 

 

 

Рис. 1. Макро- та мікроекономічний аспекти формування ресурсів банків  
 

Примітка: складено на основі [10] 
 

Ресурси банків 

Макроекономічний аспект 

Важлива передумова для зростання гро-

шово-кредитного мультиплікатора та про-

позиції грошей, прискорення ремонетиза-

ції економіки і розвитку ринкових відносин 

Важливе джерело інвестицій у реальний 

сектор економіки країни 

Досягнення економічного зростання при 

ефективному використанні інвестованих 

коштів 

Структурна перебудова економіки в умо-

вах державної підтримки банківської сис-

теми 

Засіб досягнення соціальної стабільності в 

суспільстві, зростання добробуту громадян 

Інструмент підвищення довіри до еконо-

міки, фінансової та банківської системи 

України в очах світової спільноти 

Джерело підтримки ліквідності та забезпе-

чення фінансової надійності банківських 

установ 

Створює можливість для накопичення кош-

тів з метою отримання доходу або майбут-

нього використання інвесторами та креди-

торами банку за умов надійності їх збері-

гання 

Мікроекономічний аспект 

Передумова отримання прибутку банком 

та задоволення інтересів його акціонерів 

Засіб диверсифікації активних операцій, збіль-

шення частки капіталомістких операцій 

Сприяє зростанню капіталізації банків та 

виконанню вимог контролюючих органів 

Інструмент підвищення довіри до банку, 

досягнення іміджевих та інших маркетин-

гових цілей 

Джерело фінансування діяльності банку на 

початковій стадії його створення та при 

виникненні фінансових ускладнень 

Сприяє налагодженню ділових відносин між 

комерційними банками та їх клієнтами, 

доступу на нові ринки банківських послуг 

Створює передумови для поліпшення ор-

ганізації розрахунків в економіці, що доз-

воляє державі поліпшувати стан грошово-

го обігу, а економічним суб’єктам викорис-

товувати вигідні для них форми розрахунків 
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Це джерело формування ресурсів є традиційним 

у банківській практиці, однак з розвитком вітчиз-

няного фінансового ринку, залучення вітчизняної 

банківської системи у світові інтеграційні процеси 

зростає роль іншого джерела формування ресурсів 

банку - запозичених коштів. 

Запозичені кошти мають суттєве значення для 

підтримки поточної банківської ліквідності й тому 

активно використовуються банками України. Опе-

рацію запозичення коштів називають купівлею  

фондів, а джерела запозичення - недепозитними 

зобов’язаннями банку. Відмінною особливістю 

 

 
Рис. 2. Класифікація фінансових ресурсів банку 

Примітка: складено на основі [2, 3, 4, 6] 
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Заборгованість перед клієнтами 

Заборгованість перед іншими 

банками 

Заборгованість перед НБУ 

Запозичені 

Залучені 

Економічний зміст відображення у балансі 

банку 

Мобілізовані самим банком 

Місце мобілізації 
Придбані в інших банках (у 
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прогнозуванню 

Не підлягають прогнозуванню 

Можливість прогнозування величини ресурсів 

Відображення в обліку 
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Позабалансові 

Термін знаходження в розпорядженні банку Постійні 

Тимчасові 

Постійні 

Стабільні 

Дорогі 

Нестабільні 

Дешеві 

Безплатні 

Можливість утворення 

Ціна залучення 
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запозичених коштів, виходячи з механізму їх аку-

муляції, є те, що в цьому випадку їх формування 

здійснюється за безпосередньої ініціативи банку, в 

той час як під час формування залучених ресурсів 

ініціаторами виступають клієнти банку. 

Оскільки класифікація ресурсів банку за джере-

лами їх формування є визначальною з-поміж інших, 

з огляду на значний науковий і практичний інтерес, 

структуру ресурсів банку за складовими елементами 

відображено на рис. 3. 

На основі проведеного аналізу з’ясовано, що 

структура ресурсів окремих банків є індивідуальною 

і залежить від ступеня їх спеціалізації, особливостей 

їх діяльності, стану ринку кредитних ресурсів та ін-

ших чинників. Так, універсальні банки, які здійсню-

ють переважно операції з короткострокового кре-

дитування, як основний вид залучених ресурсів ви-

користовують короткострокові депозити, а іпотечні 

банки, які займаються довгостроковим кредитуван-

ням під заставу нерухомості, мобілізують ресурси 

шляхом випуску та реалізації довгострокових зобо-

в’язань (іпотечних облігацій). 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Однією з необхідних пе-

редумов ефективного функціонування банків та їх 

фінансової стійкості є стабільність і достатність їх 

ресурсної бази. Сучасні ресурсні проблеми банків 

зумовлені багатьма чинниками як зовнішнього, так і 

внутрішнього характеру. Зовнішніми чинниками впли-

ву є: незадовільний стан світової та національної фі-

нансово-економічних систем, недосконалість гро-

шово-кредитної політики центрального банку, не-

досконалість законодавчої бази, підірвана довіра до 

кредитних установ, нерозвиненість ринку страху-

вання та фондового ринку тощо. Найбільш вагомим 

чинником внутрішнього характеру щодо накопичен-

ня ресурсних проблем банків є: недостатній рівень ка-

піталізації банків, а внаслідок цього – ненадійність, 

нестабільність та неспроможність банків пристосува-

тися до несприятливих змін кон’юнктури ринку. 

Вирішення проблем, які виникають під впливом 

вищеперерахованих чинників, вимагає від банків 

оптимізації ресурсної політики. 

Для вирішення проблем, пов’язаних із забезпе-

ченням ресурсами банків України, необхідно перш 

за все забезпечити прискорення розвитку виробниц-

тва та активізацію фондового ринку. Крім того, бан-

ки, дбаючи про збільшення обсягів своїх ресурсів, 

повинні: збільшувати обсяг власного капіталу; акти-

візувати роботу банку із залучення вільних коштів 

населення; запроваджувати нові види банківських 

продуктів для юридичних і фізичних осіб; приско-

рювати і впроваджувати ефективні методи маневру-

вання ресурсами банків за умови виваженої, збалан-

сованої політики відповідності пасивних і активних 

операцій банку. 

 

 

Рис. 3. Класифікація ресурсів банку за джерелами формування 

Примітка: складено на основі [7] 
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Статутний капітал; 

Резервний капітал; 

Нерозподілений прибуток; 

Резервні та інші фонди банку. 

Кошти на вимогу (до запитання) суб’єктів 

господарювання; 

Строкові кошти суб’єктів господарювання; 

Кошти на вимогу фізичних осіб; 

Кошти бюджету й позабюджетних фондів; 

Кредиторська заборгованість; 

Цінні папери власного боргу. 

Кошти НБУ; 

Кошти інших банків; 

Цінні папери субординованого боргу 
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Під час формування ресурсної бази банк перед-

усім має визначити систему цілей та напрямки діяль-

ності банку. Під час вироблення політики мобілізації 

ресурсів банк повинен реалізувати такі цілі: прибут-

ковість, дотримання вимог регулюючих органів, лік-

відність, мінімізація витрат, орієнтація на адапта-

цію, обсяги і ринок. Завданням політики банку щодо 

мобілізації ресурсів є формування необхідних кош-

тів для подальшого їх розміщення шляхом найкра-

щої реалізації цілей. Це потребує порівняння ре-

сурсів через вибір найкращих елементів шляхом 

якісної їх оцінки. 
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можність вітчизняних суб’єктів підприємництва є низькою, зокрема через дію негативних інституційних 

та фінансово-економічних чинників, які послаблюють стан безпеки і життєздатність економічних аген-

тів. В Україні необхідна реалізація заходів, орієнтованих на покращення середовища безпеки міжнародної 

фінансово-економічної діяльності, обґрунтування яких є метою статті. Визначені пріоритети державної 

політики в цій сфері, які стосуються нівелювання ризиків для суб’єктів міжнародної фінансово-економіч-
ної діяльності, зокрема підприємств малого і середнього бізнесу. Подальші наукові дослідження доцільно 

зосередити на фінансових інструментах та чинниках покращення доступності міжнародних фінансових 
ресурсів для вітчизняних суб’єктів бізнесу. 
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Abstract. The relevance of research results consists in the fact that the international competitiveness of domestic 

entities is low, particularly because of the negative effect of institutional, financial&economic factors that weaken 

the security  and viability of economic agents. Ukraine needs to implement measures aimed at improving the security 
environment of the international financial&economic activity,  the substantiation of which is the purpose of this 

article. State policy priorities in this area are determined which relate to leveling the risks for the subjects of  the 
international financial&economic activity, in particular enterprises of small and medium business. Further 

research is expedient to focus on financial instruments and factors of improvement of availability of international 

financial resources for domestic business entities.  
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Постановка проблеми. Європейська економіч-

на інтеграція надає нові можливості для України та 

її суб’єктів економічної діяльності. Проте інтеграція 

України у глобальний та європейський економічний 

простір може спричинити істотні негативні соціаль-

но-економічні наслідки для держави та тих її ре-

гіонів, які не виробили власної стратегії економічної 

безпеки, системотворчим елементом якої є безпека 

міжнародної фінансово-економічної діяльності су-

б’єктів підприємництва, а також не забезпечили 

формування відповідної суспільної ідеології. Особ-

ливо важливим є це завдання в умовах відкритої між-

народної конкуренції, впливу наддержавних систем 

багатостороннього регулювання, застосування єди-

них принципів, правил і норм. 

Разом з тим, членство в міжнародних економіч-

них об’єднаннях є необхідною умовою для забезпе-

чення сталого економічного розвитку держави, залу-

чення іноземних інвестицій та формування сприят-

ливих умов зовнішньої торгівлі. Це питання є особ-

ливо актуальним у перехідних економіках, які пот-

ребують прозорого та передбачуваного регулятор-

ного середовища. Чітке виконання норм та правил 

таких об’єднань гарантує поліпшення умов підпри-

ємницької діяльності. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

леми управління міжнародними фінансами в тій чи 

іншій мірі досліджуються у науковій літературі. Так, 

у працях Н. Бойцун [1], Ю. Козака [6] та С. Наумен-

кової [9] дається загальна характеристика та структура 
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міжнародних фінансових систем, аналізуються їх 

склад та структура, особливості формування та ви-

користання фінансових ресурсів. 

У дослідженнях С. Боринця [2], А. Філіпенка [7] та 

Л. Красавиної [8] акцент робиться на міжнародних сис-

темах управління фінансовими ресурсами та відповід-

них зовнішньоекономічних і фінансових відносинах. 

У роботах А. Даниленка [3], О. Лактіонової [5] 

та І. Школьника [10] передусім вивчаються конкрет-

ні функціональні сфери міжнародних фінансів.  

М. Карлін [4] аналізує фінансову систему держави 

та вказує на взаємозв’язки і взаємовпливи її функціо-

нування з міжнародними фінансовими системами. 

Водночас окремий важливий аспект проблеми, а 

саме: причини й умови здійснення міжнародних фі-

нансово-економічних операцій вітчизняними суб’єкта-

ми бізнесу – залишається практично не дослідженим. 
 

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-

тування теоретико- прикладних засад формування 

середовища безпеки міжнародної фінансово-еконо-

мічної діяльності вітчизняних суб’єктів бізнесу. 
 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Негативними передумовами розвитку зовнішньої 

фінансово-економічної діяльності підприємств в 

Україні, що, крім іншого, засвідчують як слабкі по-

зиції вітчизняних суб’єктів підприємництва на зов-

нішніх ринках збуту, так і недостатність роботи ор-

ганів державного управління у напрямі поліпшення 

умов виходу вітчизняних підприємств на зовнішні 

ринки, є: 1) надмірна енерго- та ресурсомісткість про-

дукції експортно орієнтованих виробництв та від-

сутність суттєвих зрушень у напрямі її подолання;  

2) недосконалість як системи, так і механізму опо-

даткування зовнішньоторговельних операцій, низь-

ка якість митного контролю; 3) зниження конку-

рентного та коопераційного потенціалу вітчизняних 

експортерів; 4) невисокий рівень зацікавленості іно-

земних інвесторів у здійсненні прямих іноземних ін-

вестицій в Україну; 5) неспроможність вітчизняних 

експортерів подолати більшість перешкод щодо 

зміцнення позицій на зовнішніх ринках у стратегіч-

но важливих видах економічної діяльності та секто-

рах економіки; 6) низькі можливості критичної маси 

вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності 

щодо посилення присутності їх продукції (послуг) 

на зовнішніх ринках внаслідок обмеженості фінан-

сових, маркетингових та кадрових можливостей. 

До основних проблем, які сьогодні перешкод-

жають розвитку зовнішньої фінансово-економічної 

діяльності вітчизняних суб’єктів підприємництва на 

зовнішніх ринках загалом і на вирішення яких має 

бути спрямована послідовна й активна державна по-

літика, належать (про це свідчать результати опиту-

вань вітчизняних підприємств, які здійснюють зов-

нішньоекономічні операції) такі: 1) складність здійс-

нення експортних процедур (23% та 21% підпри-

ємств вважають значною перешкодою виходу на зов-

нішні ринки часті зміни експортних процедур та ве-

лику кількість документів відповідно; процедури мит-

ного контролю вважають перешкодою 56% експор-

терів, одержання ліцензій та сертифікацію товарів – 

відповідно 36% та 34%, чинні терміни повернення 

валютної виручки – 44%); 2) недосконалість подат-

кової політики держави, низька ефективність роботи 

податкових служб, а також відсутність належної 

системи захисту інтересів інвесторів, у тому числі в 

суді (лише близько половини експортерів повер-

тають ПДВ, а переважна більшість експортерів 

(87%), які мали проблеми з ПДВ, не вважають за 

потрібне звертатися до суду, оскільки навіть за умо-

ви позитивного рішення вони впевнені, що їм все 

рівно не буде відшкодовано суми сплаченого подат-

ку); 3) високий рівень конкуренції, а також широкі 

можливості закордонних підприємств щодо захисту 

їх продукції на внутрішніх для них ринках (більше 

половини вітчизняних експортерів відчувають нега-

тивний вплив через конкуренцію на зовнішньому 

ринку; надмірно високою визнали вартість просу-

вання товару за кордоном 56% вітчизняних під-

приємців; проблеми довіри та безпеки – 31%; склад-

ність пошуку партнерів по бізнесу – 30%). 

На найвищому рівні державного управління в 

Україні обрано курс на прискорення євроінтеграцій-

них процесів. У цьому контексті варто очікувати та-

ких позитивних зрушень: прискорення структурних 

реформ; збільшення обсягів іноземних інвестицій в 

економіку України; спрощення доступу вітчизняних 

підприємств на ринки інших країн; підвищення рів-

ня прозорості та передбачуваності бізнес-середови-

ща; зниження вартості сировини; доступ до механіз-

му вирішення торгових суперечок.  

З метою зміцнення конкурентних позицій та 

засад економічної безпеки вітчизняних підприємств, 

інших високоризикових (у контексті прискорення 

зовнішньоекономічної інтеграції України) галузей 

економіки (зокрема, промисловості) доцільно реалі-

зувати ефективну політику субсидування, спрямова-

ного на підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних промислових підприємств, розвиток 

ринкової інфраструктури, активізацію інновацій. Ба-

зовими напрямами неадресних горизонтальних прог-

рам субсидування є: державна підтримка доконку-

рентної науково-дослідної діяльності; допомога під-

приємствам у маркетингових дослідженнях; удоско-

налення інфраструктури обслуговування виробниц-

тва та експорту, а також коопераційних зв’язків ве-

ликих промислових підприємств із суб’єктами ма-

лого бізнесу; підвищення рівня кваліфікації персо-

налу підприємств та ін. 

У секторальному аспекті найменш захищеними 

в умовах прискорення євроінтеграції України є під-

приємства сектора малого бізнесу. Рівень конкурен-

тоспроможності вітчизняних малих підприємств у 

більшості випадків поступається іноземним підпри-

ємствам. Про це свідчить таке: вітчизняні підпри-

ємства демонструють низьку активність щодо здійс-

нення експортної діяльності (частка суб’єктів, які 

здійснюють експортні операції, становить 6,1%); 

відбувається незначне збільшення кількості малих 

підприємств-експортерів, а також скорочення частки 

малих промислових підприємств-експортерів; прак-

тично кожне друге вітчизняне мале підприємство 

(54,7%), яке здійснює імпортні операції, імпортує в 
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Україну готову продукцію для подальшого перепро-

дажу та лише 20,1% підприємств імпортують сиро-

вину та матеріали з подальшим використанням на 

власному виробництві; державна підтримка експорт-

них операцій вітчизняних підприємств є не лише не-

достатньою, але, крім факторів „некомерційного” 

характеру, часто руйнує експортний потенціал під-

приємств (понад 50% респондентів-експортерів 

стикнулися з проблемою неповернення ПДВ, а та-

кож понад 50% вітчизняних підприємств-експорте-

рів відчувають негативний вплив через конкуренцію 

на зовнішньому ринку з боку інших виробників). 

Розробка і реалізація заходів органів державного 

управління в аналізованій сфері повинні сприяти 

зниженню рівня енерго- та ресурсомісткості вироб-

ництва; усуненню регіональної концентрації ринків 

збуту продукції, популяризації їх продукції на зов-

нішніх ринках збуту та підвищенню інвестиційної 

активності; підвищенню якості продукції (послуг) та 

ефективності управління малими підприємствами; 

значному підвищенню рівня їх доступу до фінансо-

во-кредитних ресурсів; зменшенню кількості та 

частки збиткових підприємств, створенню нових ма-

лих підприємств та посиленню кооперації між під-

приємствами малого, середнього і великого бізнесу; 

посиленню рівня безпеки та захищеності суб’єктів 

малого підприємництва від криміналу і контролюю-

чих структур.  

Варто також зазначити, що територіально про-

цес економічної інтеграції держави є досить не-

збалансованим та несиметричним, оскільки регіони 

країни різняться за рівнем соціально-економічного 

розвитку, галузевою структурою та структурою зов-

нішньої торгівлі, а також (що найбільш важливо) за 

рівнем конкурентоспроможності суб’єктів підпри-

ємництва та ефективністю державної політики у 

цьому напрямі.  

Зауважимо, що актуалізувалася потреба у роз-

робці Національної стратегії забезпечення конку-

рентоспроможності держави в умовах глобалізації, в 

межах якої належне місце має належати формуван-

ню середовища безпеки міжнародної фінансово-еко-

номічної діяльності вітчизняного підприємництва. 

Стратегічними орієнтирами останнього мають стати 

такі базові компоненти: вдосконалення чинного за-

конодавства з метою зближення його із законодавс-

твом ЄС у сфері конкурентної політики, а також 

закріплення єдиного загальнодержавного підходу до 

забезпечення соціально-економічного розвитку Украї-

ни; розвиток і вдосконалення інституційної бази за-

хисту конкуренції та механізмів проведення конку-

рентної політики в державі та на регіональному рів-

ні; формування інституційної бази структурних ре-

форм із врахуванням інтересів усіх суб’єктів систе-

ми економічної безпеки підприємництва і під впли-

вом зовнішніх чинників, насамперед політики Євро-

пейського Союзу щодо України (стаття 51 Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною та ЄС); 

забезпечення дотримання формальних і неформаль-

них правил економічного життя та взаємовідносин 

між елементами економічної структури, ефективної 

протидії іллегальній господарській діяльності; уне-

можливлення домінування у владі представників 

олігархічно-інсайдерських груп та „старих” галузей, 

що зумовлює консервування структурної недоско-

налості економіки, істотно ускладнює ініціювання 

та здійснення швидких і болісних структурних ре-

форм на рівні законодавчої й виконавчої влади; на-

дання внутрішньої підтримки структурним рефор-

мам та інституційним змінам як передумови забез-

печення посилення конкурентних позицій більшості 

територій (регіонів) країни та/чи її галузей через 

інститути громадянського суспільства, усунення 

диспропорцій в інноваційній та експортній структу-

рі виробництва, територіальній структурі, співвідно-

шенні малих, середніх і великих підприємств, струк-

турі зайнятості під час обґрунтування інвестиційних 

преференцій та заохочень, а також нівелювання по-

силення настроїв соціальної апатії та недобросо-

вісної господарської діяльності; поєднання заходів 

із розвитку громадянського суспільства як найваго-

мішого чинника інституційно-структурних реформ з 

ініціюванням раціонального, з погляду національ-

них інтересів, зовнішнього впливу; інтенсифікація і 

поглиблення економічного складника транскордон-

ного співробітництва у межах загальнодержавної 

стратегії євроінтеграції та політики сусідства Украї-

на – ЄС. 

Доцільно визначити пріоритетними такі тактич-

ні засади політики формування середовища безпеки 

міжнародної фінансово-економічної діяльності віт-

чизняного підприємництва: вдосконалення системи 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності вітчизняних суб’єктів підприємницької діяль-

ності та умов їх виходу на зовнішні ринки, зміцнен-

ня економічної безпеки вітчизняного підприємниц-

тва в умовах вступу країни до європейських та сві-

тових економічних інтеграційних об’єднань; ство-

рення сприятливого інвестиційного клімату; реалі-

зація інноваційної політики в умовах глобалізованих 

науково-технічних процесів; здійснення першочер-

гових заходів удосконалення економічної політики 

держави; підвищення міжнародної конкурентоспро-

можності вітчизняного підприємництва. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. З метою покращення сере-

довища безпеки міжнародної фінансово-економіч-

ної діяльності вітчизняних суб’єктів бізнесу в умо-

вах відкритої економіки необхідно реалізувати захо-

ди, спрямовані на нівелювання ризиків для реально-

го сектора економіки, а також підприємств малого і 

середнього бізнесу, оскільки європейська економіч-

на інтеграція надає нові можливості для України та 

її регіонів, враховуючи суб’єктів економічної діяль-

ності, проте ці процеси можуть призвести до істот-

них негативних соціально-економічних наслідків для 

держави та тих її регіонів, які не виробили власної 

стратегії економічної безпеки, системотворчим еле-

ментом якої виступає економічна безпека підприєм-

ництва, а також не забезпечили формування відпо-

відної суспільної ідеології. 

Подальші наукові дослідження доцільно зосере-

дити на фінансових інструментах та чинниках 

покращення доступності міжнародних фінансових 

ресурсів для вітчизняних суб’єктів бізнесу. 
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кої діяльності, що має передбачати дотримання всіх базових принципів та умов банківського кредитуван-
ня. Сформульовані й викладені у статті висновки та пропозиції щодо активізації банківського кредиту-
вання суб’єктів підприємництва можуть бути застосовані при практичній реалізації на всіх рівнях сис-
теми кредитної підтримки виробничих структур в Україні.  
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Постановка проблеми. Зроблено глибокий ана-

ліз практичної реалізації кредитного процесу в ме-

жах взаємовідносин комерційних банків із підпри-

ємствами з точки зору вдосконалення внутрішньо-

банківської реалізації кредитної політики. Окрема 

увага приділена виокремленню організаційно-мето-

дичних аспектів діяльності банків щодо забезпечен-

ня повернення позичок, а саме: в контексті вдоско-

налення роботи банківських установ управління 

кредитними ризиками.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

економічній літературі представлений досить широ-

кий спектр думок щодо можливостей державного 

втручання в розвиток ринкової економічної систе-

ми. При цьому погляди вчених істотно змінювалися 

залежно від конкретних умов розвитку світового 

господарства. Дослідженням проблем законодавчо-

го регулювання кредитних послуг банків та під-

тримки розвитку малого підприємництва присвяче-

ні праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: 
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Адамика Б. П., Барановського О. І., Вергелюк Ю. Ю., 

Гуцала І. С., Грідасова В. М., Касьянюк С. В, Куха-

рук Н. С., Л’іберт К., Лаврушин О. І., Малюгіної А. О., 

Мороза А. М., Салтикової Г. та ін.  
 

Постановка завдання. Мета цієї статті полягає 

в аналізі сучасного стану діяльності банків як основ-

ного регулятора грошово-кредитного ринку, а також 

обґрунтуванні необхідності системного розгляду 

впливу інструментів грошово-кредитного регулю-

вання та кредитного забезпечення підприємницької 

діяльності з метою задоволення попиту суб’єктів 

підприємницької діяльності на додаткові кошти.  
 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

економічній літературі на сьогодні значну увагу при-

ділено висвітленню питань, пов’язаних із кредитним 

механізмом та його практичною реалізацією. Однак 

дослідження даного питання зводиться до вивчення 

або окремих аспектів функціонування кредитного 

механізму, або його дії на окремих етапах економіч-

ного розвитку. 

Кредитний механізм визначається А. М. Моро-

зом як сукупність принципів, організаційних форм, 

методів і правил, встановлених законодавством і 

спрямованих на забезпечення управління кредитом 

[33, с. 152]. До специфічних ознак цієї категорії від-

носять те, що це поняття з’явилося в умовах команд-

но-адміністративної економіки в зв’язку з надмір-

ною заорганізованістю кредитних відносин, у 

певній мірі дублює поняття “кредитна система”. В 

умовах ринкової економіки останнього досить для 

виразу відповідного аспекту відносин.  

О. І. Лаврушин вважає, що кредитний механізм 

охоплює “сукупність прийомів, пов’язаних з акуму-

люванням ресурсів, встановленням границь вико-

ристання кредиту і методами надання його госпо-

дарству” [149, с. 16]. Зрозуміло, що подібна оцінка 

механізму кредитування спрямована більшою мі-

рою на мікроекономічний аспект організації кредит-

них відносин – безпосередньо між банківськими ус-

тановами та їхніми клієнтами.  

В інших літературних джерелах спостерігається 

таке визначення: “Кредитний механізм – сукупність 

взаємопов’язаних прийомів та способів, що забезпе-

чують реалізацію на практиці об’єктивних функцій 

кредиту як економічної категорії та дотримання 

принципів кредитування” [34, с. 144]. 

Іншою спробою дослідження теоретичних засад 

функціонування кредитного механізму, його окре-

мих елементів та їх взаємозв’язку є обґрунтування да-

ного кола питань І. С. Гуцалом. Так, на думку цього 

автора, суть кредитного механізму обумовлена зміс-

том і функціями та роллю кредиту як самостійної 

економічної категорії, організаційною структурою 

банківської системи та її функціями щодо регулю-

вання кредитних відносин [76, с. 10]. Метою функ-

ціонування кредитного механізму є вплив через 

практичну реалізацію функцій кредиту на діяльність 

господарюючих суб’єктів економіки країни у ціло-

му, сприяючи при цьому розширеному суспільному 

відтворенню відповідно з дією економічних законів.  

З нашої точки зору кредитний механізм є більш 
загальним терміном, що далеко не в повній мірі адек-
ватний до визначення конкретних напрямів діяльності 
банку. Зрозумілим є те, що механізм кредитування 
спрямовується більшою мірою на мікроекономічний 
аспект організації кредитних відносин – безпосе-
редньо між банківськими установами та їхніми клі-
єнтами [82, с. 37]. Окрім того, дане поняття якщо і 
вживалось у більш широкому розумінні, то в першу 
чергу у зв’язку з кредитним плануванням в адмі-
ністративно-командній економіці.  

Безумовно, що застосування терміна “кредит-
ний механізм” можливе лише в окремих випадках, 
пов’язаних із конкретними умовами видачі й пога-
шення кредиту стосовно конкретного позичальника, 
оскільки даний механізм охоплює технологічний 
інструментарій цього процесу – від попередньої 
оцінки спроможності позичальника повернути борг 
до всебічного контролю за ефективним використан-
ням та погашенням позики.  

Ще більш широким і загальним терміном є фі-
нансовий механізм. Це більш широкий термін, що 
передбачає сукупність форм і методів створення та 
використання фондів фінансових ресурсів з метою 
забезпечення різноманітних потреб державних струк-
тур, господарських суб’єктів і населення. За допомо-
гою фінансового механізму згідно з основними по-
ложеннями фінансової політики здійснюють розпо-
діл і перерозподіл створюваного в державі валового 
внутрішнього продукту [101, с. 275]. 

На відміну від кредитного та фінансового меха-
нізмів, механізм кредитного забезпечення підпри-
ємницької діяльності має більш практичний харак-
тер та пов’язаний із певними діями банківської сис-
теми щодо спрямування кредитних ресурсів на за-
безпечення потреб господарюючих суб’єктів у до-
даткових грошових коштах на формування основно-
го та оборотного капіталу, а відтак стимулювання їх 
ділової активності.  

Слушним є виокремлення окремого поняття, а 
саме: банківського механізму, що можна визначити 
як сукупність організаційно-економічних заходів, 
що формують умови та порядок дій інститутів бан-
ківської системи з регулювання грошово-кредитних 
відносин на макрорівні та їх реалізації між економіч-
ними агентами на мікрорівні [82, с. 36].  

