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СЕКЦІЯ № 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ, 

ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Бабенко В.  
магістр, БЕМ-420а.е,  

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

м. Харків, Україна 
Клепікова С. В.  

к.е.н., ст. викл. кафедри  
міжнародного бізнесу та фінансів, 

 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

м. Харків, Україна 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 
ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Управління дебіторською заборгованістю завжди відігравало важливу роль в 
функціонуванні підприємства. Якщо воно не є ефективним, то це призводить до 
збільшення періоду оплати, що спричиняє зменшення кількості оборотного 
капіталу. При цьому слід пам'ятати, що політика управління дебіторською 
заборгованістю є одночасно складовою не лише фінансової, а й маркетингової 
стратегії підприємства. Адже шляхом пом'якшення умов розрахунків з покупцями 
продукції можна розширити обсяги її реалізації і тим самим збільшити доходи і 
прибутки від основної діяльності. 

Ціллю роботи є систематизація та розкриття інформації про теоретичні 
апекти управління дебіторською заборгованістю. 

Дебіторська заборгованість – це сума боргів, які винні підприємству 
юридичні або фізичні особи та які виникли у результаті господарських 
взаємовідносин з ними [1]. 

У сучасній господарській практиці дебіторська заборгованість 
класифікується за такими видами: 

1) заборгованість за товари, роботи, послуги, строк оплати яких не 
настав; 

2) заборгованість за товари, роботи, послуги, не оплачені в строк; 
3) заборгованість за векселями одержаними; 
4) заборгованість за розрахунками з бюджетом; 
5) заборгованість за розрахунками з персоналом; 
6) інші види дебіторської заборгованості [2]. 
Серед перерахованих видів найбільший обсяг дебіторської заборгованості 

підприємств припадає на заборгованість за товарними операціями (перші три види 
дебіторської заборгованості). Тому управління дебіторською заборгованістю 
пов'язано в першу чергу з оптимізацією розміру і забезпеченням інкасації 
заборгованості покупців за реалізовану продукцію [3]. 
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Значний розмір дебіторської заборгованості свідчить про “замороження” 
оборотних коштів і зменшення оборотності капіталу, а відтак – про нестійкий 
фінансовий стан підприємства. Однак, великий розмір дебіторської заборгованості 
не завжди необхідно оцінювати негативно. Досліджуючи даний вид 
заборгованості необхідно розрізняти нормальну, сумнівну і безнадійну 
заборгованість. Наявність двох останніх дійсно говорить про те, що у 
підприємства можуть виникнути певні фінансові труднощі у недостатку 
фінансових ресурсів, існує великий ризик непогашення боргів, а відповідно і 
зменшення прибутків. Тому кожне підприємство повинно бути зацікавлено у 
зменшенні строків погашення належних йому до сплати платежів. 

Ефективне управління дебіторською заборгованістю сприяє підвищенню 
прибутку. Для вирішення цієї проблеми керівники корпорації розробляють 
кредитну політику. Її основні принципи полягають у визначенні: 

1) стандартів кредитоспроможності покупця (credit standards);  
2) умов торгівлі (terms of trade);  
3) політики інкасації (collection policy) [4]. 
На підприємстві повинен бути присутній контроль за станом дебіторської 

заборгованості та управління ним. Якщо боржники виявляються несовісними і 
“забувають” перераховувати кошти за відвантажений їм товар, або надані 
послуги, виконані роботи, то підприємству доцільно здійснювати їм 
“нагадування” [5]. 

Необхідно встановлювати для дебіторів граничну норму відпуску продукції в 
кредит. При укладанні договору купівлі-продажу обов’язково необхідно 
обумовлювати строки та форму оплати продукції. Якщо підприємство (боржник) 
не здійснює оплату у зазначені терміни, то відповідно повинна нараховуватись 
пеня. 

Для збільшення оборотів підприємства і сприянню зменшення дебіторської 
заборгованості, суб’єкт підприємницької діяльності може встановлювати можливі 
знижки за оплату продукції у більш ранні терміни. Такий спосіб особливо 
популярним є в міжнародній практиці - метод надання знижок за дострокову 
оплату [6]. 

Для здійснення контролю за станом дебіторської заборгованості по часу 
виникнення підприємство може вести аналітичну відомість. Постійне ведення 
таких відомостей дасть можливість аналізувати дебіторську заборгованість і 
своєчасно вживати різних заходів по усуненню простроченої заборгованості. 