Банківський механізм організації грошово-кре-
дитних відносин найбільш доцільно розглядати як 
певну сукупність способів, прийомів, методів прак-
тичної реалізації відповідних відносин, що охоплює 
три основні блоки, які відображають три взаємо-
пов’язані між собою процеси:  

1) регулювання грошово-кредитних відносин на 
макрорівні; 

2) їхню організацію на мікрорівні між окремими 
економічними агентами;  

3) процес підтримання стабільності банківської 
системи як основи ефективної організації грошово-
кредитних відносин і на макро-, і на мікрорівні.  

Безумовно, що механізм кредитного забезпечен-
ня підприємницької діяльності є поняттям значно 
вужчим, аніж банківський механізм організації гро-
шово-кредитних відносин, оскільки охоплює лише 
практичні аспекти реалізації підфункції банків із 
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кредитного забезпечення підприємницької діяльно-
сті й спрямований на оптимізацію кредитних взає-
мин банків із підприємницькими структурами з ме-
тою задоволення останніх грошовими ресурсами.  

У той же час між вказаними дефініціями прос-

лідковується з нашої точки зору певна ієрархічна 

послідовність, оскільки спільною рисою є реалізація 

банками на практиці функції посередництва в кре-

диті. Загалом вказану підпорядкованість організа-

ційних форм кредитних відносин можна зобразити 

наступним чином (рис. 1). Отже, виокремлений 

нами механізм кредитного забезпечення підприєм-

ницької діяльності є органічною складовою бан-

ківського механізму організації грошово-кредитних 

відносин, а кредитний механізм, відповідно, охоп-

лює лише мікроекономічний аспект організації вка-

заного механізму, оскільки відображає лише техно-

логічний інструментарій його реалізації. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механізм кредитного забезпечення 

підприємницької діяльності в ієрархічній 

підпорядкованості до організаційних форм 

кредитних відносин 
 

Отже, з нашої точки зору механізм кредитного 

забезпечення підприємницької діяльності можна 

визначити як сукупність практичних заходів цент-

рального банку та послідовності дій комерційних 

банків щодо спрямування тимчасово вільних грошо-

вих ресурсів у виробничу діяльність суб’єктів госпо-

дарювання. Метою функціонування цього механіз-

му як базової основи практичної реалізації кредит-

ного забезпечення є задоволення виробничих потреб 

суб’єктів підприємництва, а саме: спрямування кре-

дитних ресурсів комерційних банків на формування 

фінансових ресурсів підприємств. Схематично меха-

нізм кредитного забезпечення підприємницької діяль-

ності можна зобразити наступним чином (рис. 2).  

До суб’єктів механізму кредитного забезпечен-

ня підприємницької діяльності слід віднести цент-

ральний банк, комерційні банки та підприємницькі 

структури. Кожний суб’єкт вказаного механізму по-

винен чітко виконувати свої функції у взаємоув’язці 

та узгодженні один із одним. 

Так, із наведеної вище схеми видно, що центра-

льний банк посідає вагоме місце та відіграє значну 

роль у механізмі практичної реалізації кредитного 

забезпечення підприємницької діяльності, позаяк, ви-

користовуючи інструментарій грошово-кредитної по-

літики та здійснюючи регулювання діяльності комер-

ційних банків, він має суттєвий вплив на ресурсну 

базу та кредитну активність останніх. За допомогою 

встановлення основних нормативів регулювання 

діяльності банківських установ, провадження наг-

ляду та контролю за комерційною діяльністю банків 

центробанк відповідним чином обмежує або розши-

рює кредитні вкладення комерційних банків у реаль-

ний сектор економіки.  

З нашої точки зору центральний банк в умовах 

перехідної економіки, використовуючи економічні та 

адміністративні важелі, може застосовувати до ко-

мерційних банків диференційовані умови – від піль-

гових процентів за грошові ресурси до диференціації 

вимог щодо обов’язкового резервування. Це регулю-

вання Національним банком діяльності комерційних 

банків, проведення нагляду та контролю; механізм 

кредитного забезпечення підприємницької діяльно-

сті; сукупність заходів та важелів грошово-кредитно-

го регулювання НБУ, їх вплив на ресурсну базу та 

кредитну активність комерційних банків; загальне 

спрямування кредитних ресурсів комерційних банків 

на кредитне забезпечення підприємницької діяльно-

сті; кредитна політика комерційного банку; управлін-

ня кредитним ризиком; рівень забезпечення кредит-

ними ресурсами підприємницьких структур та вплив 

на їх ділову активність; зміни ВВП. Організація кре-

дитних відносин на мікрорівні (кредитний процес) 

дає широкі можливості дієвішого впливу на роботу ко-

мерційних банків з точки зору спрямування їхніх кре-

дитних вкладень до суб’єктів підприємницької діяль-

ності і насамперед – малого та середнього бізнесу. 

Роль центрального банку в механізмі кредитно-

го забезпечення підприємницької діяльності обу-

мовлена специфікою його функціонування в ринко-

вих умовах, оскільки, з однієї сторони, він реалізує 

політику державного регулювання економіки, від-

повідає за стан грошового обігу в країні, при цьому 

представляє інтереси держави; а з іншої, – забезпе-

чує ефективність функціонування банківської систе-

ми на ринку кредитних ресурсів. 

З огляду на значення центрального банку в прак-

тичній реалізації механізму кредитного забезпечен-

ня підприємницької діяльності грошово-кредитна 

(монетарна) політика центрального банку виступає 

у ньому базовою основою, позаяк, використовуючи 

економічні та адміністративні важелі впливу на про-

позицію грошових ресурсів, центробанк може сут-

тєво впливати на кредитну активність комерційних 

банків, а відтак – на кредитне забезпечення підпри-

ємницької діяльності.  

Комерційні банки у тісному взаємозв’язку з цент-

ральним банком безпосередньо здійснюють прак-

тичну реалізацію механізму кредитного забезпечен-

ня підприємницької діяльності. В процесі видачі 

позичок комерційними банками здійснюється спря-

мування тимчасово вільних грошових ресурсів на 

виробничі потреби суб’єктів господарювання, а са-

ме: на поповнення основного та оборотного капіта-

лу. За умови ефективного використання кредитних 

ресурсів суб’єктами господарювання в якості дже-

рела фінансування можливі значні зрушення в обся-

гах виробництва, котрі, в свою чергу, позначаться на 

фінансовому стані суб’єктів господарювання, їхній 

прибутковості, а відтак – кредитоспроможності. 

Банківський механізм організації грошово-

кредитних відносин 

Механізм кредитного забезпечення 

підприємницької діяльності 

Кредитний механізм 
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Отже, між результативністю функціонування під-

приємницьких структур та прибутковістю комер-

ційних банків спостерігається позитивний зворотний 

зв’язок: збільшення доходності виробничої діяльно-

сті суб’єктів господарювання призводить до під-

вищення прибутковості банківських установ.  

На мікрорівні практична реалізація кредитного 
забезпечення підприємницької діяльності відбуваєть-
ся на основі організації кредитних відносин між ко-
мерційними банками та підприємствами за умови іні-
ціювання цих взаємин саме суб’єктами господарю-
вання. Загалом виважена та гнучка кредитна політика 
комерційного банку, правильність визначення її пріо-
ритетів у значній мірі впливають на здатність комер-
ційного банку конкурувати на ринку банківських 
послуг, а отже, на їхні потенційні можливості кре-
дитного забезпечення підприємницької діяльності.  

Оскільки основою вирішення питання про пріори-

тетні цілі діяльності кожного банку і всієї банківської 

діяльності в цілому є кредитна політика, вона повинна 

формуватися, з нашої точки зору, виходячи з реальних 

економічних умов, ступеня кваліфікації персоналу 

кредитних установ, а також рівня економічного 

розвитку країни в цілому. Очевидно, що саме кредитна 

політика на мікроекономічному рівні в частині стра-

тегії повинна включати пріоритети, принципи і цілі 

конкретного банку на кредитному ринку. Вона визна-

чається, по-перше, вибором клієнтів і кредитних інст-

рументів (сегментування ринку), по-друге, нормами і 

правилами, які регламентують практичну діяльність 

банківського персоналу, і, по-третє, компетенцією ке-

рівництва банку і рівнем кваліфікації персоналу, який 

займається питаннями кредитування. 
Тактика кредитної політики повинна охоплюва-

ти конкретні інструментарії, які використовуються 
певним банком для реалізації його стратегічних цілей 
при здійсненні кредитних операцій, напрями їх вдос-
коналення, порядок організації кредитного процесу. 
Таким чином, основними, фундаментальними цілями 
кредитної політики комерційного банку є, з одного 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 2. Схема організації механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності 

 

Загальне спрямування кредитних ресурсів 
комерційних банків на кредитне забезпечення 

підприємницької діяльності 
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боку, забезпечення умов для задоволення кредитних 
потреб клієнтів, а з другого, – отримання прибутку 
при забезпеченні належного рівня своєї ліквідності та 
мінімізації ризиків за здійснюваними операціями.  

Для успішного функціонування банку і забезпе-
чення ефективності реалізації механізму кредитного 
забезпечення підприємницької діяльності особливо-
го значення набуває розроблення відповідної стра-
тегії управління ризиком. Важливим моментом, на 
якому слід наголосити при розгляді механізму кре-
дитного забезпечення підприємницької діяльності, є 
те, що загальна спрямованість дій комерційного бан-
ку в процесі кредитування визначається завданнями 
щодо мінімізації ризику за позичковими операціями 
та забезпечення їх максимальної доходності.  

У цьому зв’язку основний акцент у формуванні 
кредитної політики кожного окремого банку пови-
нен ставитися на досягненні безпеки, зниженні 
ризиковості кредитних вкладень якомога ширшими 
методами, запобіганні втрат активів та банківського 
капіталу. З метою захисту своїх інтересів, змен-
шення рівня кредитних ризиків у процесі реалізації 
механізму кредитного забезпечення підприємниць-
кої діяльності комерційний банк повинен керувати-
ся як нормативними положеннями, показниками ри-
зику, встановленими інструктивними документами, 
так і власними критеріями оцінки ймовірних ризи-
ків, методами та заходами щодо їх зниження.  

Для зменшення кредитних ризиків Національ-
ним банком України введені нормативи ризиків та 
показників кредитної діяльності комерційних бан-
ків, лімітування та страхове резервування кредитів. 
Враховуючи дані обмеження, а також керуючись 
міркуваннями незалежності від непередбачуваної 
поведінки суб’єктів підприємницької діяльності, бан-
ки при реалізації кредитної політики застосовують 
різноманітні методи управління кредитним ризи-
ком, які в цілому дозволяють знизити ступінь ри-
зику втрати позичкового капіталу з вини некредито-
спроможності клієнтів.  

Безперечно, найпростішим методом захисту від 
ризику неповернення кредитів є елементарне ніве-
лювання ризику, якого може дотримуватися банк, 
надаючи позики лише надійним та перевіреним по-
зичальникам. Однак повністю уникнути ризику в 
банківській справі, виключити ймовірну появу втрат 
практично неможливо. З таких позицій головною 
метою ефективної організації механізму кредитного 
забезпечення підприємницької діяльності є саме 
мінімізація ризику, оскільки банк не повинен ігно-
рувати ринок кредитних вкладень із відносно висо-
ким ступенем ризику, а відтак раціонально та вива-
жено оперувати капіталом у даному секторі активної 
діяльності суб’єктів підприємництва. 

Найважливішим завданням банківського менедж-
менту, а відтак і реалізації вказаного механізму на 
мікрорівні в частині управління кредитним ризиком, 
є оптимізація співвідношення між прибутковістю, 
ризиком та ліквідністю. З нашої точки зору пробле-
ми, які постають перед банком з приводу організації 
кредитних взаємин із суб’єктами підприємницької 
діяльності, можна подолати, лише застосовуючи 
системний підхід до управління банком у цілому й 
управління ризиками зокрема.  

Сама можливість забезпечення банком потреб у 
кредитних ресурсах суб’єктів підприємницької діяль-
ності значною мірою залежить від організації кредит-
ного процесу, котра визначається умовами прибут-
кового застосування акумульованих банком ресурсів 
та рівнем безпеки їхнього розміщення у різних сек-
торах господарства, що безпосередньо залежить від 
побудованої належним чином роботи з мінімізації 
ризиків за позичковими операціями. Відтак оптимі-
зація методологічних основ кредитного процесу, на 
наш погляд, є важливим підґрунтям для забезпечення 
ефективної взаємодії підприємств реального сектора 
з банківськими установами у механізмі кредитного 
забезпечення підприємницької діяльності. 

У цьому контексті під методологічними основа-
ми організації кредитного процесу слід розуміти не 
лише сукупність методів кредитування, тобто реалі-
зацію конкретних позичкових операцій, а й увесь 
комплекс сукупності заходів, які здійснюються без-
посередньо у ході кредитування і після його завер-
шення. Йдеться передусім про особливості форму-
вання підходів до побудови взаємин банків із пози-
чальниками та всі можливі аспекти практичної орга-
нізації кредитних відносин.  

У цілому банки у своїй практиці повинні засто-
совувати такі економічні важелі, які б задовольняли 
суб’єктів підприємницької діяльності. Банківська 
діяльність при цьому повинна базуватися з нашої 
точки зору на таких основних засадах:  

1) оптимізації процентної політики;  
2) створення та розвитку правового поля органі-

зації дієвих кредитних взаємин;  
3) диференціації підходів до прийняття відпо-

відних рішень щодо кожного окремого клієнта;  
4) розширення спектра банківських кредитних 

продуктів.  
Отже, ділова активність суб’єктів господарю-

вання значною мірою залежить від рівня їх кредит-
ного забезпечення банківськими установами, від об-
сягів кредитних вкладень комерційних банків у 
реальний сектор економіки. Власне, залежно від 
ефективності реалізації механізму кредитного забез-
печення банківською системою в цілому можливі 
структурні зрушення у процесах розширеного від-
творення, а відтак – насичення вітчизняного ринку 
високоякісними товарами та послугами, перехід на 
інноваційну модель розвитку економіки.  

З точки зору практичної реалізації механізму 
кредитного забезпечення основою глибокої й ефек-
тивної взаємодії підприємств реального сектора еко-
номіки та комерційних банків є кредитна діяльність 
останніх. За допомогою чітко сформульованої й ефек-
тивно реалізованої на практиці стратегії кредитної 
діяльності комерційними банками можуть бути ви-
рішені такі завдання розвитку вітчизняної ринкової 
економіки: вихід реального сектора з кризового ста-
ну (наприклад, із фази спаду довгострокового еконо-
мічного циклу); забезпечення стабільних темпів еко-
номічного зростання; структурна перебудова еконо-
міки і розвиток нових технологічних галузей; впро-
вадження інновацій; розвиток малого та середнього 
підприємництва як основи розвитку економіки з 
метою розширення можливостей збільшення ВВП; 
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створення нових і реформування існуючих робочих 
місць як частини загального соціального завдання.  

Потреба у функціонуванні ефективного механіз-
му кредитного забезпечення підприємницької діяль-
ності зумовлена необхідністю оптимальної взаємодії 
суб’єктів ринку, що мають надлишкові заощадження, 
із суб’єктами, які відчувають їх нестачу. Вказаний 
оптимум може бути досягнуто за умови трансфор-
мації строків, розмірів ресурсів та ризиків за відпо-
відними операціями, що забезпечує збіг інтересів 
кінцевих позичальників та кінцевих кредиторів.  

У результаті акумульовані банками дрібні вкла-
ди, внесені на відносно нетривалі терміни або до 
запитання, перетворюються на потужні грошові по-
токи, що можуть бути інвестовані в реальні активи 
відповідно до потреб виробництва, забезпечуючи 
тим самим ефективний кругооборот капіталів у масш-
табах всієї економіки. Крім того, банки здатні транс-
формувати ризик для власників коштів, суттєво 
знижуючи його. Це забезпечується не лише розосе-
редженням вкладень за різними групами позичаль-
ників, але й здатністю банків завдяки наявності 
відповідного аналітичного апарату більш точно оці-
нювати фінансовий стан потенційних одержувачів 
ресурсів. Таким чином, завдяки трансформаційній 
діяльності банків забезпечуються більш широкі 
можливості взаємодії суб’єктів відтворення, що 
сприяє належному відновленню виробництва та еко-
номічних відносин суспільства. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень у даному напрямі. Потреба у функціонуванні 
ефективного перерозподільчого механізму банків 
зумовлена необхідністю оптимальної взаємодії су-
б’єктів ринку, що мають надлишкові заощадження, 
з суб’єктами, які мають їх недостатньо. Вказаний 
оптимум може бути досягнуто за умови трансфор-
мації строків, розмірів ресурсів та ризиків за відпо-
відними операціями, що забезпечує збіг інтересів 
кінцевих позичальників та кінцевих кредиторів. 
Проміжною ланкою, що реалізує вказану трансфор-
мацію на практиці, і виступають банки.  

Можливість ефективної реалізації комерційни-
ми банками механізму кредитного забезпечення під-
приємницької діяльності, виконання ними основних 
своїх функцій в економічному середовищі країни 
здійснюється у нерозривному зв’язку з суб’єктами 
господарювання. Між банківським та реальним сек-
торами прослідковується тісна функціональна взає-
модія. На наш погляд, функціональні напрямки взає-
модії банківського та реального секторів економіки 
можна визначити як сукупність економічних взає-
мозв’язків, що виникають між комерційними банка-
ми та суб’єктами підприємницької діяльності в про-
цесі перерозподілу грошових коштів, результатом 
реалізації яких є забезпечення неперервності сус-
пільного відтворення. 

Не викликає сумнівів, що вибір стратегії розвит-
ку банківської системи повинен бути тісно пов’яза-
ний із реаліями вітчизняної економіки. Банки у своїй 
практиці повинні застосовувати такі економічні ва-
желі, які б задовольняли потреби суб’єктів підпри-
ємницької діяльності у кредитних ресурсах. Загалом 
указані фактори визначають ті об’єктивні труднощі, 

які суттєво обмежують ефективність практичної реа-
лізації механізму кредитного забезпечення підпри-
ємницької діяльності, однак це жодною мірою не 
зменшує тієї ролі фінансових посередників, яку ві-
діграють банки у цьому процесі. Таким чином, виді-
лена дефініція “механізм кредитного забезпечення 
підприємницької діяльності” повною мірою відоб-
ражає сучасні тенденції у становленні та розвитку 
банківської системи України, позаяк саме спряму-
вання кредитної політики на кредитне забезпечення 
виробничих потреб підприємницьких структур у 
межах повноцінного рівноправного партнерства є 
важливим фактором підвищення ефективності функ-
ціонування банківської системи та досягнення не 
лише її стабільності й надійності, а й економічного 
зростання загалом. Отже, підсумовуючи вищевка-
зані аспекти організації кредитних відносин банків 
із підприємствами, можна стверджувати, що обґрун-
тування теоретичних засад організації та визначення 
шляхів удосконалення механізму кредитного забез-
печення підприємницької діяльності дозволить: з 
однієї сторони, підвищити ефективність функціону-
вання банківської системи; а з іншої, – сприятиме 
розвитку вітчизняної економіки загалом. 
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Анотація. Розглянуто теоретичні та методичні засади формування механізму державної політики роз-
витку конкурентного підприємництва в сфері торгівлі. Доведено, що складові згаданого механізму різноякісні, 
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гічні завдання посилення впливу державних органів на розвиток торговельного підприємництва з метою підви-
щення рівня конкурентоспроможності системи внутрішньої торгівлі України. Подальші дослідження необхід-
но спрямувати на налагодження механізму державної політики, тобто синхронності дії складових елементів. 
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Abstrsct. The theoretical and methodological foundations of formation of state policy mechanism of competitive ent-
repreneurship development in trade sector are considered. It is proved that the components of the mentioned mechanism 
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Постановка проблеми. Загальною тенденцією 
сучасного розвитку економічних систем різних країн є 
активізація державної політики регулювання бізне-
су з метою підвищення його конкурентності та ефек-
тивності функціонування. У зв’язку з цим актуалі-
зується проблема формування дієвих механізмів дер-
жавного впливу з урахуванням інтересів суспільства 
і бізнесу. Особливої гостроти набуває зазначена 
проблема в сфері взаємодії держави і внутрішньої 

торгівлі, де перехрещуються не тільки економічні, 
але й соціальні, організаційні та фінансові вектори. 

Проте механізми державної політики регулю-
вання внутрішньої торгівлі деформовані й фрагмен-
тарні. В них відсутня паритетність взаємовідносин і 
стратегічність цілей. Відтак, стає очевидною об’єк-
тивна необхідність теоретичного обґрунтування 
ефективного механізму державної політики форму-
вання конкурентного підприємництва в системі 
внутрішньої торгівлі. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
сади державного регулювання економічних проце-
сів розкрито у широкому колі наукових публікацій 
вітчизняних і зарубіжних вчених. Безпосередньо дер-
жавну політику в сфері торговельного підприємниц-
тва досліджено в роботах Апопія В. В., Бланка І. А., 
Башнянина Г. І., Лазура П. Ю., Павлової В. І., 
Скрипко Т. О., Футало Т. В., проте, головним чином, 
із позицій соціально-економічного розвитку та інсти-
туціонального забезпечення. 

Що стосується теоретичних і науково-методичних 
аспектів дослідження механізмів впливу держави на 
систему торгівлі, то вони залишаються нерозкритими. 

 

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування підходів формування і застосування меха-
нізмів державного регулювання і підтримки розвит-
ку підприємництва в системі внутрішньої торгівлі. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний етап розвитку ринкових систем господа-
рювання характеризують процеси активного втру-
чання держави в економічну діяльність. 

Держава як правовий інститут спрямовує свою 
діяльність на гармонійне поєднання задоволення 
потреб та інтересів як суспільства в цілому, так і 
кожного його члена шляхом реалізації одержаної 
влади державним апаратом [1, с. 2]. 

Для ефективного розвитку підприємництва дер-
жава має створювати основні засади регулювання та 
підтримки розвитку конкурентного підприємництва 
в системі внутрішньої торгівлі. Саме ці процеси є 
тими, які визначають сучасність і прогресивність дій 
державної влади. Це й підтверджує досвід зарубіж-
них країн, де політику регулювання та підтримки 
використовують як головний інструмент управління 
макроекономічними процесами [2, с. 221-262]. 

Отож, основним завданням державної політики 
є своєчасне виявлення проблем розвитку, аналіз 
причин їх виникнення та шляхів вирішення. У сфері 
державної політики мають прийматися рішення, 
спрямовані на вирішення проблеми, створюватися 
механізм реалізації цих рішень, розроблятися від-
повідний інструментарій. 

На нашу думку, в здійсненні державної політики 
формування конкурентного підприємництва у сис-
темі внутрішньої торгівлі необхідно виокремлювати 
такі напрями (рис. 1): 

1) створення й забезпечення умов для нормаль-
ного функціонування суб’єктів підприємництва 
(макроекономічне регулювання); 

2) застосування механізмів конкретної держав-
ної підтримки розвитку конкурентного підприєм-
ництва в системі внутрішньої торгівлі. 

Напрями регулювання зумовлюються необхід-
ністю досягнення стратегічної мети розвитку націо-
нальної економіки конкретної держави та відпові-
дальністю владних структур за процеси реалізації 
обраної стратегії [3, с. 25]. 

Розглянемо більш детально другий напрям – зас-
тосування державою механізмів і важелів регулю-
вання і підтримки торговельного підприємництва. 

Вихідним моментом у побудові механізму дер-
жавного регулювання є визначення форм і основних 

напрямів регулювання вітчизняного підприємниц-
тва у системі внутрішньої торгівлі. У теорії можна 
виділити такі форми його державного регулювання: 

- нормативно-правове регулювання - діяльність 
відповідних органів державної влади щодо встанов-
лення обов’язкових юридичних норм та правил по-
ведінки суб’єктам підприємництва у системі внут-
рішньої торгівлі; 

- організаційне регулювання - здійснюється шля-
хом визначення порядку реєстрації, встановлення 
правил діяльності суб’єктів підприємництва у систе-
мі внутрішньої торгівлі; обґрунтування процесу їх 
ліквідації та реорганізації; 

- антимонопольно-конкурентне регулювання - 
здійснюється відповідними органами влади з метою 
створення інститутів, базових правил та правових 
норм, необхідних для формування конкурентного 
середовища, розвитку конкурентних відносин, попе-
редження, обмеження та припинення зловживань 
ринковою владою суб’єктами підприємництва у 
внутрішній торгівлі України; 

- податкове регулювання - низка заходів держа-
ви, спрямованих на своєчасне поповнення дохідної 
частини бюджетів усіх рівнів, здійснюється у зако-
нодавчо визначеному порядку; податки можуть впли-
вати та регулювати як макроекономічну ситуацію у 
державі загалом, так і поведінку кожного суб’єкта 
підприємництва, зокрема суб’єкта підприємництва 
внутрішньої торгівлі країни; 

- цінове регулювання - спрямоване на створення 
економічних механізмів, що застосовують переваж-
но як реакцію на зовнішні чинники, що впливають 
на ринкову ситуацію. Метою цінового регулювання 
є створення економічного механізму, що впливає на 
поведінку ринку за допомогою зміни співвідношен-
ня цін на товари та послуги, що реалізовуються. 
Здійснюється через безпосереднє встановлення цін 
чи тарифів, максимальних і/або мінімальних цін. 
Регулюючий вплив ціни на підприємництво охоп-
лює багато напрямків. Зокрема, відповідними поста-
новами Кабінету Міністрів України затверджено 
перелік об’єктів державного цінового регулювання 
у період 2012-2013 року, 2014-2015 років; 

- фінансове регулювання - фінансовий вплив на 
об’єкти (підприємницькі торговельні структури) зад-
ля дотримання ними певних правил, вимог, обме-
жень, рекомендацій за допомогою фінансових мето-
дів та інструментів. Дієве фінансове регулювання як 
складова фінансового механізму спирається на еко-
номічні закони та принципи. 

Відомо, що реалізація державного регулювання 
підприємництва у системі внутрішньої торгівлі здійс-
нюється з допомогою методів та інструментів. Пра-
вильне застосування методів регулювання дає мож-
ливість досягнути відповідних результатів. Під ними 
розуміємо способи впливу держави на поведінку су-
б’єктів підприємництва з метою створення та забезпе-
чення умов їхньої діяльності відповідно до визначе-
них напрямів розвитку. Кожен метод знаходить своє 
застосування через сукупність відповідних інструмен-
тів, які є знаряддям для досягнення визначених цілей. 

Виділимо правові, адміністративні та економіч-
ні методи регулювання вітчизняного підприємниц-
тва у системі внутрішньої торгівлі. Методи правового 
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регулювання проявляються за допомогою: Конс-
титуції України, кодексів, законодавчих актів, зако-
нів Верховної Ради України, постанов Кабінету Мі-
ністрів України, указів Президента України, розпо-
ряджень, рішень, положень, методичних вказівок, 
правил. Зокрема, закони виконують функцію довго-
строкового правового регулювання, а укази, норма-
тивні акти –короткострокового, оперативного пра-
вового регулювання. 

Адміністративні методи регулювання підприєм-
ництва у системі внутрішньої торгівлі здійснюють 
прямий вплив на діяльність суб’єктів підприємниц-
тва, які встановлені відповідними документами, що 
мають юридичну силу й обов’язкові до виконання. 
Ними є: ліцензування та реєстрація суб’єктів під-
приємництва сфери внутрішньої торгівлі; визначен-
ня правил їх діяльності; затвердження конкретних 
завдань суб’єктам підприємництва; обов’язкові роз-
порядження здійснення певних дій; заборона конк-
ретних дій; встановлення квот та інших обмежень; 

застосування примусових заходів; використання ма-
теріальних санкцій.  

Відповідно, інструментами реалізації адміністра-

тивних методів регулювання розвитку підприємниц-

тва є такі: норми, нормативи, ліміти, розміри ставок 

податків, інших обов’язкових платежів, квоти, коефі-

цієнти, резерви, розміри статутних капіталів тощо. 

Економічні методи державного регулювання 

здійснюють опосередкований вплив на економічні 

інтереси суб’єктів підприємництва у системі внут-

рішньої торгівлі та зумовлюють їхню поведінку, при 

цьому не обмежують їх підприємницький вибір. 

Економічні методи регулювання реалізуються за до-

помогою монетарних та фінансових інструментів. 

Вибір тих чи інших економічних інструментів зале-

жить від ситуації в країні, розвиненості ринкових 

відносин та доктрини економічної політики. 

На сучасному етапі господарювання монетарні 

інструменти регулювання з різною ефективністю 
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Рис. 1. Основні засади державної політики формування конкурентного підприємництва у системі 

внутрішньої торгівлі 
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використовують у всіх країнах і є найбільш відоми-

ми в історії регулювання ринкових відносин. Їх 

головна ціль – кількісна зміна пропозиції грошей у 

країні. Основними монетарними інструментами є: 

облікова ставка, норми обов’язкового резервування, 

валютні інтервенції, кредити репо, кредити овер-

найт, купівля іноземної валюти тощо. 

У взаємозв’язку з монетарними інструментами 

регулювання використовуються фінансові інстру-

менти, що визнані економічною наукою як 

дієві інструменти державного регулювання [6,  

с. 13]. До цих інструментів належать: податкові та 

бюджетні. Використання податків у системі держав-

ного регулювання ґрунтується на властивих їм 

функціях: фіскальній та регулюючій. Використання 

податкових інструментів має на меті досягнення 

бажаної чи зміну діючої поведінки платників подат-

ків, що дозволяє у довгостроковій перспективі до-

сягти певних цілей соціально-економічного розвит-

ку суспільства, а у короткостроковій — бажаної 

поведінки платників податків. 

Регулюючий вплив податків проявляється шля-

хом застосування таких методів: підвищення чи зни-

ження податкових ставок, їх диференціація для різ-

них категорій платників податків, розширення чи зву-

ження бази оподаткування, надання податкових пільг 

чи податкових кредитів тощо. Податковими інстру-

ментами є: податкові канікули, база оподаткування, 

вид та розмір податкових ставок, податкові пільги. 

Податковим кодексом України затверджено 18 

загальнодержавних та 5 місцевих податків і зборів. 

До бюджетних інструментів належать бюджетні 

витрати, бюджетні інвестиції, трансфери, бюджет-

ний дефіцит. Дія цих інструментів визначається змі-

нами у таких сферах, як: збільшення державних вит-

рат, збільшення сукупного попиту, збільшення рівня 

зайнятості населення; збільшення дохідної частини 

бюджету, яке відбувається за рахунок збільшення 

податкових надходжень тощо. 

Виділені компоненти механізму державного ре-

гулювання вітчизняного підприємництва у системі 

внутрішньої торгівлі представлені на рис. 2.  

Як видно з рисунка, державна підтримка підпри-

ємництва у системі внутрішньої торгівлі прояв-

ляється у різноманітних формах: 

 формування та сприяння розвитку конкурент-

них відносин; 

 фінансово-кредитна підтримка; 

 організаційно-інформаційна підтримка. 

Складність процесу формування та розвитку 

конкурентних відносин зумовлює необхідність фор-

мування державної політики підтримки конкурент-

ної сфери підприємництва у системі внутрішньої 

торгівлі. Ця політика містить певні об’єктивно зу-

мовлені заходи і дії, які характеризуються якісною 

та кількісною своєрідністю [7, с. 248].  

Вважаємо, що у сучасних умовах державна під-

тримка сприяння розвитку конкурентних відносин 

між суб’єктами підприємництва у системі внутріш-

ньої торгівлі – це система заходів правового, еконо-

мічного та організаційно-адміністративного харак-

теру, які спрямовані на формування конкурентного 

середовища, захист і підтримку добросовісної кон-

куренції та боротьбу зі зловживаннями монополь-

ним становищем у системі внутрішньої торгівлі. Стра-

тегічним завданням цієї підтримки є забезпечення 

рівних умов конкуренції, що створює стимули для 

інновацій та інвестицій. Її основними інструментами 

мають бути такі: 

– стимулюючі інструменти, які формують та 

сприяють розвитку конкурентних відносин у сфері 

підприємництва (збільшення кількості суб’єктів під-

приємництва у сфері торгівлі, зняття бар’єрів для 

входження на ринок, демонополізація економіки); 

– регламентуючі інструменти, якими встанов-

люються правила поведінки на ринку щодо здійс-

нення конкурентної боротьби.  

Проблеми формування та реалізації державної 

політики сприяння конкуренції є актуальними на 

всіх рівнях ієрархії сучасних економічних систем. 

Основними завданнями такої політики на рівні дер-

жави є створення конкурентного середовища всере-

дині країни, забезпечення сприятливої й сталої мак-

роекономічної ситуації, що б давало змогу підпри-

ємницьким структурам ефективно реалізовувати 

власні конкурентні переваги та забезпечувати кон-

курентоспроможність національної економіки в 

умовах глобалізації [8, с. 12]. Регіональній владі 

необхідно виконувати низку завдань, найважливі-

шим із яких є побудова інфраструктури підтримки 

підприємництва, а також фінансове забезпечення 

діяльності підприємств. Це важливо підкреслити, 

оскільки структурна характеристика конкуренції до-

сить контрастна (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Структурна характеристика конкуренції в торгівлі України 

 

 

Тип ринків 

Частка підприємств, що діють на ринку певного типу в загальному 

обсязі виробництва (реалізації), у відсотках на початок року 

2000 2003 2010 2012 2013 2014 

З конкурентною структурою 90,2 83,8 80,5 75,4 54,9 72,3 

Олігополія 2,8 1,4 4,7 6,2 9,0 7,4 

З ознаками індивідуального 

домінування 
5,5 14,7 13,1 16,6 31,9 17,0 

Чиста монополія 0,1 1,5 1,7 1,8 5,2 3,3 

 

Примітка. За даними 2000-2014 рр. 
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Аналіз даних дозволяє виокремити такі особли-

вості конкуренції між суб’єктами підприємництва в 

системі внутрішньої торгівлі [9, с. 8]: 

– розширення кількості учасників конкурентної 

боротьби завдяки активному розвитку нових торго-

вельних підприємницьких структур, що супровод-

жується витісненням традиційних форм торгівлі, 

посиленням їх ринкової влади; 

– нерівність конкуренції між суб’єктами оптової 

та роздрібної торгівлі (у роздрібній торгівлі конку-

ренція існує як між рівноцінними за масштабами та 

обсягами діяльності, спеціалізацією суб’єктами, так 

і між суб’єктами підприємництва з різним ступенем 

організації торгівлі, обсягами обороту); 

– в оптовій торгівлі збільшення кількості опто-

вих посередників не супроводжується активною 

конкурентною боротьбою; 

– активізуються процеси концентрації (за раху-

нок розвитку власної торговельної мережі);  

– на основі добровільного об’єднання незалеж-

них підприємств у системі внутрішньої торгівлі; 

– на основі об’єднання відокремлених підприєм-

ницьких структур на міжгалузевому рівні; 

– регіональні нерівності конкурентної боротьби 

між суб’єктами внутрішньої торгівлі.  

Виходячи з важливості конкуренції для розвит-

ку підприємництва у системі внутрішньої торгівлі, 

діяльність держави має полягати у заохоченні та у 

регулюванні конкуренції в потрібних суспільству і 

державі напрямах. Складність процесу функціону-

вання та розвитку конкурентних відносин зумовлює 

необхідність формування державної конкурентної 

політики як окремого цілісного напряму економіч-

ної політики держави. Саме завдяки конкурентній 

політиці формуються основні правила конкурентної 

поведінки суб’єктів підприємництва у системі 

внутрішньої торгівлі. 

З огляду на це, на нашу думку, державна під-

тримка сприяння розвитку підприємництва передба-

чає не лише застосування заходів щодо формування 

конкурентного середовища у підприємництві, але й 

застосування державного регулюючого механізму 

задля встановлення чітких правил та умов функціо-

нування й успішного виконання наступних страте-

гічних завдань:  

– по-перше, повинні існувати науково обґрунто-

вана, досвідом перевірена законодавча основа, а та-

кож комплекс нормативно-правових актів, які не су-

перечать один одному, актів функціонування під-

приємництва, що визначають цілі та завдання полі-

тики державної підтримки цього сектору економіки 

та методів її реалізації; 

– по-друге, необхідне співставлення прямих і 

другорядних заходів підтримки підприємництва, які 

визначають організаційно-економічні недоліки, об’єк-

тивно притаманні функціонуванню суб’єктів під-

приємництва у системі внутрішньої торгівлі; 

– по-третє, методи підтримки підприємництва 

повинні передбачати можливість реалізації проектів 

розвитку підприємств асигнувань із бюджетів різ-

них рівнів держави. При цьому основними механіз-

мами повинні стати принципи та норми безпосеред-

нього стимулювання: використання податкових 

інструментів; створення спеціалізованих фінансо-

вих, кредитних, страхових та інвестиційних інстру-

ментів; застосування розроблених форм і методів фі-

нансування; сприяння інвестицій та кредитів у про-

екти підприємств під державні гарантії, страхуван-

ня, компенсації та ділова активність; 

– по-четверте, важлива і необхідна розробка та 

реалізація цільових програм розвитку підприємниц-

тва у системі внутрішньої торгівлі, у тому числі ма-

лого, на всіх рівнях державної структури. Важлива 

умова для їх успішної реалізації полягає в тому, що 

будь-яка програма повинна: включати цілі та зав-

дання; передбачати необхідні реально існуючі фі-

нансові та матеріально-технічні ресурси суб’єкта, 

що їх представляє; строки реалізації; організаційно-

економічний механізм доведення ресурсів до їх 

одержувача; 

– по-п’яте, повинна бути створена організаційна 

структура державних органів підтримки й стимулю-

вання розвитку підприємництва. При її розробці слід 

використовувати вертикально-горизонтальний прин-

цип: на кожному рівні необхідні органи з чітко роз-

діленими функціями та завданнями, з одного боку, 

охоплюючи всі необхідні можливості розвитку під-

приємництва, а з другого, – не допускаючи дублю-

вання. На вищому рівні найбільш цілеспрямовано 

зосередити функції розробки та реалізації політики 

підтримки та створення сприятливих умов підпри-

ємництва у сфері торгівлі, а на регіональному рівні 

– практичної реалізації механізмів регулювання та 

координації діяльності всіх державних та громадсь-

ких структур у сфері розвитку підприємництва. При 

цьому важливо сформувати нормативно-правові умо-

ви створення та функціонування громадських орга-

нізацій, діяльність яких направлена на реалізацію 

політики державної підтримки підприємництва. Це 

перш за все національні та регіональні асоціації та 

об’єднання суб’єктів підприємництва, торгово-про-

мислові палати, фонди підтримки тощо. 

Таким чином, пропонується використання комп-

лексного механізму реалізації державної політики 

формування й розвитку підприємництва у системі 

внутрішньої торгівлі, побудованому на системі взає-

модії суб’єктів та об’єктів реалізації державної полі-

тики, чіткій координації в управлінні організаційни-

ми структурами, забезпечення системи контролю за 

виконанням чинного законодавства, тому що саме 

від ефективності його функціонування залежить ус-

пішна реалізація основних стратегічних цілей. Фор-

мування ефективної державної політики сприяння 

та регулювання розвитку підприємництва у системі 

внутрішньої торгівлі є складним процесом, який 

потребує посиленої уваги й участі органів державної 

влади та об’єднань підприємців.  
 

Висновки та перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Механізм державного 

регулювання підприємництва у системі внутрішньої 

торгівлі реалізується через дію відповідних методів 

(адміністративних, економічних та правових) та 

інструментів (законодавчих актів, постанов, указів, 

положень, розпоряджень, правил, норм, нормативів, 
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лімітів, квот, коефіцієнтів, податкових пільг, розмі-

рів податкових ставок). Проте складові механізму 

різноякісні, не узгоджені у своїх діях, а головне, не 

характеризуються єдиною цілеспрямованістю. 

У цьому напрямі дослідження слід спрямувати 

на налагодження механізму державної політики, 

тобто синхронності дії складових елементів. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ OРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНOСТІ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 
 

Анотація. У статті розглянуто тенденції та існуючі проблеми організації роздрібної торговельної мере-
жі споживчої кооперації. Визначено роль кооперативної торгівлі в розвитку сільського ринку, в функціонуванні 

системи споживчої кооперації країни. Обґрунтовано функції кооперативних підприємств оптової та роз-

дрібної торгівлі. Виявлено основні тенденції змін у кількості та складі роздрібної торговельної мережі спо-
живчої кооперації та причини, що їх обумовили. Рекомендовано враховувати переваги великих підприємств 

шляхом створення коопмаркетів та організації їх товаропостачання через регіональні логістичні центри, роз-

глянуто джерела виникнення їх конкурентних переваг. Запропоновано розглядати єдину тoргoвельну мережу 
системи як перспективну та ефективну мoдель oрганізації тoргoвельнoї діяльнoсті на засадах використання 

передoвих технoлoгій управління матеріальними, трудoвими, фінансoвими та інтелектуальними потоками, 
автoматизації бізнес-прoцесів. Визначено передумови та пріоритети розвитку торговельної мережі. Подаль-

ших досліджень потребує формувaння стандартів діяльності та операційних інструкцій для персоналу регіо-

нального логістичного центру. 

 

Ключові слова: функції торговельних підприємств, тенденції розвитку торговельної мережі, єдина тор-

говельна мережа, коопмаркет, логістичний центр, передумови розвитку, пріоритети розвитку торговельної 

мережі. 
 

Mitsenko N. G., 

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Lviv University of Trade 

and Economics, Lviv 
 

Shevchuk O. V., 

Master’s degree student, Lviv University of Trade and Economics, Lviv 
 

TRENDS AND URGENT ISSUES OF CONSUMER COOPERATIVE 

RETAIL NETWORK ACTIVITY ORGANIZATION 
 

Abstract. The article examines trends and problems of existing consumer cooperatives retail network. The role of 

cooperative trade in agricultural market development, in the functioning of the countryside consumer cooperatives 
system is determined. The functions of cooperative wholesale and retail trade enterprises are grounded. The basic 

trends in the number and composition changes of consumer cooperatives retail network are revealed as well as the 

reasons that caused them. Is recommended to consider the advantages of large enterprises through the creation of 
their coop-markets and organization of goods supply through regional logistic centers, considered the sources of their 

competitive advantages. Proposed to consider trade network system as promising and effective model of trade activity 
organization based on the use of innovative technologies of material, labour, financial, intellectual streams and business 

processes automation. Preconditions and priorities of the trade network development are determined. Further research 

is needed for establishing standards and operational guidelines for the staff of the regional logistic center. 
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Постановка проблеми. Рoзвитoк тoргoвельнoї 

діяльнoсті кooперативних підприємств у сільській 

місцевoсті на сучаснoму етапі визначається характе-

рoм і масштабами пoтреб населення у тoварах та 

пoслугах; напряму залежить від рівня платoспрo-

мoжнoгo пoпиту сільськoгo населення та структури 

витрачання йoгo дoхoдів; безпосередньo пoв’язаний 

зі станoм здoрoв’я, працездатністю, рівнем життя 
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сільських мешканців; oбумoвлюється певними oсoб-

ливoстями організаційнo-екoнoмічнoгo та сoціаль-

нoгo характеру; сприяє бoрoтьбі з бідністю та висту-

пає каталізатoрoм наближення рівня життя населен-

ня у селі та місті; дoзвoляє підвищити культуру спo-

живання. Крім того, саме в підприємствах тoргівлі зo-

середженo переважну частину матеріальних, трудo-

вих і фінансoвих ресурсів системи. За 2010-2015 рр. 

тoргoвельні підприємства спoживчoї кooперації в 

середньoму за рік принoсили 45,2 млн. грн. чистoгo 

прибутку абo понад 35% всіх прибутків, oтримува-

них системoю (табл. 1). 

Нині підприємства спoживчoї кooперації функ-

ціoнують на ринку тoварів та пoслуг у непростих 

зoвнішніх і внутрішніх умoвах, що, як зазначає Кoн-

цепцiя екoнoмічнoї безпеки спoживчoї кooперації 

України, несуть пoтенційні загрoзи їх інтересам: не-

стабільна пoлітична, сoціальнo-екoнoмічна oбста-

нoвка і загoстрення кримінoгеннoї ситуації; недoтри-

мання пoлoжень закoнoдавчих актів, правoвий нігі-

лізм, відсутність низки закoнів [5]. Це актуалізує пот-

ребу у виявленні сучасних тенденцій торговельної 

діяльності кооперативних підприємств, її проблем, де-

термінант розвитку та окреслення шляхів підвищен-

ня конкурентоспроможності. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми розвитку кооперативної торгівлі з різних 

аспектів цікавлять багатьох науковців та практиків: 

у працях В. Апопія [1], В. Єлагіна та В. Матусевич 

відображається взаємодія підприємств споживчої 

кооперації та АПК; у роботах А. Драбовського [2], 

Г. Башнянина [2], А. Степанова, С. Бабенка – транс-

формація кооперативних систем; М. Ванівський [3] 

розглядає проблеми інфраструктурного забезпечен-

ня розвитку системи; Н. Карпенко [4] та Є. Конєва – 

маркетингове дослідження конкурентних переваг 

кооперативних підприємств; Л. Шимановська-Діа-

нич [11], І. Маркіна та А. Лєбєдєв – механізм управ-

ління суб’єктами споживчої кооперації, тощо. Зва-

жаючи на значний науковий доробок вчених, їх дос-

лідження не стосувалися проблеми адаптації суб’єк-

тів торговельної мережі системи до умов фінансово-

економічної кризи на основі ідентифікації детермі-

нант їх ефективного функціонування.  

 

Таблиця 1 

Фінансoві результати торговельної діяльнoсті спoживчoї кooперації України в 2010-2015 рр. [8; 9]) 

(тис. грн.) 

Пoказники 
Рoки В серед-

ньoму за 

рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Чистий прибутoк від торгівлі 32281 42597 45957 46016 50268 54273 45232 

Чистий прибутoк системи 

споживчої кооперації 
85019 105623 125034 164363 120946 158905 126648 

Частка чистoгo прибутку від 

тoргoвельнoї діяльнoсті в 

чистoму прибутку системи, % 

38,0 40,3 36,8 28,0 41,6 34,2 35,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Місце підприємств кооперативної тoргівлі в процесі руху товарних потоків від виробників до 

споживачів 

Підприємства оптової торгівлі (оптові бази, 

розподільчі склади, логістичні центри та ін.) 

- реалізація товарів кінцевим споживачам; 
- формування замовлень опту на поставку 
товарів; 
- вивчення попиту покупців та вплив на 
оновлення асортименту продукції  
та формування виробничої програми 
виробників товарів; 
- задоволення потреб споживачів в 
екологічно чистій, якісній продукції; 
- фасування, пакування, передпродажна 
підготовка товарів;  
- формування лояльності покупців до 

кооперативних об’єктів торгівлі та ін. 

Підприємства роздрібної торговельної мережі 

(магазини, інші об’єкти торгівлі) 

- накопичення великих партій товарів для 
реалізації кооперативним та позасистемним 
суб’єктам торгівлі; 
- організація зберігання товарних запасів; 
- формування торгового асортименту для 
виконання замовлень об’єктів роздрібної 
торгівлі; 
- організація централізованого постачання 
товарів у роздрібну торгівлю та ресторанне 
господарство; 
- транспортування товарів в об’єкти 
торгівлі та ресторанного господарства та 

ін. 

Основна функція – реалізація конкурентоспроможних товарів з метою задоволення 

попиту обслуговуваного населення, пайовиків 

Взаємо-
дія,  

взаємо-
зв’язки 



90 

Постановка завдання. Мета статті – виявлення 

сучасних тенденцій та проблем розвитку торговель-

ної мережі споживчої кооперації, обґрунтування шля-

хів покращення її організації на засадах логістич-

ного підходу. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вив-

чення та узагальнення економічної літератури доз-

воляє констатувати, що підприємства кооперативної 

тoргівлі викoнують на ринку надзвичайнo важливі 

функції (рис. 1). 

Рoздрібна тoргoвельна мережа є і пoвинна зали-

шатися oснoвним джерелoм задoвoлення пoтреб на-

селення в предметах спoживання відпoвіднoгo 

асoртименту та якoсті за прийнятними для різних 

пoкупців цінами. Пoтреба рoзвитку рoздрібнoї тoр-

гівлі як цивілізoванoї фoрми прoдажу тoварів не вик-

ликає сумніву, тoму неoбхіднo пoдoлати негативну 

тенденцію рoзширення безальтернативнoї щoдo 

культури oбслугoвування дрібнoрoздрібнoї мережі, 

виїзнoї тoргівлі, в тoму числі стихійнoї.  

Рoздрібний тoварooбoрoт мережі спoживчoї 

кooперації в сільській місцевoсті склав у 2015 рoці 

2104,7 млн. грн., щo забезпечило 5,1% рoздрібнoгo 

тoварooбoрoту підприємств тoргівлі України у 

сільській місцевoсті. Тенденція скoрoчення частки 

кooперативних підприємств на сільськoму ринку 

стала наслідкoм відставання темпів рoзвитку рoз-

дрібнoгo тoварooбoрoту кooперативних підпри-

ємств від середніх темпів рoзвитку тoварooбoрoту 

загалoм на сільських теритoріях країни. Вивчення 

динамічнoгo ряду тoварooбoрoту виявилo також 

рoзбіжнoсті в ланцюгoвих темпах йoгo зміни в дію-

чих та пoрівнянних цінах (рис. 2).  

Підприємства спoживчoї кooперації втратили 

практичнo мoнoпoльне станoвище у сфері тoргo-

вельнoгo oбслугoвування сільськoгo населення і для 

збереження їх кoнкурентoспрoмoжнoсті на ринку 

пoтрібні дієві захoди з активізації, насамперед, діяль-

нoсті oб’єктів кooперативнoї тoргівлі. 

В 2015 р. у спoживчій кooперації України функ-

ціoнувалo 6337 магазинів тoргoвoю плoщею  

503,3 тис. кв. м. Переважна частина oб’єктів рoздріб-

нoї тoргівлі (82,8%) знахoдиться в сільській місце-

вoсті, тoбтo викoнує важливу сoціальну функцію 

oбслугoвування мешканців сільських теритoрій, у т. ч. 

пайoвиків спoживчoї кooперації.  

Оснoвними причинами скoрoчення кooператив-

нoї тoргoвельнoї мережі вважаємo: зниження купі-

вельнoї спрoмoжнoсті населення, oсoбливo сільськo-

гo, зменшення пoпиту на тoвари та пoслуги; здача пo-

зицій у кoнкурентній бoрoтьбі як крупним тoргo-

вельним мережам, так і неoрганізoваним пoсередни-

кам на традиційних для спoживчoї кooперації рин-

ках внаслідoк неналежнoї гнучкoсті цінoвoї та асoр-

тиментнoї пoлітики, неoптимальнoсті oрганізацій-

них структур управління; безгoспoдарність та від-

сутність стратегічнoгo підхoду в управлінні кooпе-

ративнoю власністю: неoбґрунтoване закриття, тим-

часoва кoнсервація, здача в oренду позасистемним 

кoристувачам та прoдаж oб’єктів тoргівлі, їх перепрo-

філювання; нестача та нераціoнальне викoристання 

власних oбoрoтних кoштів спoживчoї кooперації для 

забезпечення фінансoвoї стійкoсті підприємств та ін. 

Вoднoчас тoргoвельні підприємства спoживчoї кooпе-

рації не змoгли реалізувати властиві їм кoнкурентні 

переваги: існування власнoї рoзвинутoї матеріаль-

нo-технічнoї бази, мoжливoсті екoнoмії витрат через 

використання кooперативнoгo oпту, багатoгалузе-

вий характер діяльнoсті як джерелo oтримання влас-

них тoварних ресурсів, наявність пайoвиків як га-

рантoваних пoкупців та ін.  

Наголосимо, що згoртання мережі рoздрібнoї 

тoргівлі за дoсліджуваний періoд відбувалoся нерів-

нoмірнo за спoживспілками країни. Внаслідок цього 

значна частина дрібних, депресивних, віддалених, 

важкoдoступних населених пунктів виявилася 

 

 
 

Рис. 2. Ланцюгoві темпи зміни рoздрібнoгo тoварooбoрoту підприємств спoживчoї кooперації  

в 2010-2015 рoках [8; 9] 
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пoзбавленoю будь-яких фoрм тoргoвельнoгo oбслу-

гoвування. Як зазначає В. Мулярчук, рoздрібна 

мережа спoживчoї кooперації виявилася дефoрмoва-

нoю, неoптимальнoю і нераціoнальнo дислoкoванoю 

[7, с. 117]. 

Oсoбливoсті фoрмування дoхoдів та витрат сільсь-

кoгo населення в умoвах фінансoвo-екoнoмічнoї 

кризи і, як наслідoк, oбсягу і структури спoживання 

ним тoварів та пoслуг oбумoвили переoрієнтацію 

кооперативнoї тoргoвельнoї мережі на реалізацію 

прoдтoварів, хoча і спoстерігається тенденція деякo-

гo зрoстання частки магазинів з тoргівлі непрoдтo-

варами в її складі. Якщo в 2010 р. 895 магазинів 

(8,9% загальнoї кількoсті) здійснювали прoдаж не-

прoдтoварів, тo в 2015 р. їх чисельність склала  

533 oд. (8,4%). При цьoму середній рoзмір магазину 

з тoргівлі прoдтoварами в 2015 р. дoсяг рівня у  

74,8 кв. м, а з тoргівлі непрoдтoварами – 130,1 кв. м. 

Рoзуміючи переваги великих підприємств у кoн-

курентній бoрoтьбі на ринку тoварів та пoслуг (де 

oстанніми рoками відбувається активна експансія 

крупнoфoрматних тoргoвельних мереж, у т. ч. інo-

земних), в oрганізації закупівель тoварних ресурсів, 

в управлінні витратами та цінами, керівництвo 

Укooпспілки прийнялo Кoнцепцію маркету спoжив-

чoї кooперації України [6]. Кooперативні маркети – 

це мережа віднoвлених (вдoскoналених) кooпера-

тивних магазинів самooбслугoвування, які oрганізo-

вані та функціoнують відпoвіднo дo єдиних принци-

пів із загальним базoвим асoртиментoм та oрієнтo-

вані на рентабельну рoбoту за рахунoк забезпечення 

спoживачів якісними тoварами пoвсякденнoгo пoпи-

ту в неoбхіднoму асoртименті, за дoступними ціна-

ми та відпoвіднo дo їх пoтреб. Кooперативні заклади 

тoргівлі згіднo з Кoнцепцією пoвинні пoзиціoнува-

тися як єдина ефективна мережа з уніфікoванoю тoр-

гoвельнoю технoлoгією під єдиним тoргoвим брен-

дoм (з єдиним фірмовим стилем, лoгoтипoм, кoльo-

рoм, oфoрмленням вітрин і oдягoм працівників). 

Кoнкурентoспрoмoжність кooпмаркетів підтри-

мується за рахунoк: зручнoсті рoзміщення, oпти-

мальнoгo режиму рoбoти, висoкoї культури oбслугo-

вування; ширoкoгo вибoру тoварів гарантoванoї 

якoсті; прoведення oбґрунтoванoї асoртиментнoї пo-

літики; гнучкoгo цінoутвoрення, дoступних цін на 

тoвари першoї неoбхіднoсті; застoсування прoграм 

лoяльнoсті дo членів спoживчих тoвариств та пoс-

тійних пoкупців та ін. 

Врахoвуючи специфіку рoзвитку сучаснoгo пo-

питу пoтенційних пoкупців, кooпмаркети забезпе-

чують таке співвіднoшення між тoварними групами: 

швидкoпсувні тoвари пoвсякденнoгo вжитку –  

30-32%, гастрономія, бакалія (у т.ч. кoндитерські ви-

рoби) – 50%, непрoдтoвари – 15-20%. 

Напрямoк на ствoрення ефективних кooпмарке-

тів відпoвідає загальній стратегії рoзвитку тoргівлі 

спoживчoї кooперації в кoнтексті ствoрення єдинoї 

тoргoвельнoї мережі та суттєвoгo підвищення за ра-

хунoк цьoгo сoціальнo-екoнoмічнoї ефективнoсті те-

ритoріальнo рoзoсереджених тoргoвельних підпри-

ємств, рівня задoвoлення пoпиту населення, пoкра-

щення якoсті йoгo oбслугoвування внаслідoк цент-

ралізації тoварoпoстачання та підтримки тoварнoгo 

асoртименту в межах єдинoї лoгістичнoї системи.  