Отже роль управління дебіторською заборгованістю на підприємстві завжди 
є великою. Адже якщо воно ефективне, то платежі здійснюються своєчасно, що 
призводить до зменшення безнадійних боргів, збільшується оборотний капітал, 
що призводить до зростання ефективності діяльності підприємства. Також 
ефективне управління дебіторською заборгованістю сприяє підвищенню 
прибутку. 

 
Список використаних джерел: 

 1 Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. пер. с англ. Ю.А. 
Огибин , Г.А. Огибин. М.: Сирин. 1998. 302 с. 



9 

 2 Гудзь Н.В., Денчук Р.В., Романів Р.В. Бухгалтерський обілк. 2-у вид, Навч. 
посіб. «Центр учбової літератури». 2016. 424с. 
       3 Шохін Е.І. Короткий курс лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент». 
URL: https:// studme. com.ua/ 1854051611434/ 
finansy/investitsionnaya_strategiya_predpriyatiya. htm#85 (дата звернення: 
06.11.2020) 
      4 Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. Підручник. К.: КНЕУ. 2004. 
566 с. 
      5 Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі. Житомир ПП “Рута” 2002. 
      6 Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними 
стандартами: приклади та коментарі. К.: Лібра. 2001. 
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ВИБІР СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ВИХОДУ ЗА 

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 
Зовнішньоекономічні зв`язки стають все більш помітною частиною 

господарської діяльності підприємств. Зростає зацікавленість у співробітництві з 
партнерами із зарубіжних країн. У цих умовах все більше керівників організацій 
та підприємств потребують інформації про міжнародний ринок, його структуру та 
шляхи виходу за межі власної країни. 

На міжнародному ринку панує неймовірно жорстка конкуренція. Саме тому 
вихід підриємства можливий лише за умови використання сучасних методів 
управління. 

 Міжнародний ринок висуває додаткові вимоги до керівництва, а експортно-
імпортна політика потребує більш специфічного підходу до підтримання 
конкурентоспроможності продукції та фірми безпосередньо; більш старанного 
дотримання принципів і методів маркетингу.  

 В умовах глобалізації зовнішньоекономічна діяльність виступає основним 
компонентом еволюційного розвитку підприємства. Довгий час в економічній 
літературі поширювалась думка про те, що глобалізація і є одна зі стратегій 
підприємств , яка має на меті завоювання зовнішніх ринків.  
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 Розробка стратегії виходу на зовнішній ринок має певні особливості, вона 
повинна враховувати закони, міжнародні стандарти, традиції країн, корпорацій і 
ринків, на які планується вихід. 

Розвитку стратегічного менеджменту сприяли праці І.Ансоффа. Під впливом 
робіт М.Портера багато дослідників виконали аналітичні розробки з метою 
проаналізувати простір для маневрування підприємства. 

Суттєвий вплив на розвиток стратегічного підходу до розвитку діяльності, 
спричинило вивчення успіху японських підприємств, що відображено у працях 
Р.Паскаля та А.Атоса. 

Теорія стратегій мала не аби який вплив на ЗЕД підприємств. Ряд авторів, які 
вивчають проблеми зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної торгівлі 
наголошують на необхідності стратегічного управління у цій сфері. Особливий 
вклад у цьому напрямку зробили І.Багров, С.Брю, П.Буніч, А.Воронкова, 
А.Градов, В.Гриньова, М.Дідківський, А.Г Дем’янченко, О.Кіреєв, В.В.Козик, 
Ф.Котлер, А.Кредісов, М.Круглов, В.Новицький, Є. Савельєв, І. Фамінський. 

Основною метою, з якою підприємства виходять на зовнішній ринок, є 
максимізація прибутку за рахунок використання ефекту масштабу. 

У процесі проникнення на зовнішні ринки фірма повинна вибрати такі 
сегменти, в яких її база дає переваги і які отримали не достатній розвиток чи 
тільки зароджується в зарубіжних країнах. Увага місцевих фірм чи міжнародних 
конкурентів, які базуються в інших країнах, часто буде направлена на інші 
питання, тому вони будуть погано підготовлені до ведення боротьби. 

Другий керуючий принцип у відношенні проникнення на зовнішні ринки 
заключається в тому, щоб наслідувати приклад багатонаціональних компаній. Це 
не тільки забезпечить „зачіпку”, але і приведе до сегментів, де місцеві фірми 
зможуть опинитись в невигідному положенні [1, с.651].  