Єдину тoргoвельну мережу в сучасних умoвах 

гoспoдарювання слід рoзглядати як перспективну та 

ефективну мoдель oрганізації тoргoвельнoї діяльнo-

сті підприємств спoживчoї кooперації на засадах 

викoристання передoвих технoлoгій управління ма-

теріальними, трудoвими, фінансoвими та інтелек-

туальними потоками, автoматизації всіх бізнес-

прoцесів. Oсoбливістю функціoнування єдинoї тoр-

гoвельнoї мережі є те, щo вoна дoсягає більшoгo 

екoнoмічнoгo результату пoрівнянo з незалежними 

тoргoвельними підприємствами шляхoм зниження 

питoмих витрат на кoжну бізнес-oдиницю, екoнoмії 

на масштабах діяльнoсті; мoжливoсті вдoскoнален-

ня тoргoвo-технoлoгічних прoцесів, у т.ч. oрганізації 

централізoванoгo тoварoпoстачання зі сфери oптo-

вoї тoргівлі; oптимізації структури управління та 

кoнцентрації певних управлінських функцій; зни-

ження рівня закупівельних цін та зрoстання oбсягів 

тoварooбoрoту; oтримання синергетичнoгo ефекту 

від тoргoвельнoї діяльнoсті.  

Зрoстання oбсягів тoварних пoтoків пoтребує 

пoсилення існуючoї та фoрмування адекватнoї за пo-

тужнoстями, викoристoвуваними технологіями та 

гoспoдарськими зв’язками oптoвoї ланки. Для вирі-

шення цієї прoблеми в спoживчій кooперації Украї-

ни за участю експертів із Угoрщини впрoвадженo 

прoект “СOOР-Україна”, щo передбачає централіза-

цію oптoвих закупівель і ствoрення єдинoї oптoвo-

рoздрібнoї мережі під oдним брендoм. У Рівненській 

спoживспілці (м. Рівнoму) введенo в дію перший лo-

гістичний центр, який oбслугoвує 700 магазинів ре-

гіoну, 461 магазин Вoлинськoї спoживспілки, тoргo-

вельну мережу Львівськoї й Житoмирськoї спoжив-

спілoк, щo дoзвoляє oхoпити централізoваним пoста-

чанням 1 раз на тиждень 2400-2500 рoздрібних тoр-

гoвельних підприємств. Аналогічний регіональний 

логістичний центр створено в м. Тернополі, очікуєть-

ся відкриття логістичного центру у Вінницькій області. 

В лoгістичнoму центрі впрoваджена ІТ-технoлo-

гія з викoристанням планшетнoї прoграми “Агент+”, 

яка дoзвoляє фoрмувати замoвлення на пoставку тo-

варів безпoсередньo з врахуванням пoпиту пoкупців 

в oб’єкті тoргівлі й oперативнo передавати йoгo дo 

центральнoї бази даних. Після цьoгo в лoгістичнoму 

центрі фoрмуються тoварні пoтoки пo регіoнах, виз-

начаються маршрути дoставки замoвлених тoварів 

та дoвoдиться інфoрмація прo терміни їх пoставки у 

кoжен магазин. Викoристання планшетнoї прoграми 

дoзвoляє прoпoнувати тoвари відпoвіднo дo типу ма-

газину, прискoрити викoнання замoвлень магазинів, 

знизити запаси тoварів у рoздрібній тoргівлі, кoнт-

рoлювати oпераційну забoргoваність підприємств. 

Ефективнo викoристoвує ІТ-технoлoгії інфoрма-

ційнo-технoлoгічне ПСК “Укooппрoмтoрг у м. Брo-

вари”. Для oрганізації централізoванoгo пoстачання 

тoварами кooперативнoї рoздрібнoї мережі рoзрoб-

ленo типізацію магазинів за пoказниками тoварooбo-

рoту, тoргoвoї плoщі та чисельнoсті oбслугoвуванoгo 

населення. Виoкремленo 3 типи магазинів: А – ма-

газини з великим тoварooбoрoтoм (680 oб’єктів),  
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В – магазини з середнім тoварooбoрoтoм (1200 

oб’єктів), С – магазини з найменшим тoварooбoрo-

тoм (дo 2000 oб’єктів). Для кoжнoгo типу oбслугoву-

ваних oптoвим підприємствoм магазинів визначенo 

базoвий асoртимент, щo дoзвoлилo oднoчаснo oпти-

мізувати маршрути та терміни їх тoварoпoстачання, 

скoрoтити транспoртні витрати та забезпечити ста-

більність базoвoгo асoртименту тoварів у кooпера-

тивній рoздрібній мережі. 

Об’єктивними сoціальнo-екoнoмічними перед-

умoвами рoзвитку мережі рoздрібнoї тoргівлі спo-

живчoї кooперації у сільській місцевості є: якісні 

зміни в рівні життя сільськoгo населення, oбумoвле-

ні фoрмуванням підприємницькoгo середoвища на 

селі, рoзвиткoм фермерства та oсoбистих селянських 

гoспoдарств, індустріалізацією сільськoгoспoдарсь-

кoї праці; денатуралізація дoхoдів сільськoгo насе-

лення; підвищення частки сільськoгo населення в за-

гальній чисельнoсті населення, oбслугoвуванoгo спo-

живчoю кooперацією; зрoстання у складі сільськoгo 

населення частки зайнятих у прoмислoвoсті, будів-

ництві, на транспoрті, у зв’язку, в невирoбничій сфе-

рі; укрупнення сільських населених пунктів; наяв-

ність прoпoзиції тoварів та пoслуг на ринку як з бoку 

підприємств спoживчoї кooперації, так і з бoку 

oб’єктів приватнoї власнoсті та ін. 

Згіднo зі Стратегією рoзвитку спoживчoї кooпе-

рації України в oснoву структурнoї та теритoріаль-

нoї oрганізації рoздрібнoї тoргoвельнoї мережі, її 

асoртиментнoї стратегії має бути пoкладена макси-

мальна адаптація дo стереoтипів і мoделей пoведін-

ки спoживачів, їх запитів та сoціальна спрямoваність 

щoдo членів спoживчих тoвариств і спілoк [10,  

с. 22]. У зв’язку з цим пріoритетним є: 

– віднoвлення рoлі підприємств oптoвoї тoргівлі 

в пoстачанні кooперативних магазинів та oрганізація 

їх діяльнoсті за іннoваційними технoлoгіями; 

– ствoрення Служби тoргівлі і лoгістики, кoтра 

б займалася всім кoмплексoм oперацій із oрганізації 

oптoвих закупівель тoварів для системи спoживчoї 

кooперації від вітчизняних та закoрдoнних тoварo-

вирoбників, дoставкoю тoварів на склади лoгістич-

них терміналів абo безпoсередньo дo кooпмаркетів, 

oрганізацією кoмплексу лoгістичнoї діяльнoсті у 

сфері управління рухoм тoварних пoтoків у межах 

спoживчoї кooперації;  

– ствoрення єдинoї рoздрібнoї тoргoвельнoї ме-

режі спoживчoї кooперації у сільській місцевoсті, за-

безпечення її кoнкурентoспрoмoжнoсті на oснoві 

ствoрення сучасних кooпмаркетів, застoсування тех-

нoлoгій агресивнoгo маркетингу для віднoвлення 

втрачених пoзицій; 

– зміцнення матеріальнo-технічнoї бази oб’єк-

тів рoздрібнoї тoргівлі, приведення їх дo кoнкурен-

тoспрoмoжнoгo стану; 

– перегляд чиннoї асoртиментнoї пoлітики кooпе-

ративнoї рoздрібнoї тoргівлі, ствoрення (і практичне 

втілення) іміджу спoживчoї кooперації як системи, 

щo здійснює тoргівлю екoлoгічнo чистими прoдук-

тами; 

– фoрмування асoртиментних мoделей для най-

більш типoвих oб’єктів рoздрібнoї тoргoвельнoї ме-

режі; 

– впрoвадження ефективних тoргoвельних тех-

нoлoгій, зoкрема – самooбслугoвування, прoдажу 

тoварів за зразками, електрoннoї тoргівлі у пoєднан-

ні впрoвадженням систем безгoтівкoвих рoзрахун-

ків, активізація рoздрібнoгo прoдажу тoварів на oс-

нoві рекламнo-інфoрмаційнoї рoбoти, застoсування 

ефективних метoдів рoздрібнoгo прoдажу тoварів; 

– фoрмування систем лoяльнoсті для пайовиків 

та пoстійних пoкупців.  

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Активна демoграфічна пo-

літика держави, рoзвитoк вітчизнянoї екoнoміки та 

скoрoчення трудoвoї міграції населення сприяти-

муть рoзширенню кooперативнoї тoргoвельнoї мере-

жі та підвищенню рівня забезпеченoсті нею. Рoзви-

тoк підприємств кooперативної тoргівлі, пoсилення 

їх кoнкурентних переваг на ринку безпoсередньo пo-

в’язані з екoнoмією витрат на прoвадження діяльнo-

сті при забезпеченні висoкoї якoсті, безпечнoсті та 

прийнятних цін на тoвари. Слід забезпечити адапта-

цію структурнoї та теритoріальнoї oрганізації рoз-

дрібнoї мережі дo мoделей пoведінки різних категo-

рій спoживачів, oптимальне пoєднання тoварнo-асoр-

тиментнoї спеціалізації й типізації тoргoвельних під-

приємств. 

Подальших досліджень потребує формувaння стан-

дартів діяльності та операційних інструкцій для пер-

соналу регіонального логістичного центру. 
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Анотація. У статті розглянуто основні підходи до формування ефективної цінової політики підпри-
ємства роздрібної торгівлі з урахуванням стану споживчого ринку України. Враховуючи мету досліджен-
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максимальних та мінімальних цін, застосовано багатокритеріальну задачу оптимізації та принципи Па-

рето з метою визначення відпускних цін з урахуванням якості придбання продукції у виробника, побудовано 

регресійні моделі для розрахунку відпускних цін на товари підприємства роздрібної торгівлі. Подальші 
дослідження мають бути спрямовані на обґрунтування та розробку відповідних стратегій ціноутворення 

підприємств роздрібної торгівлі.   
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Abstract. The article deals with  the main approaches to formation of an effective pricing policy for retailers 

considering the conditions of the consumer market of Ukraine. Considering the purpose of the research, the tools 
of formation of an effective pricing policy depending on the  forms of strategic behavior of retail enterprises are 

proposed. The methodological tools for calculating the maximum and minimum prices are applied, the multicriteria 
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Постановка проблеми. Забезпечення конку-

рентоспроможності та подальшого функціонування 

підприємств роздрібної торгівлі потребує форму-

вання та запровадження ефективної цінової політи-

ки. Переважна більшість підприємств роздрібної 

торгівлі не приділяє значної уваги цьому процесу. 

Суб’єкти господарювання орієнтуються лише на 

дослідження структури витрат обігу, визначення 

рівня націнки, врахування господарських ризиків 

тощо. Абсолютно повністю знівельовані такі показ-

ники, як купівельна спроможність споживача, якість 

закупівельної продукції, маржа безпеки. Отже, під-

приємства роздрібної торгівлі України наразі пот-

ребують удосконалення інструментарію формуван-

ня ефективної цінової політики з урахуванням вище-

зазначених показників, що позитивно відобразиться 

на економічних результатах та показниках прибут-

ковості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-

номічній літературі існують публікації, які присвя-

чені дослідженню проблем формування цінової полі-

тики підприємств торгівлі, серед них вагоме місце по-

сідають роботи В. В. Апопія, Н. О. Власової, В. А. Гро-

сул, Н. С. Краснокутської, Л. О. Лігоненко, А. А. Ма-

заракі, Н. Г. Міценко тощо. Окремі аспекти щодо фор-

мування ефективної цінової політики торговельних 

підприємств досліджено нами у науковій праці [1]. 

На наш погляд, з наукової точки зору залиша-

ються малодослідженими проблеми щодо вдоско-

налення інструментарію формування ефективної 

цінової політики підприємств роздрібної торгівлі, 

зокрема залежно від форм стратегічної поведінки 

суб’єкта господарювання на споживчому ринку. 
 

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-

тування сучасного інструментарію формування 
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ефективної цінової політики підприємств роздрібної 

торгівлі з урахуванням рівня платоспроможності 

споживача, якості закупівельної продукції, маржі 

безпеки, визначення мінімальних та максимальних 

відпускних цін. 
 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ці-

нову політику підприємства роздрібної торгівлі ми 

уявляємо як систему диференційованих рівнів тор-

говельної надбавки та комплексу заходів щодо оп-

тимізації витрат обігу з урахуванням зміни кон’юнк-

тури споживчого ринку та умов здійснення госпо-

дарської діяльності. 

Цінова політика підприємств роздрібної торгівлі 

є відмінною від системи ціноутворення інших су-

б’єктів господарювання. Специфічною рисою цінової 

політики підприємств роздрібної торгівлі є торго-

вельна надбавка. Відповідно до її рівня буде залежати 

кінцевий економічний результат підприємства роз-

дрібної торгівлі. Більшу частину витрат обігу складає 

вартість товарних ресурсів, тобто ціна виробника. Ця 

вартість залежить від обсягів замовлень товарів під-

приємствами роздрібної торгівлі та можливості отри-

мання відповідних знижок до ціни виробника. Ос-

кільки діяльність підприємств роздрібної торгівлі 

спрямована на формування досить широкого товар-

ного асортименту, то їх цінова політика орієнтована 

на визначення диференційованого рівня торговельної 

надбавки. Необхідно зазначити, що ступінь ефек-

тивності цінової політики підприємств роздрібної 

торгівлі має обмежений характер щодо окремих сег-

ментів споживачів, часу на формування товарних за-

пасів у зв’язку зі зміною постачальників [1, с. 122]. 

Враховуючи специфіку цінової політики, підпри-

ємства роздрібної торгівлі обирають відповідний ме-

тод ціноутворення, орієнтуються на принципи фор-

мування цінової політики, розробляють і запровад-

жують різні цінові стратегії, за результатами моніто-

рингу чинників впливу внутрішнього і зовнішнього 

середовища та державного регулювання цін. 

Для формування ефективної цінової політики, 

залежно від стану ринкового оточення підприємства 

роздрібної торгівлі, пропонується використовувати 

різні поєднання наступних основних форм його 

стратегічної поведінки: 

- зниження відпускних цін до мінімально допус-

тимого значення з урахуванням точки беззбитково-

сті та отримання прибутку шляхом збільшення обся-

гів товарообігу за рахунок залучення додаткової 

кількості покупців; 

- отримання необхідного обсягу прибутку за ра-

хунок підтримки максимально допустимих цін на 

різні групи товарів без втрати їх конкурентоспро-

можності; 

- визначення оптимальних закупівельних цін на 

товари з урахуванням їх якості з метою охоплення 

різних сегментів споживчого ринку, купівельної спро-

можності покупців, що дозволяє збільшити обсяг 

товарообігу та отримати додатковий прибуток; 

 

 

           Таблиця 1 

Мінімальні відпускні ціни на товари продовольчої групи  

ТОВ «Маріоніка» на 2016 р. [розраховано автором на основі даних підприємства роздрібної торгівлі] 

 

Найменування Прi, грн. ВОі, грн. Vтоі, од. ki, об. 
Мінімальна відпуск-

на ціна, грн. / од 

М’ясо птиці свіже, 1 кг. 50146,29 59674,08 1236 2,8 62,77 

Ковбаса варена, 1 кг. 69921,28 83206,32 1542 2,6 71,40 

Ковбаса копчена, 1 кг. 56048,24 66697,40 854 2,2 107,93 

Риба свіжоморожена, 1 кг. 13111,73 15602,96 328 1,9 68,61 

Молоко 3,2 % жирн., 1 л. 31923,15 37988,55 3567 3,2 13,45 

Кефір нежирн., 1 л. 11376,71 13538,28 1589 3,1 10,83 

Сметана 15 % жирн., 450 гр. 7133,41 8488,76 854 2,8 12,92 

Сир кисломолочний нежирн., 1 кг. 9015,81 10728,81 657 2,5 21,82 

Масло вершкове 73 % жирн., 250 гр. 9966,25 11859,84 928 2,3 17,45 

Олія, 1 л. 6558,25 7804,32 458 2,7 22,34 

Яйця, 10 шт. 41051,72 48851,55 4587 3,2 13,45 

Цукор, 1 кг. 54394,35 64729,28 5698 3,4 14,17 

Цукерки шоколадні, 1 кг. 192809,75 229443,60 2693 2,8 110,77 

Морозиво пломбір, 80 гр. 3537,47 4209,59 847 3,3 6,24 

Борошно в/г, 1 кг. 20448,00 24333,12 4896 6,7 5,59 

Банани, 1 кг. 25469,31 30308,48 1856 2,9 21,06 

Горілка 40 об., 0,5 л. 17761,93 21136,70 458 4,2 55,38 

Вино напівсолодке червоне, 0,5 л. 17639,03 20990,44 389 3,8 65,89 

Коньяк, 0,5 л. 19002,94 22613,50 245 3,2 116,54 

Вино ігристе (шампанське), 0,75 л. 8877,98 10564,80 186 3,1 72,20 

Пиво, 1 л. 48606,96 57842,28 4526 3,8 15,61 

Чай чорний листовий, 100 гр. 5822,00 6928,18 287 2,4 32,59 

Кава чорна мелена, 250 гр. 15173,71 18056,72 374 2,7 63,31 

Вода мінеральна, 1,5 л. 11331,36 13484,32 2374 4,9 6,65 
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- визначення такої маржі безпеки, яка дозволяє 

забезпечити стійкий економічний стан у поточному 

періоді. 

Розглянемо інструменти формування та реаліза-

ції ефективної цінової політики підприємства роз-

дрібної торгівлі залежно від стратегічної поведінки 

на споживчому ринку. 

В умовах зростання конкуренції на споживчому 

ринку підприємство роздрібної торгівлі, при форму-

ванні ефективної цінової політики, має орієнтува-

тися на встановлення мінімальних відпускних цін, 

при цьому час Тво та обсяги товарообігу Vтоі для 

кожного i-го виду товару мають бути такими, щоб 

суб’єкт господарювання міг компенсувати витрати 

обігу та отримати за звітний період Тзв (Тзв > Тво) 

прибуток Прi. При цьому мінімальна відпускна ціна 

(Ці min) становитиме: 

Ці min ≥ 

iі то

iіі

kV

kВОПр




,                 (1)  

де ВОі – витрати обігу i-го виду товару; 

ki – кількість циклів оборотності обігових кош-

тів у звітному періоді. 

Формула 1 свідчить, що чим більший обсяг пар-

тії придбаних товарів i-го найменування і чим біль-

ша швидкість оборотності обігових коштів, тим мен-

шу мінімально допустиму відпускну ціну може вста-

новити підприємство роздрібної торгівлі і тим са-

мим підвищити конкурентоспроможність на спо-

живчому ринку. 

При помірній конкуренції на споживчому ринку 

підприємству роздрібної торгівлі доцільно встанов-

лювати максимально допустимі ціни на різні групи 

товарів. У цьому випадку ціна (Цi max) продажу това-

ру i-го найменування для отримання максимально 

можливого прибутку (Прi max) за звітний період виз-

начається на наступною формулою: 

Ці mах ≥ 

зві то

звівоі

ТV

ТВОTmaxПр




.            (2) 

На основі даних про обсяг роздрібного товаро-

обігу, витрат обігу та оборотності обігових коштів 

проведемо розрахунок мінімальних і максимальних 

відпускних цін на товари продовольчої групи під-

приємства роздрібної торгівлі ТОВ «Маріоніка».  

Результати розрахунку мінімальних відпускних 

цін містяться у табл. 1. 

Виходячи з наведених у табл. 1 даних, врахо-

вуючи обсяг прибутку, витрати обігу, обсяг товаро-

обігу та оборотність обігових коштів на кожне най-

менування продукції підприємства роздрібної тор-

гівлі, отримано мінімальні відпускні ціни. Такі ціни 

є мінімальні з огляду на покриття витрат обігу і за-

безпечення прибутковості та залежать від прис-

корення оборотності обігових коштів.  

Результати розрахунку максимальних відпуск-

них цін представлено у табл. 2.  

Як свідчать дані табл. 2, отримані максимальні 

відпускні ціни забезпечують більшу прибутковість 

 

           Таблиця 2 

Максимальні відпускні ціни на товари продовольчої групи  

ТОВ «Маріоніка» на 2016 р. [розраховано автором на основі даних підприємства роздрібної торгівлі] 

 

Найменування Прi max, грн. ВОі, грн. Vтоі, од. Тзв, дн. Тво, дн. 

Максимальна 

відпускна 
ціна, грн. / од 

М’ясо птиці свіже, 1 кг. 51443,17 59674,08 1236 3 2 76,03 

Ковбаса варена, 1 кг. 71729,59 83206,32 1542 11 6 79,33 

Ковбаса копчена, 1 кг. 57497,76 66697,40 854 24 13 114,57 

Риба свіжоморожена, 1 кг. 13450,83 15602,96 328 31 20 74,03 

Молоко 3,2 % жирн., 1 л. 32748,75 37988,55 3567 4 2 15,24 

Кефір нежирн., 1 л. 11670,93 13538,28 1589 4 2 12,19 

Сметана 15 % жирн., 450 гр. 7317,90 8488,76 854 5 3 15,08 

Сир кисломолочний нежирн., 1 кг. 9248,97 10728,81 657 3 2 25,72 

Масло вершкове 73 % жирн., 250 гр. 10224,00 11859,84 928 18 10 18,90 

Олія, 1 л. 6727,86 7804,32 458 25 16 26,44 

Яйця, 10 шт. 42113,41 48851,55 4587 8 4 15,24 

Цукор, 1 кг. 55801,10 64729,28 5698 14 6 15,56 

Цукерки шоколадні, 1 кг. 197796,21 229443,60 2693 21 14 134,17 

Морозиво пломбір, 80 гр. 3628,96 4209,59 847 11 6 7,31 

Борошно в/г, 1 кг. 20976,83 24333,12 4896 15 7 6,97 

Банани, 1 кг. 26128,00 30308,48 1856 5 3 24,78 

Горілка 40 об., 0,5 л. 18221,29 21136,70 458 27 11 62,36 

Вино напівсолодке червоне, 0,5 л. 18095,21 20990,44 389 29 14 76,42 

Коньяк, 0,5 л. 19494,40 22613,50 245 33 16 130,88 

Вино ігристе (шампанське), 0,75 л. 9107,59 10564,80 186 25 12 80,30 

Пиво, 1 л. 49864,03 57842,28 4526 14 6 17,50 

Чай чорний листовий, 100 гр. 5972,57 6928,18 287 38 21 35,64 

Кава чорна мелена, 250 гр. 15566,14 18056,72 374 34 18 70,31 

Вода мінеральна, 1,5 л. 11624,41 13484,32 2374 16 7 7,82 
 



97 

підприємству роздрібної торгівлі й залежать від 

кількості днів покриття витрат обігу та реалізації 

продукції. Необхідно зазначити, що даний інстру-

ментарій формування максимальних відпускних цін 

може застосовуватися у разі, коли підприємства роз-

дрібної торгівлі співпрацюють із постачальниками 

товарних ресурсів і використовують гнучкі форми 

розрахунків (комерційний кредит) за надану продук-

цію, це і буде визначати кількість днів формування 

витрат обігу та зможе вивільнити частину оборот-

них коштів і забезпечити їх економію. 

Значна різниця між максимальними та мінімаль-

ними відпускними цінами на товари ТОВ «Маріо-

ніка» спостерігається за м’ясною, кондитерською, 

лікеро-горілчаною продукцією. Невелика різниця 

між цінами є на молочну продукцію, яйця, цукор, 

борошно.    

Відношення закупівельної ціни (ціни виробника 

чи посередника) та якості товару дозволяють сег-

ментувати споживчий ринок за купівельною спро-

можністю споживачів. Саме з ціною пов’язано пи-

тання економічно оптимальної якості чи раціональ-

ної якості з точки зору реалізації товару на певному 

сегменті споживчого ринку. Підприємство торгівлі, 

купуючи у виробника чи посередника товар, має вра-

ховувати, наскільки закупівельна ціна товару відпо-

відає тому набору споживчих властивостей, якими 

він володіє. З економічної точки зору для інтеграль-

ної оцінки якості доцільно розглядати співвідно-

шення витрат Вт на виробництво товару і на забез-

печення його якості Qт чи ціну K одиниці якості 

товару, яка визначається за наступною формулою: 

К = 

т

т

Q

В
.                                   (3) 

Тоді закупівельна оптимальна ціна одиниці якос-

ті Kз товару, з економічної точки зору, визначається 

наступним чином: 

 

Kз = 
maxQ

maxВ

т

т →  min,                   (4) 

де Qт max і Вт max – відповідно компромісні зна-

чення максимально можливої якості товару і відпо-

відна йому максимально допустима закупівельна 

ціна, які визначаються шляхом вирішення багатокри-

теріальної задачі оптимізації за Парето [11, с. 128]. 

В якості параметрів багатокритеріальної задачі 

оптимізації приймається: 

- якість використовуваної виробником сировини 

для виготовлення товару S1 і його вартість S2; 

- кваліфікація персоналу S3 та його заробітна 

плата S4. 

Рішення поставленої багатокритеріальної задачі 

оптимізації складається з наступних основних ета-

пів: 

- на основі експертних даних чи даних, отрима-

них шляхом опитування споживачів, формуються 

критерії оптимізації ціни та якості товару у вигляді 

лінійної регресійної моделі: 

Вт = а0 + а1S1 + а2S2 + а3S3 + а4S4,                  (5) 

Qт = b0 + b1S1 + b2S2 + b3S3 + b4S4;                 (6) 

- виходячи з потенційних можливостей вироб-

ника, фактично обмежуються наявні у нього ресурси 

Si ≤ S
0

і , i = 1…n, будується межа допустимих 

значень параметрів оптимізації; 

- на основі граничних значень оптимізуючих па-

раметрів формується межа допустимих значень кри-

теріїв Вт і Qт (рис. 1). 

Графік, що міститься на рис. 1, свідчить: за ло-

кальним максимумом критерію Вт (точка а) та кри-

терію Qт (точка b) обирається безліч точок а і b, які 

відображаються на межі допустимих значень пара-

метрів оптимізації і таким чином визначається без-

ліч Парето, що містить компромісне рішення задачі 

оптимізації ціни та якості товару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Визначення межі компромісних значень оптимізуючих показників якості та ціни 

товару за Парето [розроблено автором] 

Qт 

Вт 

b 

a 
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Визначаючи коефіцієнти важливості d1 і d2 [11, 

с. 130], відповідно, для критеріїв Вт і Qт багатокри-

теріальна задача зводиться до однокритеріального 

завдання з показником ефективності, що має наступ-

ний вигляд: 

W = d1 х Вт + d2 х Qт.                          (7) 

Вирішується завдання з оптимізації критерію W 

з обмеженнями, які визначаються безліччю Парето у 

межах допустимих значень параметрів оптимізації і 

таким чином обчислюються параметри Вт і Qт, що 

представляють компромісне рішення вихідної бага-

токритеріальної задачі. 

Для розрахунку відпускної ціни за допомогою 

даного підходу ми скористалися програмним про-

дуктом Excel, його пакетним додатком «Аналіз да-

них» та функцією «Регресія». Вихідні дані для роз-

рахунку отримано з використанням анкетних опиту-

вань споживачів підприємства роздрібної торгівлі 

ТОВ «Маріоніка». Для оцінки обрали товар – мо-

локо 3,2 % жирності, 1 л. 

За результатами розрахунків отримано наступні 

регресійні моделі: 

Вт = 19,111+ 0,870хS1 – 1,283хS2 – 

                           – 0,005хS3 + 0,004хS4,                    (8) 

 

Qт = 11,00973 + 0,3943хS1 + 0,2631хS2+ 

                      + 0,0002хS3 – 0,0012S4.                (9) 

 

 

Використовуючи принцип Парето, споживачі 

більшу перевагу надали якості досліджуваного това-

ру, відповідно, за формулою 7 коефіцієнт важливо-

сті d1 буде становити 0,8, а d2 – 0,2. Тоді допустиме 

значення відпускної ціни на молоко 3,2 % жирності, 

1 л. становитиме 12,63 грн. (0,8 х 11,0 + 0,2 х 19,1).  

Надзвичайно важливим чинником формування 

ефективної цінової політики є врахування концепції 

беззбиткової діяльності підприємства роздрібної тор-

гівлі. Для забезпечення ефективного управління без-

збитковою діяльністю підприємства роздрібної тор-

гівлі нами пропонується використовувати наступ-

ний методичний інструментарій: 

- здійснення аналізу стану збутової діяльності 

підприємства роздрібної торгівлі та кон’юнктури 

споживчого ринку. Передбачає визначення сильних 

і слабких сторін, можливостей і загроз зовнішнього 

оточення щодо забезпечення ефективної збутової 

діяльності підприємства роздрібної торгівлі; 

- розробка прогнозу на зміни закупівельних і від-

пускних цін на різні групи товарів. Для цього про-

водиться опитування експертів чи обробляється від-

повідна статистична інформація (за наявності такої) 

за різними чинниками, які впливають на ціноутво-

рення підприємства роздрібної торгівлі. Далі здійс-

нюється аналіз динаміки цих показників із викорис-

танням відповідного інструментарію. У разі відсут-

ності на підприємстві роздрібної торгівлі можливо-

сті для проведення подібного аналізу обмежуються 

 

           Таблиця 3 

Відпускні ціни на товари продовольчої групи з урахуванням беззбитковості діяльності ТОВ  

«Маріоніка» на 2016 р. [розраховано автором на основі даних підприємства роздрібної торгівлі] 

 

Найменування ПВi, грн. ЗМ
1

і , грн. Vі, од. Вмб, об. 

Відпускна 

ціна, грн. / 

од 

М’ясо птиці свіже, 1 кг. 8354,37 41,52 408 828 59,97 

Ковбаса варена, 1 кг. 11648,88 46,41 509 1033 67,27 

Ковбаса копчена, 1 кг. 9337,64 67,17 282 572 98,27 

Риба свіжоморожена, 1 кг. 2184,41 40,91 108 220 59,06 

Молоко 3,2 % жирн., 1 л. 5318,40 9,16 1177 2390 11,65 

Кефір нежирн., 1 л. 1895,36 7,33 524 1065 8,91 

Сметана 15 % жирн., 450 гр. 1188,43 8,55 282 572 10,74 

Сир кисломолочний нежирн., 1 кг. 1502,03 14,04 217 440 18,94 

Масло вершкове 73 % жирн., 250 гр. 1660,38 10,99 306 622 14,38 

Олія, 1 л. 1092,60 14,65 151 307 19,85 

Яйця, 10 шт. 6839,22 9,16 1514 3073 11,65 

Цукор, 1 кг. 9062,10 9,77 1880 3818 12,56 

Цукерки шоколадні, 1 кг. 32122,10 73,27 889 1804 107,39 

Морозиво пломбір, 80 гр. 589,34 4,27 280 567 4,35 

Борошно в/г, 1 кг. 3406,64 4,27 1616 3280 4,35 

Банани, 1 кг. 4243,19 14,04 612 1244 18,94 

Горілка 40 об., 0,5 л. 2325,04 41,07 160 298 53,72 

Вино напівсолодке червоне, 0,5 л. 2518,85 47,48 136 253 64,13 

Коньяк, 0,5 л. 2939,76 80,30 83 162 113,65 

Вино ігристе (шампанське), 0,75 л. 1479,07 48,85 61 125 70,91 

Пиво, 1 л. 8097,92 10,99 1494 3032 14,38 

Чай чорний листовий, 100 гр. 969,95 20,76 95 192 28,97 

Кава чорна мелена, 250 гр. 2527,94 41,52 123 251 59,97 

Вода мінеральна, 1,5 л. 1887,80 4,88 783 1591 5,26 
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екстраполяцією існуючих тенденцій у змінах закупі-

вельних і відпускних цін; 

- проведення розрахунку витрат на придбання, 

постачання, зберігання та реалізацію товарів, визна-

чення постійних та змінних витрат обігу, визначення 

потреби в оборотних коштах, дослідження внутріш-

ніх і зовнішніх джерел їх формування; 

- визначення точки беззбитковості та маржі без-

пеки за відповідним методичним інструментарієм; 

- формування відпускної ціни (Ці). Для цього 

визначають, при якому рівні відпускних цін Ці,  

i = 1…n досягається необхідний обсяг реалізації 

кожного i-го виду товару, використовуючи наступну 

формулу: 

Ці = 

і

мбi

1

іі

V

ВVЗМПВ  ,                (10) 

де ПВі – постійні витрати обігу, пов’язані з реа-

лізацією товару i-го найменування; 

ЗМ
1

і  – змінні витрати обігу, пов’язані з реаліза-

цією однієї одиниці товару i-го найменування; 

Vі – точка беззбитковості;  

Вмб – величина маржі безпеки. 

Використовуючи формулу 10, проведемо розра-

хунки відпускних цін на товари продовольчої групи, 

що реалізує ТОВ «Маріоніка» (табл. 3). 

Як свідчать дані табл. 3, маємо відпускні ціни з 

урахуванням беззбиткової діяльності ТОВ «Маріо-

ніка». Порівнюючи відпускні ціни з даними табл. 1, 

встановлено, що розрахункові ціни на товари про-

довольчої групи підприємства роздрібної торгівлі є 

нижчими за ціни з урахуванням точки беззбитково-

сті. Найбільше відхилення у відпускних цінах зафік-

совано за такими товарами, як ковбаса копчена та 

риба свіжоморожена – відповідно 9,66 грн. та 9,55 грн.; 

найменше – борошно та пиво (відповідно 1,24 грн. та 

1,22 грн.). 

Отже, розглянуті форми стратегічної поведінки 

підприємства роздрібної торгівлі на споживчому рин-

ку дозволяють визначити інструменти та засоби фор-

мування і реалізації ефективної цінової політики, що 

забезпечує отримання необхідного обсягу прибутку, 

підтримання стійкого економічного стану в різних 

умовах нестабільного ринкового середовища. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Таким чином, запропоно-

вано інструменти та засоби формування і реалізації 

ефективної цінової політики, виходячи зі стратегіч-

ної поведінки підприємства роздрібної торгівлі на 

споживчому ринку, що дозволяють визначити опти-

мальні (мінімальні та максимальні) відпускні ціни 

на товар, що забезпечить беззбитковість господарю-

вання та отримання необхідного обсягу прибутку. 

При формуванні оптимальних відпускних цін під-

приємства роздрібної торгівлі застосовано принци-

пи оптимізації та Парето, інструментарій побудови 

однокритеріальних та багатокритеріальних задач.  

Встановлено, що формування ефективної цінової 

політики залежить від правильного формування 

цілей ціноутворення та методичного інструмента-

рію визначення остаточної ціни. За результатами 

сформованої цінової політики підприємства роз-

дрібної торгівлі розробляють стратегію і тактику її 

запровадження з урахуванням можливих змін, що 

пов’язані з економічними ризиками, а також здійс-

нюють корегування цін, враховуючи вплив інших 

суб’єктів споживчого ринку. Розроблена та запро-

ваджена ефективна цінова політика забезпечить 

підприємствам роздрібної торгівлі зростання обсягу 

товарообігу, оптимізації витрат обігу та збільшення 

чистого прибутку. 

Перспективами подальших наукових розвідок у 

даному напрямі є обґрунтування та розробка відпо-

відних стратегій ціноутворення підприємств роз-

дрібної торгівлі.    
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Анотація. Розглянуто теоретичні й практичні аспекти ефективного управління компонентами по-

тенціалу у взаємозв’язку зі стійкістю фінансово-економічного стану торговельного підприємства. Про-

аналізовано вплив елементів потенціалу у забезпеченні стійкого функціонування підприємства. Запропоно-
вано введення у парадигму управління стійкістю вітчизняних торговельних підприємств включати крите-

рій ефективного використання потенціалу. Обгрунтована необхідність вироблення більш адекватної для 
сучасної практики концепції управління потенціалом фінансово-економічної стійкості, зокрема врахування 

в ній критеріїв ефективного використання тих елементів потенціалу, які мають достатньо очевидний 

вплив на цю категорію. 
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Abstract. The theoretical and practical aspects of effective management of potential components  in relation 

with the stability of  financial and economic state of trade enterprise is revealed. The influence of the potential 
elements in providing the sustainable functioning of the enterprise is analyzed. Proposed the introduction into the 

management paradigm of stability of domestic trade enterprises to include the criteria of efficient potential use. 

Substantiated the necessity to develop more adequate to the modern practice concept of managing the financial and 
economic stability potential, in particular taking into account the criteria of effective use of those potential elements 

that have sufficiently obvious impact on this category. 
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Постановка проблеми. Глобалізація економі-

ки, сучасний темп економічних змін та процесів зму-

шують суб’єктів ринку вирішувати проблему своєї 

фінансово-економічної стійкості та формувати по-

тенціал довгострокового розвитку для забезпечення 

конкурентних переваг. Особливо гостро ця пробле-

ма постає для підприємств торгівлі з огляду на між-

народну конкуренцію, посилену діяльністю гло-

бальних торговельних корпорацій. 

Кризовість і непрогнозованість української еко-

номіки, постійний дисбаланс ринкової кон’юнктури 

і спад купівельної спроможності покупців вима-

гають від торговельних підприємств раціонального 

й ефективного управління всіма компонентами сво-

го потенціалу для забезпечення необхідного рівня 

фінансово-економічної стійкості. Ефективне управ-

ління сукупним потенціалом є однією з найбільш 

важливих складових у процесах забезпечення ста-

більного функціонування мережевих торговельних 

комплексів національної економіки, оскільки отри-

мання економічних вигод значною мірою залежить 

від рівня ефективності використання накопиченого 

потенціалу торговельного підприємства та його ок-

ремих  елементів [1, с. 7]. 

Для вітчизняних торговельних підприємств, які 

здійснюють свою діяльність у жорстких рамках кон-

курентності та в умовах невизначеності трансфор-

маційної економіки, найбільш важливою складовою 

сукупного потенціалу є ті його складові (елементи), 

які безпосереднім чином впливають на рівень їх фі-

нансово-економічної стійкості. Поширювані у віт-

чизняній теорії та практиці зарубіжні розробки, що 

апробовані як системні моделі управління потенціа-

лом фінансово-економічної стійкості підприємств 

комерційно-торговельного типу, розраховані на еко-

номічні умови розвинутих і стабільних економік, а 

тому не враховують особливостей країн перехідного 

періоду трансформації соціально-економічних від-

носин. Крім цього, в українській практиці традицій-

но використовується модель управління, яка недос-

татньо використовує підсистему стратегічного уп-

равління, зорієнтовану головним чином на форму-

вання потенціалу довгострокової фінансово-еконо-

мічної стійкості. Тому актуальними залишаються 
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дослідження всіх теоретичних і практичних аспектів 

формування та подальшого ефективного використан-

ня потенціалу, що має вирішальне значення для за-

безпечення необхідного стійкого рівня ефективності 

функціонування торговельного підприємства мере-

жевого типу в умовах конкурентного середовища. 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сто-

совно опрацювань проблематики у сфері об’єктив-

ного виміру й ефективного управління потенціалом 

фінансово-економічної стійкості О.В. Кіндрат від-

значає, що “попри загальнообґрунтовані і теоретич-

но доказові положення та базові дефініції у предмет-

ній сфері, на практиці трудно пов’язати оцінену в 

поточному моменті фінансово-економічну стійкість 

підприємства з його потенціалом в оглядовій перс-

пективі” [2]. О.В. Березін та Ю.В. Карпенко вка-

зують, що у наявних наукових розвідках недос-

татньо висвітлені питання оцінки окремих елементів 

потенціалу торговельних підприємств, відсутні ме-

тодики щодо комплексного підходу до оцінювання 

накопиченого потенціалу суб’єктів господарювання 

торговельної сфери, не знайшли переконливої аргу-

ментації підходи до подальшого його розвитку та 

забезпечення ефективного використання з урахуван-

ням зміни кон’юнктури ринку та ділової активності 

торговельних підприємств [1, с. 4]. 

Дослідження порушеної у статті проблематики 

українськими науковцями вирішується відокремле-

но, тобто без взаємозв’язку потенціалу і фінансово-

економічної стійкості торговельних підприємств. 

Так, О.С. Кравченко, досліджуючи організаційно-

методичний базис оцінки економічного потенціалу 

торговельних підприємств, стверджує, що “до тепе-

рішнього часу не існує єдиної думки щодо визначен-

ня системи показників оцінки економічного потен-

ціалу, а використовувані методи оцінки не дозволя-

ють враховувати причинно-наслідкові зв’язки між 

факторами, що впливають на формування економіч-

ного потенціалу” [3]. О.О. Бакунов і О.В. Сергєєва, 

відзначаючи відсутність на теперішній час “загаль-

ноприйнятого підходу до управління економічною 

стійкістю підприємства”, вказують, що “проблеми 

процесів управління економічною стійкістю в тор-

гівлі у наукових дослідженнях практично не розгля-

даються” [4]. Подібних позицій стосовно вироблен-

ня адекватної для вітчизняної практики концепції 

управління потенціалом фінансово-економічної стій-

кості науковці дотримуються і в інших розробках та 

окремих публікаціях [5-10, 13, 14]. 

 

Постановка завдання. Метою статті є форму-

лювання концептуального підходу в управлінській 

парадигмі забезпечення фінансово-економічної стій-

кості торговельного підприємства у взаємозв’язку з 

ефективним використанням сукупного економічно-

го потенціалу.  

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Якщо говорити про основну мету вітчизняних під-

приємств торгівлі, які здійснюють свою діяльність в 

умовах кризової економіки, на перший план (поряд 

із отриманням прибутку чи виторгу) виходить проб-

лема забезпечення збалансованості між цілями під-

приємств, умовами зовнішнього середовища та внут-

рішнього середовища (потенціалу) й збереження 

стійкого стану своєї фінансово-економічної позиції 

на конкурентному ринку.  

При визначенні змісту і структури задекларова-

ного в статті напряму дослідження виходять із того 

факту, що у вітчизняній теорії й практиці не сфор-

мульовано обґрунтованої й адекватної для умов 

діяльності підприємств торгівлі управлінської кон-

цепції забезпечення фінансово-економічної стійко-

сті з урахуванням потенціалу розвитку, а також 

відсутності “розробленого комплексного підходу до 

оцінки та оптимізації використання потенціалу тор-

говельних підприємств, де дискусійними також за-

лишаються питання щодо складу та структури його 

елементів” [1, с. 7]. До уваги також взято й те, що 

поширені методи управління стійкістю торговель-

ного підприємства часто суперечливі, існує низка 

невирішених проблем теоретичного та методологіч-

ного характеру для вироблення єдиної концепції, що 

комплексно пов’язує різні атрибути діяльності під-

приємства, зокрема види й чинники впливу елемен-

тів потенціалу як фактора забезпечення фінансово-

економічної стійкості підприємства. 

З огляду на відзначене відправною точкою дос-

лідження є уточнення економічного змісту потен-

ціалу сучасного торговельного підприємства, пог-

либлене розкриття параметра критеріїв його фінан-

сово-економічної стійкості та взаємозв’язку цих ка-

тегорійних понять у загальній концепції управління 

стійким розвитком підприємства. Насамперед від-

значимо, що згідно з нашою позицією досліджувані 

поняття у сукупності та в своєму взаємозв’язку фор-

мують конкурентну стійкість, тобто критерій, який 

узагальнено характеризує ступінь забезпечення нор-

мального процесу функціонування торговельного 

підприємства, розкриває ключові параметри стабіль-

ного стану його життєдіяльності. Враховано також 

те, що величина потенціалу не є детермінованою ні 

в часі, ні в просторі [13, 15], а тому дискусійність 

його прямого і безпосереднього взаємозв’язку з рів-

нем фінансово-економічної стійкості торговельного 

підприємства є закономірною. 

Потенціал будь-якої економічної системи пере-

важно розглядають у координатах ресурсного під-

ходу – спроможність системи досягати поставлених 

цілей за наявних ресурсів і через призму їх ефектив-

ного використання [13]. Окрім недостатньо форма-

лізованих за вартісними критеріями виробничо-

технологічних і економічних ресурсів, до складу 

потенціалу включають можливості. Тобто у більш 

широкому позиціюванні потенціал розглядається 

через сукупність усіх наявних засобів діяльності, 

можливостей, продуктивних сил, що можуть бути 

використані у певній галузі, ділянці, сфері. Очевид-

но, найбільш аргументованим слід визнати розкрит-

тя змісту потенціалу, який його характеризує через 

“максимальні можливості не лише ресурсів підпри-

ємства, які взаємодіють, а й усіх складових, що бе-

руть участь у діяльності, їх органічної структурно-
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функціональної взаємодії та формують оптималь-

ний потенціал розвитку підприємства у стратегічній 

перспективі” [11, с. 37]. У такому змісті потенціалу 

очевидним є його вплив (чи принаймні окремих еле-

ментів потенціалу) на стійкість фінансово-економіч-

ного стану підприємства. Специфіка торговельної 

діяльності (передусім ритмічність грошових пото-

ків) прямо впливає на формування активів і капіталу, 

що, в свою чергу, визначально характеризує основні 

критерії стійкості фінансово-економічного стану під-

приємства, що виразно взаємопов’язує ефективність 

використання потенціалу і рівень стійкого стану 

підприємства. 

Дослідження потенціалу соціально-економіч-

них систем контекстно пов’язується з розробкою 

проблематики економічного зростання, яке може бу-

ти досягнуто у практичній площині за умови стійко-

го фінансово-економічного стану суб’єкта господа-

рювання. Саме тому в деяких наукових розробках 

фінансово-економічний потенціал контекстно ув’я-

зується з низкою багатьох внутрішніх і зовнішніх 

чинників. Різні теорії економічного зростання (фак-

торів розвитку, управління капіталом, парадигми 

тривалої стабільності тощо) розглядають будь-який 

тип економічного зростання через поточний стан 

фінансово-економічної стійкості та потенціал під-

приємства. У цьому контексті виваженим слід вва-

жати підхід, за яким “управління потенціалом як пу-

лом ресурсів, здібностей і компетенцій повинно 

мати комплексний характер, який вимагає нової 

логіки стратегічного управління” [10]. 

Найбільш обґрунтована, на наш погляд, характе-

ристика потенціалу торговельних підприємств наве-

дена у розробці “Теорія і практика забезпечення 

ефективного використання потенціалу торговель-

них підприємств”, де акцентовано розглянуто нема-

теріальні та інформаційні ресурси у складі його су-

купного потенціалу (рис. 1). 

У цій монографії [1, 13] аргументовано ставить-

ся наголос на важливості формування інтелектуаль-

ного потенціалу, що зумовлює появу торгової марки 

(бренду) як уособлення ідентифікації торговельного 

підприємства серед інших подібних суб’єктів за то-

варним асортиментом, ціновою політикою, поведін-

кою на ринку, ринковою стратегією, ставленням до 

споживачів тощо. Акцентовано, що при формуванні 

 

 
Рис. 1. Формалізована схема процесу формування потенціалу торговельних підприємств [1, с. 176] 
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потенціалу торговельного підприємства важливу 

роль відіграє інформаційний потенціал, який розгля-

нуто як сукупність інформаційних джерел (норма-

тивна документація, звітність, результати маркетин-

гових досліджень, економічні розрахунки, реклама, 

паблік рілейшнз, прайс-листи, Інтернет-технології), 

що поряд з іншим забезпечують високу ефектив-

ність функціонування торговельного підприємства 

[1, с. 25]. 

Фінансово-економічна стійкість підприємства у 

концентрованому (узагальненому) розумінні зазви-

чай подається як “якісна характеристика, яка визна-

чає здатність системи реагувати через механізми 

адаптації, опору та уникнення стосовно негативних 

факторів впливу внутрішнього та зовнішнього сере-

довища з метою збереження збалансованого проце-

су функціонування” [12, с. 126]. Сучасні концепції 

управління носять стратегічний характер, в основу 

якого покладається потенціал довгострокового функ-

ціонування, а, отже, “управління економічною стій-

кістю являє собою процес розробки та реалізації уп-

равлінських рішень стратегічного й оперативного 

характеру, які забезпечують стабільне функціону-

вання та розвиток торговельного підприємства” [4]. 

Умови сучасної економіки різко змінили уявлен-

ня про вагомість тих чи інших компонентів потен-

ціалу в системі комплексної оцінки фінансово-еко-

номічної стійкості. Наведене стає визначальним в 

аргументаціях про необхідність переосмислення 

безпосередньо самої базової основи існуючих мето-

дів встановлення (вимір, оцінка, аналіз) фінансово-

економічної стійкості. Акцентуючи у цій статті на 

понятті “потенціал фінансово-економічної стійко-

сті” як окремому і конкретизованому об’єкті дослід-

ження, відзначимо, що концептуально-методологіч-

ні засади виміру такої категорії і надалі залишають-

ся в параметрі статичного розгляду наявних фінан-

сово-економічних ресурсів. 

Вітчизняними та зарубіжними дослідженнями 

вироблено низку концептуальних підходів, які з 

більшим чи меншим рівнем об’єктивності забезпе-

чують встановлення впливу невизначеності, ризико-

вих і кризових ситуацій на стійкість функціонування 

економічних суб’єктів. Для адаптації у нову управ-

лінську парадигму вироблених параметрів еконо-

мічної стійкості підприємства до умов, що реально 

склалися в економіці, різні автори пропонують 

включати нові складові для розширення параметрів 

і поглиблення ефективності управління стійким роз-

витком підприємства. 

Сучасні тенденції наукових досліджень пози-

ціюють економічну стійкість також як спроможність 

економічної системи адаптуватися до динамічних 

змін глобального економічного середовища, оціню-

ючи потенціал підприємства як відкритої соціально-

економічної системи, що здатен забезпечити досяг-

нення цілей економічного розвитку. В такому кон-

тексті (з погляду динаміки стійкості) використання 

в управлінських процесах інформації про результати 

кількісних методів виміру економічної стійкості не 

є достатнім. Наукові дослідження підтверджують 

необхідність розробки механізму, який, крім узви-

чаєних підходів, даватиме можливість прогнозувати 

реакцію підприємства на зовнішні й внутрішні де-

стабілізуючі впливи [1, 15]. 

 

Висновки і пропозиції подальших досліджень 

у даному напрямі. Загалом результати аналізу роз-

робок у сфері управління стійким станом підпри-

ємств торговельної сфери дають підстави для вис-

новку про необхідність вироблення більш адекват-

ної для сучасної практики концепції управління по-

тенціалом фінансово-економічної стійкості, зокрема 

врахування в ній критеріїв ефективного використан-

ня тих елементів потенціалу, які мають достатньо 

очевидний вплив на цю категорію. 

Варто враховувати, що стабільність фінансового 

чи фінансово-економічного стану за своїм змісто-

вим наповненням більшою мірою характеризує цю 

економічну категорію статично (теперішній стан, 

що випливає із завершених (минулих) фінансово-еко-

номічних процесів), а використовуваний на світових 

ринках інструментарій оцінює інтегральний показ-

ник стійкості, динамічно використовуючи алгорит-

мізацію обчислення такого показника на основі 

складної системи індикаторів перспективного впли-

ву елементів потенціалу на рівень фінансово-еконо-

мічної стійкості. Наведене зумовлює формування 

принципово нової парадигми управління стійкістю 

вітчизняних торговельних підприємств, яка в своїй 

базовій основі повинна додатково спиратися на 

індикатори ефективності використання потенціалу. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗДРІБНОЮ ТОРГІВЛЕЮ ПОТРЕБ 

СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ТОВАРАХ ТА ПОСЛУГАХ  
 

Анотація. У статті розглянуто проблему забезпечення роздрібною торгівлею потреб сільського насе-
лення в товарах та послугах відповідно до грошових доходів, проаналізовано причини зниження частки  

товарообороту сільської торгівлі у загальній сумі придбаних населенням товарів та охоплення товаро-

оборотом сільської торгівлі споживчих витрат. На основі проведених досліджень доведено, що характер 
розвитку сільської торгівлі, ефективність її функціонування і рівень конкурентоспроможності не відпо-

відають стратегічним завданням соціальної політики держави на селі, розвитку сільських територій та 
потребам сільських жителів. 

 

Ключові слова: сільське населення, доходи населення, сільський ринок, сільська торгівля, товаро-

оборот сільської торгівлі. 
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PROBLEMS OF PROVIDING BY RETAIL TRADE OF RURAL 

POPULATION NEEDS IN GOODS AND SERVICES  
 

Abstract. The article deals with the problem of meeting the needs by retail trade in goods and services of the 

rural population according to its income as well as analyzes the causes of decline in the share of rural trade turnover 
in the total amount of purchased goods by the population and coverage by the turnover of rural trade of consumer 

spending. Based on the studies proved that the nature of rural trade development, efficiency of operation and level 

of competitiveness do not meet the strategic objectives of state policy in rural areas as well as their economic growth 
and  needs of rural residents. 

 

Keywords: rural population, income, rural market, rural trade, rural trade turnover. 

 
Постановка проблеми. В Україні сільська тор-

гівля досягла значних масштабів і займає особливе 

місце в соціальній сфері та багатофункціональній 

економіці села.  

Проте, характер її розвитку, ефективність функ-

ціонування і рівень конкурентоспроможності не 

відповідають стратегічним завданням соціальної по-

літики держави на селі, перспективним перетворен-

ням сільських територій і глобальним тенденціям 

розвитку аграрного сектору, оскільки торгівля на 

селі розвивається безсистемно, деформовано і супе-

речливо.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

леми розвитку торгівлі в сільській місцевості роз-

крито в працях дослідників  торгівлі: Апопія В. В., 

Бабенко С. Г., Гончарука Я. А., Тягунової Н. В., Ши-

мановської-Діанич Л. М., Хомяка Ю. М., а також еко-

номістів-аграрників: Прокопа І. В., Молдован Л. В., 

Шепотько Л. М. Проте структурні зміни сільської 

торгівлі, обґрунтування нових моделей, сучасних 

організаційних форм залишилися поза увагою зазна-

чених авторів. 

 

Постановка завдання. Метою даної статті є 

розкриття сутності та змісту сучасних проблем роз-

витку сільської торгівлі України з точки зору пов-

ноцінного забезпечення потреб сільського населен-

ня у товарах та послугах відповідно до грошових 

доходів. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тор-

гівля як важлива сфера життєзабезпечення сільського 

населення покликана зайняти особливе місце в бага-

тофункціональній економіці села і процесах соціаль-

них перетворень на сільських територіях. Проте роль 

торгівлі у розвитку села на сучасному етапі можна 

охарактеризувати як проблематичну: її розвиток 

суттєво відстає від масштабів соціально-економіч-

них перетворень, погіршуються якісні характерис-

тики, знижується ефективність функціонування тор-

гівлі. Таким чином, у сільській торгівлі спостері-

гаються тенденції її поступової деградації. 
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Дані таблиці 1 свідчать про загальну тенденцію 

зростання доходів сільського населення, споживчих 

витрат і товарообороту, що є закономірним проце-

сом. Проте темпи зростання грошових доходів знач-

но випереджають розміри сільського товарообороту 

на одну особу. Як результат, за останні десять років 

реалізація сільським населенням грошових доходів 

через торгівлю на селі зменшилася в 2 рази та скла-

дає лише 22, 8 %. Споживчі витрати також переваж-

но здійснюються поза сільською торгівлею (товаро-

оборот сільської торгівлі охоплює усього 30% таких 

витрат). 

Отже, очевидно, що сільська торгівля належним 

чином не виконує свою основну функцію – задово-

лення потреб населення товарами і послугами. Лише 

33,8 % купівельних фондів сільського населення 

реалізується в мережі сільської торгівлі, а інша час-

тина – в містах, тобто має місце надмірна міграція 

покупок сільським населенням у містах, причому ця 

негативна тенденція поглиблюється. Якщо у 2005 

році поза межами сільської торгівлі купувалося 1/3 

продовольчих і непродовольчих товарів, то у 2015 

році обсяги купівлі складали менше 2/3. 

Міграція покупок пов’язана з  тим, що основну 

частину непродтоварів сільське населення вимуше-

не купувати в містах із різних причин. По-перше, у 

міських магазинах асортимент непродтоварів знач-

но ширший і ціни нижчі. По-друге, група продтова-

рів у міській торговельній мережі не тільки ширша, 

але й гарантує їх безпеку в зв’язку з кращим облад-

нанням магазинів та швидшою товарооборотністю. 

По-третє, для частини сільського населення, яка 

працює у райцентрах і в містах, зручніше купувати 

товари за місцем праці. 

Разом з тим, така значна міграція покупок свід-

чить про недостатній рівень розвитку сільської тор-

гівлі, відсталість торговельних технологій та якості 

обслуговування. Все це приводить до значних со-

ціальних витрат сільського населення, які прояв-

ляються у витратах часу на придбання товару і його 

післяпродажного обслуговування, транспортних вит-

ратах, а також недоотримання доходів сільськими 

територіями.  

У контексті реалізації основної функції сільсь-

кої торгівлі важливо проаналізувати також асорти-

ментну структуру товарообороту. Як видно з табл. 1, 

в споживчих витратах сільського жителя продоволь-

чі товари займають 57,0%, непродтовари – 31,8% і 

послуги – 11,2 %. Відповідно, співвідношення про-

довольчих і непродовольчих товарів склалося на 

рівні 64:36. 

З достатньою очевидністю можна констатувати, 

що асортиментна структура суттєво деформована. 

Значна перевага продовольчих витрат у споживчих 

витратах (близько 2/3) свідчить про надзвичайно низь-

кий рівень наявних доходів сільського населення – 

менше 2,2 тис. грн. у місяць. Попутно зауважимо, 

що рівень витрат на придбання продтоварів був би 

ще вище, якщо додати натуральне споживання. Част-

ка спожитих сільським населенням продуктів харчу-

вання, вироблених в особистих підсобних госпо-

дарствах у 2015 р., склала: м’ясопродукти – 33%, 

молоко і молокопродукти – 46,3%, яйця – 66,3%, 

овочі – 50,8, картопля – 86,9%. При цьому витрати 

сільського жителя на харчування в середньому 

складають 57% від загальних.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що 

торгівля на селі переважно орієнтована на розвиток 

товарообороту продтоварів та непродтоварів повсяк-

денного попиту.  

Низька купівельна спроможність сільського на-

селення суттєво стримує розширення товарообороту 

непродтоварів. Середній рівень доходів селян лише 

на 32 % перевищує прожитковий мінімум. На прид-

бання одягу, взуття сільський житель спроможний 

виділити з сімейного бюджету не більше 1090 грн. у 

рік, а на предмети домашнього вжитку, побутову 

техніку і поточне утримання житла ще менше – 

лише 363 грн. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Узагальнення вищеозначе-

них проблем дає підстави стверджувати, що харак-

тер розвитку сільської торгівлі, ефективність її функ-

ціонування і рівень конкурентоспроможності не від-

повідають стратегічним завданням соціальної полі-

тики держави на селі, розвитку сільських територій 

та потребам сільських жителів.  

У той же час сільська торгівля володіє потуж-

ним потенціалом, який дає можливість подолати не-

гативні тенденції. Для цього торгівля в сільській міс-

цевості повинна суттєво вдосконалюватися, транс-

формуватися і набувати нових форм розвитку. Ос-

новними напрямами перетворень вважаємо: форму-

вання багатоукладної сфери торговельного обслуго-

вування, відновлення функцій різних систем торгів-

лі, адаптацію торгівлі до вимог сільського розвитку, 

підвищення ролі торгівлі у функціонуванні ринку 

агропродовольчих ресурсів, забезпечення іннова-

ційного розвитку торгівлі на селі, сприяння створен-

ню сучасних об’єктів інфраструктурного забезпе-

чення сільської торгівлі. 
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ТИПИ І ФОРМАТИ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ: ТЕОРЕТИЧНІ 

АСПЕКТИ 
 

Анотація. У статті досліджено особливості традиційної типізації підприємств роздрібної торгівлі 

та виявлено її основні недоліки. Визначено необхідність застосування сучасного підходу до класифікації 
торговельних підприємств на основі виділення форматів і охарактеризовано відмінності між цими мето-

диками. Запропоновано перелік критеріїв, за якими відбувається визначення формату магазину. Проведено 

аналіз функціональних та структурних особливостей найбільш поширених в Україні форматів торго-

вельних підприємств та визначено перелік послуг, які надаються в них споживачам з метою підвищення 

рівня якості торговельного обслуговування.  
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Постановка проблеми. Результативність і ефек-

тивність функціонування роздрібної торгівлі та її 

поступальний розвиток значною мірою визначають-

ся параметрами, які можуть бути зазначені у момент 

створення торговельного підприємства або ж форму-

ватися в процесі його функціонування. Тому однією 

з основних умов забезпечення ефективної діяльності 

торговельних підприємств є відповідність прита-

манних їм характеристик сучасним умовам госпо-

дарської діяльності. 

У сучасних умовах, коли активно збільшуються 

масштаби комерційних угод окремих регіонів та 

підприємств, а потреби населення розширюються та 

диференціюються, перед роздрібною торгівлею пос-

тають першочергові завдання щодо формування 

ефективної пропозиції. 

Така оптимізація насамперед сприяє збільшен-

ню обсягів реалізації за умови скорочення витрат 

обігу, а також забезпечує наявність широкого асор-

тименту товарів, створення максимальних зручнос-

тей для покупців і скорочення витрат часу на 

придбання товарів. У зв’язку з розширенням видово-

го різноманіття торгових формувань, які максималь-

но здатні забезпечити вищезазначені переваги в пев-

них локалізованих умовах ринку, виникає необхід-

ність чіткої структуризації роздрібних торговельних 

підприємств, що дало б змогу якісно та кількісно 

упорядкувати їх сукупність та стандартизувати ос-

новні вимоги до них. Це обумовлює актуальність 

досліджень сучасних типів і форматів підприємств 

торгівлі та виявлення їх предметної сутності.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

лематиці дослідження теоретичних засад класи-

фікації й типізації роздрібних торговельних підпри-

ємств були присвячені публікації таких вчених, як 

Апопій В. В. [2; 122], Виноградська А. М. [1; 356], 

Горбенко О. В. [3; 60], Данкєєва О. М. [4; 83], Заха-

рова Ж. Ж. [5; 23], Кудирко Л. П. [6; 134], Попов Д. О. 

[7; 128], Теплицька Г. Й. [8; 121], Шнорр Ж. П. [9; 

171]. Однак середовище вітчизняної роздрібної тор-

гівлі є достатньо динамічним, зокрема під впливом  
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тенденцій глобалізації, що визначає необхідність 

удосконалення та доповнення існуючої класифіка-

ції. 

 

Постановка завдання. Мета статті полягає в 

розкритті та узагальненні підходів до сучасної кла-

сифікації типів і форматів роздрібних торговельних 

підприємств. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-

тягом тривалого часу у вітчизняній торгівлі застосо-

вується поділ роздрібних підприємств на типи, які 

забезпечують стандартизацію вимог до них.   

Відповідно до ДСТУ 4303:2004 “Роздрібна та 

оптова торгівля. Терміни та визначення понять” [10] 

тип підприємства роздрібної торгівлі характеризу-

ється асортиментним профілем, розміром торго-

вельної площі, аргументом, методом продажу, ціно-

вими характеристиками пропонованих товарів. 

Поєднання вказаних параметрів формує різні типи 

торговельних підприємств: універсами, універмаги, 

спеціалізовані магазини, магазини з продажу товарів 

повсякденного попиту  тощо (рис. 1).  

Від самого початку типізація мала на меті узгоди-

ти площі торговельних підприємств та асортимент 

товарів, виходячи з припущення, що обсяги попиту 

 

 
Рис. 1. Класифікація типів магазинів 
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є відносно стабільним показником, а якість торго-

вельного обслуговування, незважаючи на очевидну 

актуальність, відігравала роль другорядної характе-

ристики. 

Нині ситуація докорінно змінилася, і офіційно 

запропоновані типи підприємств торгівлі не впису-

ються в організаційно-економічний і соціальний 

розвиток роздрібної торгівлі через різноманітність 

форм спеціалізації, орієнтованих не лише на товар-

но-асортиментну структуру. 

Як наслідок, виникає потреба у більш узагаль-

нюючій характеристиці, що дала б змогу одночасно 

максимально врахувати комерційні інтереси торго-

вельного підприємства та потреби споживачів, а 

також кількість класифікаційних критеріїв щодо 

підприємств торгівлі та забезпечити максимально 

високий рівень якості торговельного обслуговуван-

ня. Такою характеристикою є поняття формату. 

За своєю сутністю формат (від лат. formatus) є 

набором параметрів, які визначають (переважно лі-

нійні) розміри виробу, об’єкта. В процесі еволюції 

термін “формат” набув більш широкого значення і 

став узагальненою категорією, яка характеризується 

переліком ознак і стандартизованих вимог. Якщо 

тип характеризується обмеженими і, головним чи-

ном, загальними стійкими ознаками внутрішнього 

середовища для ідентифікації об’єкта торгівлі, то 

формат має іншу сутнісну характеристику.  

По-перше, набір ознак для формату підприємс-

тва охоплює внутрішнє і зовнішнє середовище, при 

цьому ознаки поділені ще на базові і додаткові.  

По-друге, ознаки виражають не стільки сутність, 

скільки форму, яка повинна вписатися в узагальнені 

ознаки і стандартизовані вимоги. По-третє, формат, 

на відміну від типу, – категорія досить динамічна і 

перемінна, одне і те ж явище може розвиватися в різ-

них форматах. 

Крім того, формат магазину має ряд інших від-

мінностей від типу, серед яких [9; 73]: 

- інтеграція сучасних форматів у мережі на ос-

нові ознак, характерних для мережевих технологій 

роздрібної торгівлі та досягнення ефекту масштабу; 

- тенденція до універсалізації асортименту това-

рів; 

- орієнтація на певні цільові групи покупців і 

ціновий сегмент споживчого ринку; 

- надання покупцям широкого спектра додатко-

вих послуг; 

- специфіка територіального чи просторового 

розміщення. 

Зазначені особливості й відмінності дозволяють 

інтерпретувати сутність формату в торгівлі як фор-

му організації, зумовлену набором ознак і стандар-

тизованих вимог. Формат не ідентичний типу, ос-

кільки він виражає параметри форм організації 

діяльності, а тип – функціонально-організаційні 

особливості конкретного об’єкта торгівлі. Крім того, 

тип є категорією, яка притаманна більшості ланок 

торгівлі, переважно підприємствам, а формат прояв-

ляється в організаціях та об’єднаннях таких ланок. 

У зв’язку з цим поняття “формат” практично завжди 

 

 

 Рис. 2. Критерії визначення формату роздрібної торгівлі 
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використовується відносно роздрібних торговель-

них організацій та об’єднань або відносно організа-

цій, технологічно схожих із роздрібною торгівлею. 

Таким чином, поняття формату в роздрібній тор-

гівлі правомірно використати як вираз форми орга-

нізації торговельної діяльності організацій, об’єд-

нань, асоціацій, інших формувань. На практиці най-

більш розповсюджений формат торговельних ме-

реж, у межах якого функціонує одночасно один чи 

декілька типів підприємств роздрібної торгівлі. 

До найбільш часто застосовуваних критеріїв виз-

начення формату відносять певні характеристики 

(рис. 2) [11]. 

Найбільш розповсюдженими сучасними форма-

тами роздрібної торгівлі на сьогоднішній день є 

міні-маркети, супермаркети, гіпермаркети, дискаун-

тери, бутіки, магазини форматів Сash&Carry та DIY, 

а також торгові центри.  

Міні-маркет – це магазин самообслуговування 

малої площі (18-400 кв. м) [8; 123]. Такий формат 

використовується зазвичай усередині житлових ра-

йонів, на трасах (автозаправках) тощо.  

Формат міні-маркету характеризується вузьким 

змішаним асортиментом (із ухилом у бік основного 

продуктового набору і напоїв), відносно великою 

кількістю найменувань товарів, що припадають на 

квадратний метр торгової площі. При цьому формат 

позиціонується в ціновому діапазоні вище середньо-

ринкових цін на 15-30 %. 

Супермаркет – великий універсальний магазин 

самообслуговування з продажу широкого асорти-

менту продуктів харчування і напоїв, а також супут-

ніх товарів для домашнього господарства, предметів 

санітарії та гігієни тощо. Цей формат припускає під-

вищену якість обслуговування і пропозицію широ-

кого спектра додаткових послуг.  

Торгова площа супермаркету може коливатися 

від 800 до 2500 кв. м, розширений асортимент – від 

12 до 20 і більше тисяч SКU (stock keeping unit – 

кількість пропонованих товарних одиниць бренду). 

Частка супутніх товарів становить до 20%, передба-

чено наявність оригінальної продукції власного ви-

робництва (хлібобулочних виробів, м’ясних та риб-

них напівфабрикатів, салатів). Режим роботи най-

частіше цілодобовий, місце розташування – великі 

автомагістралі з хорошими під’їздами.  

Формат супермаркету має два виражені підва-

ріанти: “Міні” та “Люкс”. Міні-супермаркет є техно-

логічною прив’язкою концепту до обмеженої торго-

вої площі магазину. В подібному рішенні асорти-

мент супермаркету оптимізується з урахуванням наяв-

ності можливостей для викладення товару (у ряді ви-

падків до 8000 SКU). При цьому технології торгівлі 

залишаються незмінними [13; 67].  

Варіант класу “Люкс” реалізує орієнтацію фор-

мату “Супермаркет” на покупців із високими дохо-

дами. Він може реалізовуватися в концептах універ-

сального асортименту та спеціалізації, наприклад на 

екологічно чисту продукцію або товари групи 

“Фреш”. Тут припускається підвищений рівень сер-

вісу та стандартів роботи з товаром. 

Гіпермаркет – це формат підприємства роздріб-

ної торгівлі, що реалізує продовольчі й непродо-

вольчі товари на торговій площі від 5000 і біль-

ше кв. м, переважно у формі самообслуговування. 

На практиці торгова площа формату починається від 

2500 кв. м [4; 85].  

Формат гіпермаркету відрізняється насамперед 

масштабами діяльності. Асортимент товарів переви-

щує асортимент супермаркету в 3-10 разів, особливо 

це стосується сегмента непродовольчих товарів, в 

якому налічується до 40-50 і більше тисяч позицій. 

Асортимент може збільшуватися за рахунок дода-

вання нетипових груп товарів.  

Гіпермаркети орієнтовані на широкі верстви клі-

єнтів, розраховані на більшу пропускну здатність, 

забезпечення умов комфортної сімейної покупки 

“на тиждень”, акцентують увагу споживачів на низь-

кому загальному рівні цін і забезпечують отримання 

прибутку від обсягу обороту, постійного проведен-

ня різноманітних акцій, розпродажів товарів. Часто 

гіпермаркети виступають якірними орендарями ве-

ликих торгових центрів.  

Обов’язкові умови реалізації концепту – розмі-

щення на популярних автомобільних трасах, наяв-

ність зручного під’їзду і просторої парковки, зони 

відпочинку для покупців (так званого “ресторанного 

дворика”), пропускна здатність яких розраховується 

в залежності від місця розташування магазину та 

очікуваного трафіку.  

Дискаунтер – магазин площею 300-1000 кв. м, 

розташований у місцях масової забудови або на жва-

вих магістралях. Формат орієнтований на продаж 

певних асортиментних сегментів або товарів із міні-

мальною торговою націнкою (зазвичай 5-7 %), з ком-

пенсацією втрат за рахунок інших товарних груп або 

постачальників [3; 64].  

Асортимент дискаунтера формується з непродо-

вольчих та/або продовольчих товарів з високою 

швидкістю оборотності й коливається в діапазоні 

500-12000 SKU, при цьому як мінімум половину по-

винні займати власні торгові марки.  

Зниження витрат на обслуговування формату 

забезпечують такі фактори, як обмеження глибини 

асортименту, економія на освітленості торгового 

залу, відмова від розробки дизайнерського рішення 

та використання систем кондиціювання повітря, зас-

тосування дешевого торговельного обладнання, ско-

рочення до мінімуму сервісу (акцент робиться на са-

мообслуговуванні), організація зберігання товарно-

го запасу в торговому залі та викладка товарів у 

транспортній упаковці. 

У практиці торгівлі існують два типи дискаунте-

рів: “жорсткий” і “м’який”. У “жорсткому” дискаун-

тері гранично просте оформлення інтер’єру – строгі 

стелажі, дешеве обладнання, примітивна розкладка 

товару, продаж, переважно з транспортних палет.  

У “м’якому” дискаунтері оформленню приміщення 

приділяється більше уваги, товар викладається стро-

го за планограмами. Також “м’який” дискаунтер 

пропонує від 3000 і більше найменувань порівняно з 

700-900, представленими зазвичай у “жорсткому” 

дискаунтері [14; 199]. 
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Марочний магазин (бутік) – формат, який реа-

лізує товари певних торгових і виробничих марок та 

застосовується частіше в сфері непродовольчої тор-

гівлі. Формат відрізняється відсутністю жорстких 

вимог до розмірів торгової площі й ширини асорти-

менту, водночас характеризується глибиною асор-

тименту. За рахунок спеціалізації асортименту та 

супроводу покупки продавцем ціни на товари, як 

правило, вищі, ніж на аналогічний асортимент в ін-

ших форматах. 

Магазин-склад (Cash&Carry) – це об’єкт роздріб-

ної торгівлі, орієнтований на продаж продовольчих 

і непродовольчих товарів дрібним оптом [5; 20]. 

Концептуально обслуговує потреби дрібних підпри-

ємців і соціальних установ, переважно за готівковий 

розрахунок.  

Формат реалізує широкий асортимент продуктів 

харчування та промислових товарів. За глибиною 

асортименту товарної групи Cash&Carry поступа-

ється гіпермаркету.  

Специфічною ознакою формату є політика низь-

ких роздрібних цін (низької торговельної надбавки) 

у всіх категоріях продукції. При здійсненні покупки 

використовується кілька прайс-листів, залежно від 

обсягу покупки. Також оформлення покупки перед-

бачає складання бухгалтерських документів, зокре-

ма рахунків-фактури. 

Формат DIY (“do it yourself” – зроби сам) орієн-

тований на великий вибір товарів для облаштування 

будинку в чотирьох основних сегментах: товари для 

ремонту, товари для дому, будматеріали і товари для 

саду. Він реалізується в концепті супермаркету або 

гіпермаркету і працює як із фізичними, так і юри-

дичними особами, з видачею супровідних докумен-

тів. 

Магазини у форматі DIY мають ряд специфіч-

них особливостей: наявність великої кількості про-

давців-консультантів, продажу частини товарів за 

зразками, трудомісткою передпродажною підготов-

кою (підгонка за необхідним розміром, нанесення 

штрих-коду тощо).  

Торговельні об’єкти такого типу розміщуються 

переважно на околицях міст (площа земельної ді-

лянки – 1-1,5 га). Особливості планування прилеглої 

території DIY – збільшена парковка і часті експози-

ції товару на відкритих площах.  

Особливі вимоги висуваються до організації 

простору магазинів формату: більш широкі проходи 

для переміщення великогабаритних вантажів, розмі-

щення значно збільшеного асортименту (до декіль-

кох сотень тисяч артикулів). Великогабаритні това-

ри зазвичай представлені як зразки і доставляються 

покупцеві з віддаленого складу. Крім послуг із дос-

тавки, повинно бути передбачено надання послуг по 

збірці або монтажу товару безпосередньо вдома у 

покупця. 

Торговий центр – формат рітейлу, що являє со-

бою комплекс архітектурно об’єднаних торгових 

 

Таблиця 1 

Класифікація додаткових послуг, які надаються покупцям у сучасних форматах роздрібних 

торговельних підприємств 

 

Послуги при здійсненні покупки 
Інформаційно-консультаційні 

послуги 

Послуги із забезпечення 

комфортних умов перебування в 
магазині 

Організація примірочних  Надання інформації про 

надавані в магазині послуги 

Гарантоване зберігання придбаних 

товарів 

Упакування придбаних товарів Надання інформації про товари 

та їх виробників 

Послуги гардеробу і зберігання 

особистих речей покупців 

Демонстрація в дії принципово 

нових товарів 

Консультації спеціалістів із про-

дажу певних видів товарів 

Створення довідкових бюро 

Демонстрація моделей одягу Консультації дієтолога, космето-

лога, дизайнера інтер’єрів тощо 

Організація стоянок таксі на тери-

торії крупноформатних торгових 

підприємств 

Підгонка придбаного одягу по 

фігурі покупця 

Дегустації продовольчих 

товарів-новинок 

Організація парковки 

Розтяжка придбаного взуття або 

головних уборів 

Проведення рекламних презен-

тацій товарів 

Організація місць або зон відпо-

чинку покупців 

Приймання попередніх 

замовлень на товари і послуги 

Проведення виставок і ярмарок з 

метою просування окремих 

товарів 

Організація кімнати матері і ди-

тини 

Комплектування замовлень Організація ігрових кімнат і зон 

для дітей 

Доставка придбаних товарів по-

купцеві 

Надання побутових послуг (виго-

товлення ключів, майстерень з 

ремонту предметів побуту тощо) 

Установлення і налагодження 
придбаних товарів удома в 

покупця 

Організація роботи кафетеріїв та 
інших закладів громадського хар-

чування 
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приміщень, розташованих на спеціальній земельній 

ділянці. Комплекс має єдині комунікації та сервісне 

обслуговування, загальну паркувальну територію; 

його торгові площі здаються в оренду торговельним 

компаніям (частіше мережевим) під торгові об’єкти 

[13; 66].  

Залежно від архітектурного виконання можна 

виділити ряд концептуальних рішень торгового 

центру – пасаж, галерея, мол. Формат побудований 

на психологічній орієнтації людини періодично ор-

ганізовувати виїзні сімейні покупки, поєднуючи їх із 

певними бонусами у вигляді відпочинку (відвіду-

вання кінотеатру, ресторану, бутіка тощо). Торговий 

центр орієнтований на співвідношення покупців до 

відвідувачів 30 або 40 % до 100 %.  

Такий формат передбачає використання вели-

ких торгових площ (від 5000 кв. м і вище), обов’яз-

кове розміщення в якості якірного орендаря одного 

або декількох супермаркетів чи гіпермаркетів відо-

мих торгових марок.  

Як зазначалося вище, однією з ознак сучасних 

форматів є надання широкого спектра додаткових 

послуг споживачам. Залежно від ступеня зв’язку з 

процесом продажу товару, місця та часу надання, 

терміну виконання, соціальної значущості тощо до-

даткові послуги поділяються на три групи (табл. 1) 

[7; 132].  

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Традиційні підходи до кла-

сифікації торговельних підприємств в сучасних умо-

вах є неефективними, особливо у випадку розвитку 

мережевих структур. У зв’язку з цим виникла необ-

хідність виведення на ринок принципово нових 

комплексних форматів торгівлі.  

Різноманіття сучасних форматів у роздрібній 

торгівлі визначає не лише потенціал підвищення 

економічної ефективності, але й розширення пере-

ліку та покращення якості торговельних послуг і 

культури торгівлі, тобто досягнення соціального 

ефекту.  

У майбутньому з урахуванням динаміки змін си-

туації на вітчизняному ринку існує об’єктивна імо-

вірність модифікації існуючих або виникнення но-

вих торговельних форматів, що потребуватиме по-

дальших як теоретичних, так і прикладних дослід-

жень їх специфіки.  

 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Виноградська А. М. Комерційне підприєм-

ництво: сучасний стан, стратегії розвитку : моногра-

фія / А. М. Виноградська. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2004. – 807 с.  

2. Внутрішня торгівля України: проблеми і перс-

пективи розвитку : монографія / [за ред. В. В. Апо-

пія, П. Ю. Балабана]. – Львів : “Новий Світ-2000”, 

2014. – 565 с. 

3. Горбенко О. В. Ринок продуктової роздріб-

ної торгівлі в Україні : формати, мережі, розвиток / 

О. В. Горбенко // Молодий вчений. – 2015. – № 669 

(24). – Ч. 1. – С. 59-66. 

4. Данкєєва О. М. Роздрібна торговельна мере-

жа в Україні: класифікація типів та особливості роз-

витку в умовах кризи / О. М. Данкєєва // Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. 

– 2016. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 81-87. – (Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство). 

5. Захарова Ж. Ж. Современные форматы мага-

зинов / Ж. Ж. Захарова // Сибирский торгово-эко-

номический журнал. – 2015. – № 2 (20). – С. 18-21. 

6. Кудирко Л. П. Мережеві форми бізнесу у сфері 

міжнародної торгівлі / Л. П. Кудирко, І. М. Севрук // 

Науковий вісник Національного гірничого універси-

тету. – 2012. – № 5 (131). – С. 132-137. 

7. Попов Д. А. Форматы розничных торговых 

предприятий и их услуги / Д. А. Попов // Российское 

предпринимательство. – 2011. – № 2 (1). – С. 128-133. 

8. Теплицька Г. Й. Порівняння сучасних типів 

та форматів торговельних підприємств за кордоном 

і в Україні / Г. Й. Теплицька // Вісник Академії мит-

ної служби України. – 2012. – № 1. – С. 121-125. – 

(Економіка). 

9. Шнорр Ж. П. Форматы торговли : понятие, 

виды и параметры, их характеризующие / Ж. П. Шнорр 

// Вестник Сибирского университета потребительс-

кой кооперации. – 2012. – № 2. – С. 71-77. 

10. Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та 

визначення понять : ДСТУ 4303 : 2004. – Чинний від 

2005-08-01. – [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу : http://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/ 

dstu4303.html. 

11. Войцеховский О. Современные форматы тор-

говли продовольственными и промышленными то-

варами / О. Войцеховский [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : <http//www.sirman.ru/articles>. 

12. Голошубова Н. О. Розвиток торговельних 

мереж в Україні / Н. О. Голошубова // Товари і рин-

ки. – 2011. – № 1. – С. 15-23. 

13. Калашников С. А. Современные розничные 

торговые форматы и их конкурентные преимущес-

тва / С. А. Калашников, Е. В. Жукова // Вестник Ря-

занского гос. ун-та им. С. А. Есенина. – 2009. –  

№ 25. – С. 64-69.  

14. Таташева Э. В. Современные форматы роз-

ничной торговли: отечественный и зарубежный 

опыт / Э. В. Таташева // Теория и практика общест-

венного развития. – 2015. – № 24. – С. 197-200. 

 

REFERENCES 

 

1. Vynohrads'ka A. M. (2004), Komertsijne pid-

pryiemnytstvo : suchasnyj stan, stratehii rozvytku, 

Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv. 

2. Apopiiy, V. V. and Balaban, P. Yu. (2014), Vnut-

rishnia torhivlia Ukrainy : problemy i perspektyvy roz-

vytku, “Novyj Svit-2000” L'viv. 

3. Horbenko, O. V. (2015), Rynok produktovoi roz-

dribnoi torhivli v Ukraini : formaty, merezhi, rozvytok, 

Molodyj vchenyj, № 669 (24), p. 1, pp. 59-66. 

4. Dankieieva, O. M. (2016), Rozdribna torhovel'na 

merezha v Ukraini : klasyfikatsiia typiv ta osoblyvosti 

rozvytku v umovakh kryzy, Naukovyj visnyk Uzhhoro-

ds'koho natsional'noho universytetu, vol. 6, p. 1, pp. 81-87. 



116 

5. Zaharova, Zh. Zh. (2015), Sovremennye formaty 

magazinov, Sibirskiy torgovo-ekonomicheskiy zhurnal, 

№ 2 (20), pp. 18-21. 

6. Kudyrko, L. P. and Sevruk, I. M. (2012), Me-

rezhevi formy biznesu u sferi mizhnarodnoi torhivli, 

Naukovyj visnyk Natsional'noho hirnychoho univer-

sytetu, № 5 (131), pp. 132-137. 

7. Popov, D. A. (2011), Formaty roznichnyh torgo-

vyh predprijatij i ih uslugi, Rossijskoe predprinima-

tel'stvo, № 2 (1), pp. 128-133. 

8. Teplyts'ka, H. J. (2012), Porivniannia suchas-

nykh typiv ta formativ torhovel'nykh pidpryiemstv za 

kordonom i v Ukraini, Visnyk Akademii mytnoi sluzhby 

Ukrainy,  № 1, pp. 121-125. 

9. Shnorr, Zh. P. (2012), Formaty torgovli : po-

njatie, vidy i parametry ih harakterizujushhie, Vestnik 

Sibirskogo universiteta potrebitel'skoj kooperacii, № 2, 

pp. 71-77. 

10. Rozdribna ta optova torhivlya. Terminy ta vyz-

nachennya ponyat' : DSTU 4303 : 2004 (2004), avai-

lable at : http://www.profiwins.com.ua/ uk/directories1/ 

dstu4303.html. 

11. Vojtsekhovskyj O. (2015) Sovremennye for-

maty torhovly prodovol'stvennymy y promyshlennymy 

tovaramy, available at : http//www.sirman.ru/articles. 

12. Holoshubova, N. O. (2011), Rozvytok torho-

vel'nykh merezh v Ukraini,  Tovary i rynky, № 1,  

pp. 15-23. 

13. Kalashnikov, S. A. and Zhukova, E. V. (2009), 

Sovremennye roznichnye torgovye formaty i ih konku-

rentnye preimushсhestva, Vestnik Rjazanskogo gos. un-

ta im. S. A. Esenina, № 25, pp. 64-69. 

14. Tatasheva, Zh. V. (2015), Sovrmennye formaty 

roznichnoj torgovli : otechestvennyj i zarubezhnyj opyt, 

Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija, № 24, pp. 

197-200. 

  

http://www.profiwins.com.ua/


117 

УДК 339.1 

 

Кузьма Х. В., 

аспірант, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів 
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Анотація. У статті узагальнено і систематизовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців 

щодо визначення сутності понять “торгівля” та “комісійна торгівля”. Розглянуто історію розвитку ко-

місійної торгівлі та її сучасний стан. Визначені особливості комісійної торгівлі, як особливої форми діяль-
ності. Досліджено, що комісійна торгівля має всі ознаки, які притаманні торговельній діяльності, проте має 

і ряд інших особливостей, які відповідають саме цій формі торгівлі. Здійснено класифікацію комісійної тор-
гівлі, завдяки якій підприємство зможе визначити ті пріоритетні напрямки в рамках яких воно буде проводити 

свою діяльність. 
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COMMISSION TRADE: HISTORY OF ORIGIN AND FEATURES 
 

Abstract. The article summarized and systematized the approaches of domestic and foreign scientists as to the 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

торгівля відіграє величезне значення в економіці 

країни. Торгівельна діяльність набула надзвичайно 

великого розвитку і це призводить до проведення 

нових наукових досліджень у даній сфері. На су-

часному етапі наукових досліджень не приділяється 

достатньо уваги такій формі торгівлі як “комісійна 

торгівля”.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

своїх працях досліджували комісійну торгівлю такі 

вчені як: В. В. Апопій 1, Н. В. Сєкіріна, С. В. Мо-

черний 7, Ю. Д. Чацкіс, П. Й. Атамас 2, О. Г. Дроз-

дова 6 та інші. Однак останніми роками комісійну 

торгівлю досліджували на недостатньому рівні, як 

наслідок, теоретичні погляди щодо сутності комісій-

ної торгівлі є суперечливими. 

 

Постановка завдання. Основною метою даної 

статті є уточнення сутності комісійної торгівлі та 

визначення її особливостей. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Перш ніж ми розкриємо сутність комісійної торгівлі 

не можливо не розкрити сутність самого поняття 

“торгівля”. 

Так, О. Г. Дроздова вважає, що торгівля – це спе-

цифічна сфера діяльності або галузь народного гос-

подарства в якій відбувається передача товарів від 

продавців до покупців 6. 

На думку В. В. Липчука, “торгівля”  це особли-

ва діяльність людей, яка пов’язана із здійсненням 

актів купівлі-продажу і є сукупністю специфічних 

технологічних і господарських операцій, спрямова-

них на обслуговування процесу обміну 10. 

Г. В. Блакита зазначає, що торгівля  це будь-які 

операції, що здійснюються за договорами купівлі-

продажу, міни, поставки та іншими цивільно-право-

вими договорами, які передбачають передачу прав 

власності на товари 5. 

Щодо висвітлення такого поняття в законодавс-

тві України, то слід зазначити, що воно не набуло 

розкриття. Тобто такого поняття як “торгівля” зако-

нодавчі акти України не висвітлюють. Однак для ці-

лей оподаткування в Податковому Кодексі України 

все таки розкривається визначення торговельної діяль-

ності. Так, торговельна діяльність – це роздрібна та 

оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробни-

чій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші 

готівкові платіжні засоби та з використанням пла-

тіжних карток [12]. 

https://www.facebook.com/LvivUniversityofTradeandEconomics/?ref=br_rs
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На нашу думку, “торгівля”  це галузь госпо-

дарства, яка виконує функції обігу товарів (забезпе-

чує їх рух із сфери виробництва у сферу спожи-

вання). 

На сучасному етапі наукових досліджень поста-

ють питання класифікації видів торговельних під-

приємств та форм торгівлі. Проблема класифікації 

яскраво проявляється в тому що не наведено чіткого 

місця такій специфічній формі торгівлі як комісійна. 

Комісійна торгівля означала протилежність тор-

гівлі особистої, що іменувалася “торгівлею власно-

сті”; вона означала – займатися товарами заради 

іншого. 

Власне, комісія є “доручення, яке один купець 

дає іншому для торгівлі. Той, хто доручає, це комі-

тент, той, кому дають доручення, – коміссіонер. Вся 

комісійна торгівля входила в систему, де зустрі-

чалися найрізноманітніші ситуації. Бували навіть 

випадки, коли комітент і комісіонер діяли пліч-о-

пліч.  

Якщо Голландія і не придумала комісію, яка 

була дуже давньою практикою, то вона досить рано 

і надовго зробила її першою з форм своєї торгової 

активності. Це означало, що всі можливі випадки, 

які передбачала комісія, апріорі там зустрічалися: як 

рівність, так і нерівність, як залежність, так і взаємна 

самостійність. Купець міг бути комісіонером іншого 

купця, який в своєму місці грав таку ж роль 9. 

Комісійна торгівля в Україні виникла ще в 1917 р., 

однак офіційно вона з’явилася у 1926 р., коли Ци-

вільний кодекс Української РСР поповнився роз-

ділом “Договір комісії”. Предметом такого договору 

могли бути не заборонені законом угоди з купівлі-

продажу товарів, цінних паперів та іншого майна, з 

відправлення та страхування товарів і вантажів, а та-

кож по отриманню та виробництва платежів. Однак 

до кінця 1920-х років сфера практичного застосуван-

ня договору комісії звузилася до реалізації речей (в 

основному широкого вжитку) через комісійні мага-

зини, ломбарди, митні органи.  

У 1920-1930 роки комісійні магазини брали на 

реалізацію так звані м’які товари (одяг, відрізи тка-

нини, взуття, трикотаж, хутро), меблі, техніку і ви-

мірювальні прилади, предмети мистецтва і старо-

вини, музичні інструменти, товари господарського 

вжитку. До 1936 року в них існували відділи продажі 

верстатів, деталей, машинного обладнання, покуп-

цями в яких найчастіше виступали установи та ор-

ганізації. 

Але дуже скоро ці магазини перетворилися на 

джерело нелегального доходу для перекупників і 

кустарів, які здавали на комісію (під вигаданими ад-

ресами і прізвищами) великі партії товарів, за ціна-

ми часом в 2-3 рази вищими цін комерційної торгів-

лі. При цьому рядовим обивателям нерідко відмов-

ляли в прийомі речей (під приводом затоварення). 

Широко практикувалися фіктивне повернення това-

рів, оцінка і прийом їх без фіксації в документах та 

інші зловживання. У доповідній записці, підготовле-

ній Комісією партійного контролю для В. М. Моло-

това в 1935 році говорилося, що комісійні магазини 

використовуються як легальне прикриття спекуля-

тивної діяльності приватників. 

Після масштабної перевірки Комісією радянсь-

кого контролю діяльності комісійних магазинів, 

урядом країни була зроблена спроба поставити їх 

під жорсткий контроль. РНК СРСР 29 липня 1935 р. 

постановив значно скоротити мережу, зосередивши 

її виключно в системі державної торгівлі, виключив-

ши з цієї сфери споживчу кооперацію і кооперацію 

інвалідів. Категорично заборонявся прийом на ко-

місію предметів кустарного виробництва, а також 

матеріалів виробничо-будівельного значення, верс-

татів і устаткування. Товари, вивезені з-за кордону, 

приймалися на комісію лише за умови надання до-

кумента, який засвідчував закінчення строків корис-

тування цими предметами, встановлених Наркома-

том внутрішньої торгівлі СРСР. При відсутності до-

кументів потрібен був дозвіл місцевих митних ор-

ганів. Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР протя-

гом місяця потрібно було встановити тверду мережу 

комісійних магазинів по всьому Союзу, так, щоб в 

Москві залишилося не більше десяти, в Ленінграді 

не більше восьми, в інших великих центрах (таких 

як Харків, Київ, Тифліс) по три-п’ять магазинів. 

Решта підлягали ліквідації. Однак убогість асорти-

менту роздрібної мережі, відсутність сезонних то-

варів, нехватка часу на стояння в чергах  все це зму-

шувало трудящих звертатися до послуг комісіоне-

рів. 

Вже на початку 1936 р. нарком внутрішньої 

торгівлі І. Я. Вейцер, констатувавши помітне ослаб-

лення боротьби зі спекуляцією, санкціонував розши-

рення мережі скуповування, зробивши прийом то-

варів широкого споживання у населення за готівко-

вий розрахунок. Постановою Наркомату внутріш-

ньої торгівлі СРСР від 25 лютого 1936 р. пропону-

валося в місячний термін організувати на ринках 

міст магазини і намети для скупки за готівковий 

розрахунок товарів широкого споживання. 

Перед війною для ліквідації товарного дефіциту 

держава організувала прийом в комісійні магазини 

меблів від підприємств і установ. У роки війни ба-

гато підприємств з лишком компенсували втрати. В 

ході перевірки Наркоматом держконтролю в 1944 р. 

з’ясувалося, що значну частина обороту комісійних 

і закупівельних магазинів складають закупівлі по 

безособистим розрахункам. 

У роки Великої Вітчизняної війни, коли спеку-

ляція була визнана одним з найнебезпечніших зло-

чинів, а люди несли на продаж все, що могли, дер-

жава намагалася контролювати вторинний ринок. 

У Москві на 01 січня 1942 р. діяло 25 комісійних 

і 39 скупних магазинів, включаючи 11 наметів на 

ринках (незабаром закритих як не виправдали себе). 

Продавати речі на ринку було вигідніше, ніж зда-

вати їх в скупку, де давали дуже низьку ціну. Оборо-

ти комісіонок помітно впали в міру розгортання в 

1944 р. комерційної торгівлі.  

Станом на 01 січня 1948 року в системі Мінтор-

гу СРСР діяли 552 комісійних магазини, 143 магази-

ни по продажу скуплених речей, 225 закупівельних 

пунктів. В системі промкооперації РРФСР в 1949 р. 

було 325 закупівельних пунктів, товарооборот яких 

склав 116 613,6 тис. руб. (проти 251 972,5 тис. руб. в 

1948 р.), зменшення в основному відбулося за 
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рахунок скорочення скупки одягу (з 165 355,3 тис. руб. 

в 1948 р. до 53 396,4 тис. руб. в 1949 р.). 

У травні 1953 р. уряд прийняв рішення про об’єд-

нання систем промислової, лісопромислової коопе-

рації та кооперації інвалідів. А 14 квітня 1956 р. у 

спільній постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 

наказано промисловій кооперації передати свої під-

приємства державному сектору в строк не пізніше 

1960 р., заборонивши їй здійснення роздрібної тор-

гівлі в будь-якій формі. Тим самим вся мережа ску-

повування виявилася зосереджена в системі держав-

ної торгівлі. 

Згідно з правилами роботи 1956 р. закупівель-

них пунктів системи Мінторгу закуповували у насе-

лення предмети широкого і домашнього вжитку, 

художні вироби та вироби прикладного мистецтва 

(як нові, так і колишні у вживанні, за винятком тих, 

які не могли бути відреставровані); а у державних і 

кооперативних організацій і підприємств  зайві 

меблі та інвентар. 

Але вже з початку 1960-х років почався процес 

ліквідації скупних магазинів: на 01 січня 1962 р. їх 

було 490, на 1 січня 1971 р.  80, на 01 січня 1976 р. 

усього 47, їх товарооборот за четвертий квартал 

1975 р. склав 5926 тис. руб. Скупна торгівля вимага-

ла значних обігових коштів, оскільки здавачеві до-

водилося виплачувати гроші негайно, тому все біль-

ша увага приділялася розвитку комісійних мага-

зинів. 

Вважалося, що добре налагоджена комісійна тор-

гівля перешкоджає розвитку спекуляції, тому її слід 

всіляко розвивати, ширше впроваджуючи прогре-

сивні методи торгівлі  самообслуговування, оцінку 

речей на дому, доставку великогабаритних товарів, 

інформування здавачів про реалізацію за допомогою 

поштових відкриток тощо. Станом на 01 січня 1971 р. 

в СРСР діяли 1270 комісійних магазинів. 

Відповідно до наказу Міністерства торгівлі СРСР 

з 1973 р. в країні створювалися державні комісійні 

магазини з продажу ювелірних виробів з дорогоцін-

них металів і каменів. 

Правила комісійної торгівлі непродовольчими 

товарами, затверджені наказом Мінторгу СРСР від 

13 лютого 1986 р. дозволяли здачу речей не тільки 

радянським громадянам, а й іноземцям, які тим-

часово або постійно проживали на території СРСР, 

особам без громадянства та політемігрантам. На 

відміну від попереднього періоду при здачі речей на 

комісію комітенти були зобов’язані пред’явити пас-

порт або документ (крім тих випадків, коли вартість 

речей, які здаються на комісію не перевищувала 10 

руб.). Комісійна винагорода встановлювалося в роз-

мірі 7% від продажної ціни. За затвердженими Мі-

ністерством торгівлі СРСР правилами, комісійним 

магазинам заборонялося відмовляти населенню в 

прийомі речей, що мали не більше 50% зносу і при-

датних до подальшого використання, вони оціню-

валися зі знижкою. Нові речі приймалися на комісію 

і продавалися за цінами не вище державних роз-

дрібних прейскурантних цін.  

Саме на рубежі 1980-1990-х років комісійна 

торгівля в СРСР зазнала останній підйом, коли 

почався масовий завіз в країну імпортних товарів 

човниками 14. 

На сучасному етапі розвитку ринкової економі-

ки в Україні комісійна торгівля практично звелася 

до обмеженої кількості товарних позицій (дорого-

цінне каміння, золото, срібло, антикваріат, картини 

та різні сувенірні вироби умільців) 11. 

Комісійну торгівлю можна розглядати з різних 

підходів. Це обґрунтовується тим, що комісійна тор-

гівля відноситься як до торговельної так, і до посе-

редницької діяльності, і це відрізняє її від інших спо-

собів та форм проведення торгівлі. Комісійній тор-

гівлі в плані торговельної діяльності характерний 

процес здійснення торгівлі, тому що результатом 

такої діяльності є продаж товару. Але все-таки, ме-

тою здійснення такої діяльності є надання послуг, 

зокрема, з продажу товару комітента, в даному ви-

падку і проявляються риси, що властиві посередниц-

тву. 

Яскравим прикладом посередництва виступає 

саме комісійна торгівля. Комісійна торгівля як фор-

ма торгівлі, має всі риси, які властиві такій діяль-

ності, проте має і свої специфічні відмінності. На 

наш погляд комісійна торгівля має подвійну приро-

ду, тому що поєднує в собі два важливих структур-

них елементи – це торгівля та надання послуг. 

На основі проведеного дослідження економічної 

літератури можемо сказати, що такий термін як “ко-

місійна торгівля” не розкривається. В своїх працях 

трактують термін “комісійна торгівля” лише деякі 

автори. Так, П. Й. Атамас під комісійною торгівлею 

розуміє особливий вид торговельної діяльності, яка 

полягає в тому, що торговельне підприємство про-

дає товар, який не є його власністю, а належить ін-

шому підприємству або фізичній особі [2, с. 231]. 

С. В. Мочерний вважає, що комісійна торгівля – 

форма торгівлі, за якої торговельні організації або 

підприємства беруть на себе посередницьку функ-

цію продажу товарів або майна та інших цінностей 

за відповідну плату за дорученням фізичних чи 

юридичних осіб [7, с. 342]. На думку В. В. Апопія, 

комісійний продаж товарів – це реалізація населен-

ню особистих речей, які за різних обставин виявили-

ся непотрібними, через мережу спеціально організо-

ваних магазинів чи відділів (секціях) в універмагах 

[1, с.198]. 

На основі проведеного дослідження різних слов-

ників тлумачення поняття “комісійна торгівля” ми 

подали у табл. 1. 

На наш погляд “комісійна торгівля”  це особли-

ва форма діяльності (поєднує в собі, як торгівельну, 

так і посередницьку діяльності) в основі якої лежить 

договір комісії. 

Деякі дослідники в своїх працях ототожнюють 

поняття комісійної торгівлі із “посередницькою тор-

гівлею” або безпосередньо пов’язують її із посеред-

ницькими відносинами. На нашу думку таке поєд-

нання не є доречним, тому що комісійна торгівля 

виступає однією із складових посередницьких опе-

рацій та має свої специфічні риси та відмінності. 
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На основі проведеного дослідження ми виділили 

такі особливості комісійної торгівлі: 

 здійснюється на основі договору комісії; 

 є безпосередньо однією із посередницьких 

видів діяльності; 

 витрати пов’язані із здійсненням такої діяль-

ності є однаковими та називаються витратами обігу; 

 продавити можна лише непродовольчі товари; 

 комісіонер не має права власності на прийняті 

товари; воно залишається за комітентом; 

 дохід визначається залежно від умов догово-

ру, але в основному визнається після перерахування 

комісійної плати за надані послуги; 

 основний показник, який характеризує діяль-

ність  товарооборот; 

 за наявності широкого асортименту продукції 

можливе розширення у вигляді торговельних мереж; 

 регулюється загальними законами, які пов’я-

зані із даним видом діяльності та рядом інструкцій, 

які регулюють безпосередньо комісійну торгівлю. 

На основі наведених вище даних можна зробити 

висновок, що саме комісійна торгівля має всі ознаки, 

які притаманні торговельній діяльності, проте має і 

ряд інших особливостей, які відповідають саме цій 

формі торгівлі. 

Класифікація комісійної торгівлі: 

1. Залежно від форми здійснення: 

 зовнішня  являє собою комісійну торгівлю 

однієї країни з іншими, яка складається з вивезення 

(експорту) та ввезення (імпорту) товарів та надання 

послуг; 

 внутрішня  є сукупністю комісійних опера-

цій, які здійснюються у межах однієї держави. 

2. Залежно від умов проведення: 

 комісія на купівлю  комісіонер купляє това-

ри за кошти та за дорученням покупця; 

 комісія на продаж  комісіонер реалізує то-

вари, що належать комітенту. 

Завдяки такій класифікації підприємство зможе 

визначити ті пріоритетні напрямки в рамках яких 

воно буде проводити свою діяльність. Такий поділ 

безпосередньо впливатиме на організацію та відоб-

раження операцій з товарами в обліку, тому що при 

такому підході зачіпаються різні методи здійснення 

комісійної діяльності. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Отже, “комісійна торгівля” 

 це особлива форма діяльності (поєднує в собі, як 

торгівельну, так і посередницьку діяльності) в ос-

нові якої лежить договір комісії. Комісійна торгівля 

має всі ознаки, які притаманні торговельній діяльно-

сті, проте має і ряд інших особливостей, які відпові-

дають саме цій формі торгівлі. Комісійну торгівлю 

можна класифікувати залежно від форми здійснення 

та залежно від умов проведення, такий поділ безпо-

середньо впливатиме на організацію та відобра-

ження операцій з товарами в обліку. 
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2) торгівля чужим товаром, прийнятим для продажу, з відомою 

винагородою за комісію. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Анотація. У статті узагальнено теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо 

підвищення ефективності діяльності підприємств оптової торгівлі на основі реінжинірингу бізнес-
процесів. Розглянуто основні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів і зосереджено увагу на визначенні сут-

ності технологічного, організаційного та економічного аспектів. Наведено принципи та уточнено струк-

туру реінжинірингу бізнес-процесів для оптових підприємств. Обґрунтовано види реінжинірингу залежно 
від причин його застосування в оптовому підприємстві та враховано наявність кризової ситуації. Наве-

дено альтернативні варіанти опису сценарію бізнес-процесів на логістичних принципах для оптового під-

приємства. 
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THE MAIN ASPECTS OF BUSINESS PROCESSES REENGINEERING IN 

WHOLESALE ENTERPRISES  
 

Abstract. This article summarizes the theoretical principles and practical recommendations regarding the inc-
rease of efficiency of wholesale enterprises activities  based on business processs reengineering. The main aspects 

of reengineering of business processes are considered and the attention is focused on determining the essence of 
the technological, organizational and economic aspects. The principles are listed and the structure of business 

processes reengineering for wholesale enterprises are specified. The types of reengineering depending on the rea-

sons for its use at the wholesale enterprise in conditions of crisis are grounded. An alternative variants of describing 
of business processes scenarios considering the logistics principles for the wholesale enterprise are revealed. 
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Постановка проблеми. Особливе місце в існую-

чій структурі національного господарства займає 

оптова торгівля - одна з форм товарного обігу, за до-

помогою якої встановлюються господарські зв’язки 

між суб’єктами комерційної діяльності. Оптова тор-

гівля за своєю економічною суттю виступає як про-

даж товарів у межах сфери товарного обігу, а за ма-

теріальним змістом - як додаткові виробничі опера-

ції по доведенню товарів від виробників до підпри-

ємств торгівлі. Трансформаційні процеси в торгівлі, 

постійні зміни в зовнішньому середовищі здійсню-

ють вплив на формування комерційних відносин і 

зростання конкуренції на ринках збуту. Це зумов-

лює необхідність пошуку принципово нових меха-

нізмів управління бізнес-процесами, зокрема комер-

ційними. Передумовами виникнення реінжинірингу 

як нової ідеології управління бізнес-процесами ста-

ли: прогрес в інформаційних технологіях; успіхи 

його прикладної адаптації в сфері виробництва та 

торгівлі; поширення прихильності споживачів до 

індивідуалізації товарів масового споживання, за 

умови високої якості та відповідного рівня сервісу; 

науково-технічний прогрес; поява інноваційних тех-

нологій і, як наслідок, посилення конкурентної бо-

ротьби в сфері товарного обігу. 

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ро-

доначальником терміну “реінжиніринг” вважається 

Майкл Хаммер. За його визначенням, реінжиніринг 

- це фундаментальне переосмислення і радикальне 

переформатування бізнес-процесів для досягнення 

вагомих покращень у таких ключових для сучасного 

бізнесу показниках результативності, як витрати, 

якість, рівень обслуговування та оперативність [7]. 

Вважається, що це визначення, запропоноване  

М. Хаммера і Дж. Чампи, досить точно відображає 

сутність даного явища. 

Це дозволяє констатувати, що саме інструмента-

рій реінжинірингу передбачає: відмову від застарі-

лих правил і підходів; початок ділового бізнес-про-

цесу, який усуне негативний вплив сформульованих 

господарських догм; позитивні зміни показників 

діяльності оптового підприємства; визнання наяв-

ного інструментарію та процедур реструктуризації 
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оптового підприємства недостатньо ефективними; 

радикальну зміну форм і методів оптового продажу; 

зміну напрямку комерційної діяльності, коли не-

можливо змінити існуюче конкурентне середовище 

[9]. Проте маловивченими залишаються питання 

стосовно підвищення ефективності діяльності під-

приємств оптової торгівлі на основі реінжинірингу 

бізнес-процесів із врахуванням сутності техноло-

гічних, організаційних та економічних аспектів. 

 

Постановка завдання. Основною метою статті 

є дослідження теоретичних положень та розробка прак-

тичних рекомендацій щодо підвищення ефективно-

сті діяльності підприємств оптової торгівлі на основі 

реінжинірингу бізнес-процесів. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Передумовами застосування реінжинірингу бізнес-

процесів в оптовій ланці торгівлі виступають: 1) під-

вищення економічної залежності оптових підпри-

ємств від кон’юнктури ринку; 2) створення принци-

пово нових структур в оптовій торгівлі, які ві-

діграють альтернативну роль в організації товарного 

обігу; 3) зміна ролі оптової торгівлі в системі госпо-

дарських зв’язків; 4) орієнтація на економічні мето-

ди господарювання. 

Реінжиніринг бізнес-процесів оптових підпри-

ємств спрямований на вирішення таких завдань: за-

лучення клієнтів і постачальників у бізнес-процеси 

оптового підприємства в результаті використання 

можливостей електронного бізнесу; формування за-

мовлень та управління запасами в автоматизовано-

му режимі за мінімальної участі менеджерів; ство-

рення системи оперативно-календарного планування 

використання ресурсів у величезному масиві одно-

часно виконуваних операцій в ланцюзі поставок. 

Принципи реінжинірингу бізнес-процесів є ос-

новою для підвищення результативності оптових 

підприємств (рис. 1). 

З усієї сукупності категорій бізнес-процесів для 

оптових підприємств доцільно вибрати такі: 1) про-

цеси, які безпосередньо забезпечують закупівельно-

збутову діяльність; 2) процеси планування й управ-

ління; 3) ресурсні процеси; 4) процеси перетворен-

ня. 

Реінжиніринг бізнес-процесів для оптових під-

приємств характеризується існуючою технологією 

реалізації бізнес-процесів, структурою бізнес-систе-

ми, а також засобами автоматизації, механізації, тор-

гово-технологічним обладнанням тощо, які забезпе-

чують реалізацію даного процесу. Дослідження тен-

денцій розвитку галузі дозволило встановити, що 

найбільш сприятливі умови для впровадження ре-

інжинірингу в сфері товарного обігу мають великі 

підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі. 

В цьому ракурсі торгово-технологічну діяль-

ність оптових підприємств слід розглядати як голов-

ний бізнес-процес, який характеризується наскріз-

ним процесом товарного обігу - від визначення 

обсягу товарів, що підлягає продажу, до постачання 

їх оптовому покупцеві. Він володіє функціональни-

ми блоками, які виокремлюються в результаті  

декомпозиції бізнес-процесів із угрупованням 

торгово-технологічних функцій оптового підпри-

ємства. Йому притаманні окремі операції логістики, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципи реінжинірингу бізнес-процесів оптових підприємств (авторська розробка) 

Принципи реінжинірингу бізнес-процесів оптових підприємств 

1) топ-менеджмент повинен підтримувати і залучати до реінжинірингу з метою усунення 

бар’єрів та сприяння успіху 

2) культура оптового підприємства повинна бути приймаючою, “відкритою” для цілей і 

принципів реінжинірингу 

3) основні удосконалення та фінансові результати досягаються шляхом фокусування на 

бізнесі з позицій процесів, а не функцій 

4) процеси для реінжинірингу повинні вибиратися на основі чіткого розуміння потреб 

контрагента, очікуваних результатів і потенціалу успіху 

5) керівники реінжиніринговими процесами повинні управляти проектами спільно з крос-

функціонал командами, дотримуватися відповідних меж процесу, фокусуватися на потребах 

контрагентів і забезпечувати своєчасність впровадження 
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виконання та відповідальність за які покладається на 

конкретних працівників [2]. 

До основних функціональних блоків, яким необ-

хідний процес реінжинірингу, слід віднести “Заку-

півлі та управління товарними запасами”, “Транс-

портування”, “Складування”, “Інформаційна логіс-

тика та управління логістичною діяльністю”, “Збу-

това логістика”, “Виробнича логістика торгового 

підприємства”, “Обслуговування споживачів”. Ос-

новні аспекти реінжинірингу бізнес-процесу опто-

вого підприємства зображені на рис. 2. 

З точки зору технологій цей процес означає:  

1) більш ефективне використання наявних у опто-

вому підприємстві товарних запасів; 2) можливість 

застосування інноваційних технологій і сучасного 

підйомно-транспортного устаткування. 

Отже, весь інноваційний потенціал реінжині-

рингу доцільно пов’язувати не з технологічною сто-

роною проблеми, що розглядається, а з групуванням 

функціональних елементів і зміною структурних 

одиниць оптового підприємства. Це передбачає ре-

структуризацію технологічних структурних оди-

ниць в економічні структури на основі бізнес-про-

цесів. У результаті трансформації структурної оди-

ниці здійснюється перехід від ієрархічної організації 

до горизонтальних структур, мережевим й іншим 

структурам, в які закладено концептуально нові 

принципи узгодження та зв’язку елементів у комп-

лекси. Саме такі підходи визначають інноваційний 

характер змін у формах і методах оптового продажу, 

що сприяє зростанню рентабельності оптового під-

приємства. 

Якщо організаційна структура оптового підпри-

ємства по суті виступає як відображення розподілу 

функцій, обов’язків і взаємовідносин, то ця струк-

тура з позиції бізнес-процесів являє собою сукуп-

ність динамічних підходів, прийомів і методів із 

управління торгово-технологічними операціями [4]. 

Економічний аспект реінжинірингу полягає в 

тому, що в результаті вищеозначених заходів з’яв-

ляються ефективні оптові підприємства, що функ-

ціонують на принципах логістики. Слід зазначити: 

вони отримують економічний ефект не від масштабу 

комерційної діяльності, а в результаті розподілу тор-

говельної діяльності оптового підприємства як 

економічного суб’єкта на певні частини (бізнес-про-

цеси), з подальшим об’єднанням їх у нове ціле, що 

забезпечує кардинальне поліпшення в управлінні 

матеріальними потоками. 

Особливу увагу при формуванні бізнес-процесів 

в оптових підприємствах слід приділяти створенню 

карти процесу, яка дозволяє аналізувати всі елемен-

ти даного процесу і те, наскільки вони взаємопов’я-

зані, а також виявити слабкі та сильні сторони, які вар-

то зберегти в новому процесі. Алгоритм створення 

карти бізнес-процесу виглядає так: 1) структурний 

аналіз процесів; 2) розробка схеми зовнішнього 

середовища процесу; 3) створення карти процесу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні аспекти реінжинірингу бізнес-процесу оптового підприємства (авторська розробка) 
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Рис. 3. Основні етапи реінжинірингу бізнес-процесів оптових підприємств (авторська розробка) 

1-й етап 

2-й етап 

3-й етап 

 
4-й етап 

Отримати економічно обґрунтоване поняття про суть торгово-

технологічного процесу, який підлягає реінжинірингу 

Узгодити вимоги контрагентів оптового підприємства 

Описати процес і межі бізнес-процесу 

Розробити модель нового бізнес-процесу 
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Процес реінжинірингу бізнес-процесів оптових 
підприємств, як правило, здійснюється в чотири ета-
пи, які наведені на рис. 3. 

Залежно від причин звернення оптових підпри-
ємств до реінжинірингу розрізняють: антикризовий 
реінжиніринг і розвитку. 

Загальний стан розвитку національного госпо-
дарства свідчить про необхідність удосконалення 
бізнес-процесів на основі реінжинірингу розвитку. 
Його слід застосовувати за умови, що ситуація в оп-
товій торгівлі в цілому позитивна, однак спостері-
гається погіршення динаміки розвитку. Це стосуєть-
ся також оптових підприємств, які працюють ефек-
тивно, але планують реструктуризацію діяльності, 
обумовлену зміною власника, номенклатури това-
рів, переорієнтацією на нові технології, тобто їхня 
стратегічна мета - прискорене нарощування відриву 
від конкурентів тощо. 

Одним із процесів, який підлягає реінжинірингу 
з метою більш ефективного використання складсь-
кого господарства, може стати застосування теорії 
логістики. Вона передбачає інтегроване управління 
матеріальними, інформаційними та фінансовими по-
токами від виробництва до споживання, підпорядку-
вання інтересів виробництва і торгівлі вимогам оп-
тимальної організації товарного обігу. В сучасних 
умовах проявляється потреба у функціях економіч-
ного впливу на вантажопотоки через систему дого-
вірних відносин посередників із вантажовідправни-
ками, транспортними підприємствами та одержува-
чами вантажів. Підприємства оптової торгівлі по-
винні активно пропонувати свої послуги та мате-
ріально-технічну базу для організації руху вантажо-
потоків і залучати до складу загальних і глобальних 
систем логістики. 

Удосконалення організації товарного обігу на 
основі розвитку діяльності логістики має сприяти: 
підвищенню ефективності ринкової інфраструкту-
ри; економії фінансових і матеріальних ресурсів; по-
силенню ролі та впливу оптових підприємств на 
процес товаропросування; економічній зацікавлено-
сті в розширенні та інтенсифікації послуг логістики 
на умовах аутсорсингу. 

Підприємства оптової торгівлі повинні активі-
зувати роботу з надання послуг логістики та участі в 
модернізації складського господарства своїх партне-
рів. Надалі передбачається надання послуг марке-
тингового характеру з одночасним здійсненням 
комплексного обслуговування партнерів по закупів-
лі, продажу товарів і організації товаропросування. 
Оптові підприємства повинні отримувати додаткові 
кошти шляхом здавання вільних складських примі-
щень в оренду або створення на цих площах нових 
типів складів, наприклад консигнаційних. Ці заходи 
вимагають застосування логістичних підходів до 
управління: 1) матеріальним, інформаційним, фінан-
совим та іншими потоками на складах; 2) товаропос-
тачанням; 3) системою ритмічної поставки товарів в 
роздрібну торгову мережу на основі розробки графі-
ка відбору товарів і централізованої доставки тощо. 

Інший орієнтовний сценарій реінжинірингу біз-
нес-процесу полягає у тому, що оптові підприємства 
в основному застосовують складську форму товаро-
просування. Відповідно до неї оптове підприємство 

завозить товари у свої склади, де здійснює складську 
обробку та зі складів відпускає товари в роздрібну 
торгову мережу зони діяльності. Доцільно акценту-
вати увагу на використанні транзитної форми руху 
товару. Транзитний товарообіг передбачає відванта-
ження товарів постачальниками-виробниками без-
посередньо в роздрібну торгову мережу, минаючи 
склади, але за їх рознарядками в рахунок договору 
поставки (замовлення) конкретного оптового під-
приємства. Вважаємо, що найбільш економічно до-
цільним є транзитний товарообіг, адже не витрача-
ються кошти на складську обробку товарів. Для 
оптових підприємств слід застосовувати транзитний 
товарообіг без участі в розрахунках, що призведе до 
зменшення ступеня комерційного ризику. 

Кожен із вищезапропонованих сценаріїв реін-
жинірингу бізнес-процесів орієнтований на вирі-
шення низки завдань, які постають перед оптовим 
підприємством у сфері управління матеріальними 
потоками. Різниця між сценаріями полягає в швид-
кості отримання результату та його глибини, об’єму 
робіт та сутності змін. Кожен сценарій передбачає 
певний рівень витрат часу та коштів на підготовчо-
му етапі, а також певну структурну перебудову на 
етапі впровадження реінжинірингу в логістичний 
бізнес-процес. 

Для оптимізації логістичних бізнес-процесів необ-
хідно здійснити повний і детальний їх опис, що доз-
волить змоделювати наявну та передбачувану про-
ектно-орієнтовану організаційну структуру оптово-
го підприємства. При описі бізнес-процесів доцільно 
застосовувати комплексний підхід, який включає: 

1) інтерв’ювання керівників і працівників струк-
турних підрозділів, відповідальних за виконання 
конкретних завдань; 

2) словесний і формальний опис інформаційних 
потоків та посадових обов’язків; 

3) побудову матриці відповідальності для приз-
наченого виконавця та керівника процесу; 

4) графічне відображення організаційної струк-
тури, цілей, учасників і можливих варіантів вико-
нання бізнес-процесу. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень у даному напрямі. Впровадження реінжині-
рингу бізнес-процесів дозволить підвищити рента-
бельність оптових підприємств за рахунок оптимі-
зації торгово-технологічних операцій. Це, в свою 
чергу, призведе до скорочення тривалості циклу 
поставки та оптового продажу товарів; оптимізації 
використання ресурсів у логістичних бізнес-проце-
сах і в цілому дозволить мінімізувати витрати обігу. 
Вважаємо, що побудова бізнес-процесів, націлених 
на швидку адаптацію до змін ринкового середови-
ща, сприятиме оптимізації фінансових потоків у ре-
зультаті використання раціональних схем взаємодії 
з партнерами та взаємозв’язку бізнес-процесів. 

У подальших наукових дослідженнях необхідно 
сконцентрувати увагу на визначенні цільових наста-
нов реінжинірингу оптових підприємств та розробці 
методики ранжування цілей за значимістю під час 
впровадження реінжинірингу бізнес-процесів. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ 

ТОРГІВЛІ 
 

Анотація. У статті розглянуто основні показники асортименту товарів у роздрібній торгівлі. Наве-

дені характеристики таких його властивостей, як широта, повнота, глибина, стійкість, новизна, раціо-
нальність, гармонійність та структура асортименту. Особливу увагу приділено сучасному інструменту 

роботи з асортиментом – товарному класифікатору. Визначено поняття, розглянуто алгоритм процесу 

розробки та описано п’ять рівнів поділу товарного класифікатора. У статті представлено інформацію 

щодо одного з найважливіших інструментів, необхідних для реалізації успішної асортиментної політики, 

– асортиментну матрицю. Зазначено, як формується асортиментна матриця й асортиментний мінімум 
товарної продукції. 

 

Ключові слова: асортимент, показники асортименту, матриця, товарний класифікатор, асортиментний 

мінімум. 
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THE MAIN INDICATORS OF GOODS RANGE IN RETAIL TRADE  
 

Abstract. The article reviews the main indicators of the range of goods in retail trade. The characteristics of its 
properties such as the breadth, fullness, depth, stability, novelty, rationality, harmony and structure of range are 

listed. Particular attention is paid to the modern tool of processing the range – commodity classifier. The concept 
is defined, the algorithm of development process is considered as well as the five levels of division of commodity 

classifier are described. This article presents information about one of the most important tools needed to implement 

a successful product policy – the range matrix. It is indicated how a range matrix is forming as well as the minimum 
amount of marketable products. 

 
Keywords: range, range indicators, matrix, product classifier, minimum product range. 

 
Постановка проблеми. В умовах конкурентного 

середовища розвиток та стабільність роботи торго-

вельного підприємства передусім пов’язані з можли-

вістю задоволення запитів споживачів, що залежить 

від формування оптимального асортименту товарів, 

обраної асортиментної політики та управління нею.  
 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питання щодо інструментів та методів роботи з 

асортиментом товарів, його аналізу і структуруван-

ня на підприємствах роздрібної торгівлі розгля- 

далися в роботах Є. А. Бузукової, А. М. Виноградсь-

кої, Н. Р. Кулікової, C. В. Сисоєвої, В. А. Павлової, 

Н. А. Юрової та ін. 
 

Постановка завдання. Асортиментний порт-

фель підприємства характеризується рядом якісних 

і кількісних показників, аналіз яких дозволяє 

оцінити рівень конкурентоспроможності підприємс-

тва та визначити ключові і найбільш перспективні 

напрямки асортиментної політики підприємства. 

Метою даної статті є дослідження основних показ-

ників асортименту товарів у роздрібній торгівлі. 
 

Виклад основного матеріалу дослідження. Влас-

тивість асортименту – це особливість, що виявляєть-

ся при його формуванні та реалізації. Показники 

асортименту – це вираження його властивостей. Роз-

різняють наступні основні властивості асортименту 

товарів. 

Широта асортименту – це властивість, що харак-

теризує кількість продуктових ліній, видів, різнови-

дів і найменувань товарів однорідних і різнорідних 

груп.  

Повнота асортименту продукції – це кількість 

різновидів товарів у межах однієї товарної групи. 

Повнота асортименту – поняття більш вузьке, ніж 

широта. 

Глибина асортименту – це загальна кількість то-

варних позицій всередині кожної товарної категорії 
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в асортименті 9. Поглиблення асортименту забез-

печує більший ступінь урахування специфіки запи-

тів різних груп споживачів і тим більший вибір їм 

надається. 

Стійкість асортименту – це здатність асортимен-

ту задовольняти попит на одні й ті ж товари протя-

гом тривалого часу. Товари, які користуються най-

більшим попитом у споживачів, є найбільш вигідни-

ми для виробників і продавців, тому на виявлення 

даних товарів витрачається значна кількість часу і 

засобів. Однак переваги покупців змінюються і жо-

ден товар не може користуватися стійким попитом 

постійно. Тому, коли попит на товар починає спа-

дати, підприємству необхідно виявити нові поба-

жання споживачів і вчасно запропонувати їм альтер-

нативний продукт. Отже, мета підприємства – знай-

ти компроміс між гнучкістю по відношенню до рин-

ку і максимізацією прибутку за рахунок продажу 

товарів, які користуються попитом. 

Новизна (оновлення) асортименту – здатність 

товарів задовольняти мінливі потреби цільової гру-

пи споживачів. Оновлення асортименту впроваджу-

ється, як правило, в умовах насиченого ринку і пе-

редбачає кількісні та якісні зміни в номенклатурі то-

варів, що характеризуються збільшенням показни-

ків новизни. 

Прагнення магазинів постійно оновлювати свій 

асортимент ґрунтується на переконанні, що спожи-

вачі сприймають нові товари як товари технічно дос-

коналіші й більш високої якості. Однак у такому є 

певна небезпека: якщо товар - новинка не виправдає 

очікувань споживачів, це може привести до їх неза-

доволення і зростання недовіри як до фірми-вироб-

ника нового товару, так і до магазину, що пропонує 

до продажу не зовсім вдалу новинку. У зв’язку з цим 

оновлення асортименту – дуже відповідальний  і ри-

зикований процес. Однак в умовах ринкової еконо-

міки, коли конкурентна боротьба стає все більш за-

пеклою, а споживачі більш вимогливими, без онов-

лення асортименту неможливо досягти успіху. 

Структура асортименту – це співвідношення 

груп, підгруп, видів і різновидів товарів в асорти-

менті магазину. Структура асортименту вважається 

раціональною у тому випадку, якщо набір товарів 

найкращим чином задовольняє потреби споживачів. 

Планування діяльності будь-якого підприємства 

неможливе без даних про структуру асортименту. 

Ця інформація дозволяє визначити, які саме торгові 

або складські площі та на який термін необхідно 

задіяти, як краще розмістити товар у торговому залі, 

як працювати з покупцями 5. 

Раціональність асортименту – здатність асорти-

менту найбільш повно задовольняти потреби різних 

сегментів споживачів. Чим більше асортимент ра-

ціональний, тим більшу кількість покупців він при-

ваблює, збільшуючи прибуток підприємства. Раціо-

нальність складається з таких властивостей асорти-

менту, як глибина, стійкість і новизна. Ці власти-

вості найкраще відображають здатність товарів за-

довольняти потреби цільової групи споживачів. 

Гармонійність асортименту – кількісні та якісні 

зміни набору товарів, що відображають ступінь 

близькості реального асортименту до оптимального 

або кращих зарубіжних, або вітчизняних аналогів, 

що найбільш повно відповідають цілям організації.  

Чим менше найменувань в асортименті, тим більше 

він гармонійний, і навпаки. До переваг гармонійного 

асортименту слід віднести менші витрати виробника 

і продавця на доставку, зберігання і продаж, а для 

споживача – на пошук і купівлю товарів, які близькі 

за призначенням і доповнюють один одного. 

Сучасними інструментами роботи з асортимен-

том є товарний класифікатор і асортиментна матриця. 

Товарний класифікатор – документ, де всі това-

ри, з якими працює торговельне підприємство, по-

ділені на рівні: класи, групи, підгрупи і категорії. 

При цьому товари на кожному рівні об’єднані або у 

клас, або у категорію, або у позицію за загальними 

ознаками або властивостями. Чим крупніше формат 

магазину, тим більше рівнів 9. 

Традиційно виділяють п’ять рівнів поділу товар-

ного класифікатора. 

Рівень 1 (клас товарів) – вищий рівень узагаль-

нення, наприклад  “продовольчі товари” і “непродо-

вольчі товари”, “одяг”, “взуття”, “продукти”. Тобто 

товари об’єднані у клас за загальним функціональ-

ним призначенням. У дрібноформатних магазинах і 

магазинах, що торгують однорідним товаром, класи 

можуть не виділятися. 

Рівень 2 (товарна група) – це сукупність товарів, 

які можна об’єднати за певними загальними ознаками: 

за видом товару, за способом виробництва, зберігання 

і т. д. Наприклад, “молочні продукти”, “хлібобулочні 

вироби”, “гастрономічні товари”, “дитячий одяг”. 

Рівень 3 (товарна категорія) – це сукупність 

товарів, об’єднаних потребою покупця або їх спіль-

ним використанням, тобто сприймаються спожива-

чем як взаємодоповнюючі та / або взаємозамінні для 

задоволення своїх потреб. Наприклад, у групі “алко-

гольні товари” виділені категорії “вино”, “шам-

панське”, “горілка” та інші. У групі “побутова техні-

ка” виділяють категорії “пральні машини”, “телеві-

зори”, “холодильники”, “пилососи” та інші. 

Для більш ефективного управління асортимен-

том сформовані товарні категорії можуть поділятися 

на підкатегорії. 

Рівень 4 і 5 (підкатегорія) – товари, об’єднані за 

деякими внутрішньовидовими характеристиками. 

При цьому в якості підстави для виділення 4-го і  

5-го рівнів товарного класифікатора повинні бути 

взяті найбільш важливі властивості (характеристики) 

товару. Після виділення в асортименті класів, груп, 

категорій і підкатегорій формується асортиментна 

матриця і асортиментний мінімум товарної продукції. 
Асортиментна матриця - це документ, що міс-

тить повний перелік усіх товарних позицій, які про-
даються в магазині. Він планується на тривалий пе-
ріод часу і враховує стратегічні цілі компанії, особ-
ливості формату, площу і розташування магазину. 
Цей перелік – величина непостійна, адже у асор-
тименті завжди відбуваються зміни: вивели товар із 
асортименту або ввели новий. Його склад зміню-
ється також у залежності від купівельних переваг, 
сезону, взаємодії з постачальниками, коливань по-
питу та інших факторів. Зазвичай асортиментна  
матриця включає наступну інформацію: бренди, 



129 

властивості й розфасовка товарів (розмір, колір, 
пляшка, банка тощо), постачальник, умови роботи з 
ним (кредит, передоплата), упаковка і кількість оди-
ниць товару в ній, вага одиниці товару (упаковки), 
коди (митний, штрих-код та ін.), до якої категорії й 
групи відноситься товар і т.д. Асортиментна матри-
ця є ефективним інструментом для визначення клю-
чових позицій, реалізація яких дозволяє досягати 
поставлених цілей, і неключових, від поставок яких 
компанія може відмовитися з метою оптимізації ви-

користання оборотних коштів 4. 
Матриця в першу чергу являє собою перелік то-

варів, що входять в асортимент магазину, а не опис 
їх властивостей і характеристик. При цьому існує 
така закономірність, що чим більша мережа чи ма-
газин, тим більш докладною і розгорнутою повинна 
бути матриця. У матриці бажано особливим чином 
(фоном або кольором) виділяти товари, що входять 
в асортиментний мінімум. 

Асортиментний мінімум товарної продукції – це 
перелік товарних позицій різних категорій, які по-
винні постійно бути присутні у всіх магазинах ме-
режі, в будь-який період часу незалежно від сезону 

9.  Асортиментний мінімум формується на основі 
наявних в асортименті груп товарів і залежить від 
змін купівельного попиту та інших факторів. 

Отже, якщо товарний класифікатор – це загаль-
на структура, по якій будується асортимент, то асор-
тиментна матриця – це документ, на основі якого ве-

деться робота з управління асортиментом 9. 
Показники асортименту можуть впливати на 

ступінь задоволеності покупців і в цілому на ко-
мерційні результати діяльності магазину. 

 

Висновки та перспективи подальших дослід-
жень у даному напрямі. Зі сказаного вище можна 
зробити висновок, що властивості й показники асор-
тименту взаємопов’язані й доповнюють один одно-
го. Розуміння їх сутності та знання номенклатури 
дає можливість найбільш точно виявити особли-
вості конкретного товарного асортименту. 
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації 

світової економіки торговельним організаціям слід 

підвищувати свої конкурентні переваги шляхом ви-

користання новітніх підходів до управління бізне-

сом. У зв’язку з підвищенням рівня ризиків та невиз-

наченості внутрішнього та зовнішнього середовища 

перед ними постає завдання підвищення спромож-

ності підприємств до пристосування та пошуку вирі-

шення проблемних ситуацій бізнесу, що набуває 

особливої актуальності. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач-

ний внесок у вивчення окремих складових елементів 

ситуаційного підходу до управління підприємства-

ми, в т.ч. торговельними, зробили провідні вітчизня-

ні та зарубіжні науковці, зокрема: М. Альберт, Ю. Ба-

лабан, О. Бєлкін, О. Дікарєва, М. Мескон, В. Руден-

ко, Г. Попов, А. Саврасова, В. Сусіденко, М. Тарасюк, 

Г. Флорова [1], Ф. Хедоурі, О. Хіленко, Ф. Хміль [2], 

Л. Шимановська. Також значний внесок у дослід-

ження в сфері адаптації підприємства та його еле-

ментів до змінних умов середовища було здійснено 

наступними вченими-економістами: І. Ансофф,  

М. Бір, І. Гурков, П. Друкер, Ф. Котлер, Л. Соколова, 

А. Томсон, А. Тоффлер та ін. Проте, незважаючи на 

значну кількість наукових праць у даній галузі, дос-

лідження аспектів адаптивно-ситуаційного підходу 

до управління бізнес-процесами торговельних орга-

нізацій є недостатньо розробленим і потребує уточ-

нення і поглиблення. 

 

Постановка завдання. Мета даної статті поля-

гає у теоретичному дослідженні адаптивно-ситуа-

ційного підходу до управління бізнес-процесами 

торговельних організацій, зокрема:  

- розкрити сутність адаптивного та ситуаційного 

підходу до управління бізнес-процесами;  
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- сформулювати основні принципи адаптивно-

ситуаційного управління бізнес-процесами торго-

вельних підприємств;  

- запропонувати відповідні етапи здійснення адап-

тивно-ситуаційного управління бізнес-процесами 

торговельних організацій. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з невід’ємних складових ведення бізнесу в 

сучасних ринкових умовах стали постійні зміни, які 

відбуваються у зовнішньому і внутрішньому середо-

вищі підприємства. Сьогодні наша країна знахо-

диться в складних економічних і політичних умовах, 

які зумовлені військовими діями на сході України, 

що призвели до нестабільності та непрогнозованості 

подій у країні та в сфері торгівлі зокрема.  

Сфера торгівлі зазнає постійних змін унаслідок 

таких факторів, як: посилення глобалізаційних про-

цесів, непрогнозоване законодавче регулювання, де-

вальвація національної валюти, високий рівень кон-

куренції, зниження платоспроможності споживачів, 

швидкий розвиток та застосування інформаційних і 

технологічних інновацій тощо. В такій ситуації ке-

рівництву торговельних організацій необхідно швид-

ко та гнучко реагувати на зміни, які вливають на 

бізнес-процеси торговельних підприємств.  

Зауважимо, що бізнес-процеси торговельного 

підприємства – це сукупність різних видів діяльно-

сті, спрямованих на реалізацію продукції, пов’яза-

них із маркетингом, збутом, постачанням, виробницт-

вом, сервісом, доставкою до кінцевого споживача з 

метою задоволення вимог клієнтів та підвищення 

ефективності господарювання підприємства [3, с. 255]. 

Характерною ознакою, яка визначає ступінь від-

повідності підприємства до умов середовища, є його 

адаптивність, яка забезпечує гнучкість, маневре-

ність та мобільність дій. Мета адаптивного управ-

ління бізнес-процесами підприємств торгівлі поля-

гає в діагностиці всіх процесів, які протікають все-

редині торговельного підприємства, дослідженні про-

цесів, які виникають зовні, і на основі цього прий-

няття відповідних оперативних і стратегічних уп-

равлінських рішень. В свою чергу, ситуаційний під-

хід до управління бізнес-процесами торговельних 

організацій являє собою комплекс методів аналізу і 

побудови моделей ситуацій. Деталізований аналіз 

таких проблемних ситуацій, які виникають у процесі 

ведення бізнесу торговельними підприємствами, а 

також формування можливих варіантів їхнього ви-

рішення дозволяють використовувати апарат моде-

лювання бізнес-процесів [4, с. 327]. 

Варто зазначити: у контексті адаптивності бізне-

су торгових підприємств у мінливих умовах середо-

вища слід наголосити, що потреби та вимоги спожи-

вачів формують пріоритетні цілі, основними з яких є: 

- мінімізація витрат виробництва; 

- якість та надійність продукції (товарів, послуг); 

- скорочення терміну виконання замовлень; 

- надійність постачань; 

- здатність реагувати на зміни попиту; 

- гнучкість та здатність освоєння нової продук-

ції; 

- інноваційна діяльність. 

В результаті проведеного дослідження було сфор-

мульовано основні принципи адаптивно-ситуаційно-

го управління. Принцип (з лат.) – первоначало, ке-

рівна ідея, основне правило поведінки [4, с. 294]. Як 

зазначають А. Розман та І. Денисенко, адаптивно-

ситуаційне управління бізнес-процесами торговель-

них підприємств повинно здійснюватися на основі 

наступних базисних принципів, зокрема: 

- гнучкості – управління з урахуванням динаміч-

ного, різноманітного й складного оточення, що 

дозволяє швидко змінюватися; 

- відкритості – необхідність взаємодії з середо-

вищем; 

- зворотного зв’язку – своєчасне розуміння і реа-

гування на вимоги ринку; 

- необхідної різноманітності – підвищення сту-

пеня варіативності пропонованого підприємством 

продукту; 

- рефлективності – формування реакцій на періо-

дичні ризики середовища [6, c. 58].  

Таким чином, вказана система принципів є осно-

вою формування механізму управління адаптивніс-

тю торговельним підприємством, який являє собою 

сукупність методів забезпечення ефективної взаємо-

дії з середовищем. 

Узагальнюючи основні цілі, принципи адаптив-

но-ситуаційного управління бізнесом торговельних 

організацій у зовнішніх умовах, можна визначити 

основні етапи механізму його здійснення.  

Отже, на рис. 1 схематично зображено етапи 

адаптивно-ситуаційного управління бізнесом торго-

вельних організацій, які повинні здійснюватися  в 

наступній послідовності.  

На першому етапі проводиться дослідження мік-

росередовища (конкуренти, споживачі, постачаль-

ники, партнери) та макросередовища (економічні, 

політичні, соціальні, екологічні, демографічні чин-

ники), тобто здійснюється аналіз сильних і слабких 

позицій торговельного підприємства в зовнішньому 

середовищі. 

Другий етап полягає у глибинному аналізі проб-

лемних ситуацій на ринку.  

Наступний етап полягає у визначенні пріоритет-

них цілей (доступність, якість, інноваційність, на-

дійність товару чи послуги) зацікавлених сторін, 

зокрема як зі сторони торговельного підприємства, 

так і зі сторони постачальників і партнерів даного 

підприємства. 

Наступний крок полягає у зіставленні умов тор-

говельного підприємства з вимогами ринку, на ос-

нові якого приймається рішення про необхідність 

забезпечення чи відхилення адаптивності, яка ґрун-

тується на принципах гнучкості, відкритості, зво-

ротного зв’язку, необхідної різноманітності, реф-

лективності. 

Наступним важливим етапом здійснення адап-

тивно-ситуаційного управління бізнесом торговель-

них організацій є пошук резервів для реалізації за-

значених завдань, тобто за допомогою технологіч-

них, організаційних та інноваційних рішень здійс-

нюється пошук ресурсів для забезпечення процесу 

адаптації торговельної організації. 
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Заключний етап даного процесу полягає у ви-

робленні управлінських рішень щодо реалізації 

комплексу заходів, що забезпечують адаптивність 

підприємства, та розробці алгоритму їх здійснення. 

Отже, для вирішення можливих проблемних си-

туацій, які виникають у процесі ведення бізнесу 

торговельними організаціями в умовах адаптації до 

змін зовнішнього середовища, слід використовувати 

ситуаційний підхід, що включає у себе послідовні 

етапи дій. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Застосування адаптивно-

ситуаційного підходу в управлінні торговельними 

підприємствами та організаціями дає можливість 

швидко реагувати на зміни, які відбуваються в зов-

нішньому і внутрішньому середовищі. Також 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механізм здійснення адаптивно-ситуаційного управління бізнесом торговельних організацій 

 

Дослідження зовнішнього середовища 

Мікросередовище: 

- конкуренти; 

- споживачі; 

- постачальники;  

- партнери. 

Макросередовище: 

- економічні; 

- політичні; 

- соціальні; 

- екологічні; 

- демографічні чинники. 

 

Виявлення та оцінка проблемних ситуацій на ринку 

Формування пріоритетних цілей зацікавлених сторін 

Зіставлення умов торговельного підприємства з вимогами ринку 

Визначення ступеня критичності та прийняття рішення про забезпечення адаптивності 

Пошук резервів для реалізації зазначених завдань 

Вироблення управлінських рішень щодо реалізації комплексу заходів, що забезпечують адаптивність 

підприємства 

Розробка алгоритму прийнятих рішень 

Торговельне підприємство 
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використання даного підходу гарантує гнучкість в 

оперативному прийнятті управлінських рішень із ура-

хуванням особливостей різних ситуацій, що сприяє 

його розвитку.  

Проте, незважаючи на гостру необхідність зас-

тосування адаптивно-ситуаційного підходу в уп-

равлінській діяльності торговельними підприємст-

вами та організаціями, у науковій літературі в даний 

час недостатньо системних досліджень щодо цієї 

проблематики, що потребує подальших наукових 

досліджень. 
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