Вибір стратегії виходу пов’язаний із роллю і масштабами ЗЕД для конкретного 
підприємства. Якщо ЗЕД займає не значне місце в загальних результатах, то навряд 
чи доцільно витрачати багато зусиль на розробку спеціальної зовнішньої стратегії. І 
навпаки, при збільшенні масштабів ЗЕД, а також в умовах наростання конкуренції на 
міжнародних ринках варто не тільки мати спеціальні стратегії, але і створювати 
систему міжнародного стратегічного менеджменту. Вона включає не тільки розробку 
стратегії, але і її реалізацію та стратегічний контроль [2, с.103]. 

Серед основних ключових факторів, які визначають стратегію фірми, 
необхідно врахувати наступні: переваги фірми; цілі фірми; інтереси вищого 
керівництва; кваліфікація персоналу; зобов’язання фірми; ступінь залежності від 
зовнішнього середовища; фактор часу; фінансові результати. 

Українські економісти наводять три основні способи виходу на зовнішні 
ринки: експорт; спільна підприємницька діяльність; стратегія прямого 
інвестування. Деякі стратегії міжнародного маркетингу компанії зараховують до 
стратегій виходу на зовнішні ринки. Це так звані цінові стратегії – це діючі на 
фірмі принципи призначення ринкової ціни на продукт чи послугу. 

 
Список використаних джерел: 
1 Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки 
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ПРИБУТКOВІСТЬ І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРOБНИЦТВА 

Цілью діяння будь-якoгo підприємства є вигoтoвлення і реалізація прoдукції 
для задoвoлення людських птреб та oтримання необхідної суми дoхoду. Є два 
пoказники для виміру прибуткoвoсті – прибутoк та рентабельність. 

Перш за все при створенні підприємства, власників хвилює прибутковість 
самого підприємства. Чим більший прибутoк, тим ефективніше здійснюється 
рoзвитoк і з’являється спромoга до рoзширення вирoбничoї діяльнoсті 
підприємства. [ 2. c. 155 ]  

Прибутoк займає oдне з провідних  місць у суцільній системі повновартних 
інструментів торговельної екoнoміки. Він є гoлoвним наміром підприємницькoї 
діяльнoсті, oснoвним спoнукальною первопричиною абиякого бізнесу. Прибутoк 
як екoнoмічний різновид,характеризуючий фінансoвий підсумoк 
підприємницьких дій  і є пoказникoм, який найбільш пoвнo відoбражає 
ефективність вирoбництва, рoзмір і якість вирoбів, стан результативнoсті праці, 
рівень сoбівартoсті.[ 3. c. 269 ]  

Рентабельність є  мірою дoхіднoсті, корисності, продуктивності і бізнесу. 
Розраховують шляхом цілoї системи віднoсних даних, щo окреслюють 
ефективність рoбoти підприємства в цілoму, прибуткoвість різних направленостей 
діяльнoсті (вирoбничнoї, торговельної, вкладень тoщo). 

Такoж хoчу зазначити, щo пoказники рентабельнoсті пoвніше, аніж прибутoк, 
характеризують кінцевий ефект рoбoти підприємства, oскільки їх рoзмір пoказує 
взаємний звязoк прибутку з наявними абo викoристаними ресурсами.  

Рoзрахування пoказника рентабельнoсті здійснюється таким чинoм: 
рентабельність вигoтoвлення – співвіднoшення суми прибутку дo сoбівартoсті 
прoданoї прoдукції (рoбіт, пoслуг) тощо. [ 2. c. 142-144 ]  

Тобто зараз аналіз рентабельності виробництва є доволі розповсюдженим, 
він дає право розкрити велику чисельність напрямку розвитку, надає можливість 
показати керівництву компанії дорогу результативного здійснення виробничого 
розвитку, вказує на погрішність в хазяйській діяльності, окрім того виявляє 
інструмент розширення доходу, що, в кінці-кінців , надає компанії більш 
досконало реалізовувати свою діяльність. 

Таким чином, визначне місце займає показник рівня рентабельності, 
оскільки він може зазначати прибуткoвість чи збиткoвість, а й визначити як 
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ефективно використовують кошти. [ 1. c 215 ]  
Підводячи підсумок, зауважу, що в загальному комплексі показники 

рентабельності мають максимально велику роль в оцінці діяльності фірми будь-
якої галузі. 

Використання різноманітних покажчиків прибутку ,як чисельника 
(прибутку від реалізації прoдукції, oпoдаткування прибутку, чистoгo прибутку 
тoщo) кoефіцієнта рентабельнoсті дає право втілювати факторні обмірковування 
створення фінансових результатів, і, крім тoгo, - тамувати примхи інших 
прибавливих індивідуумів (держава, власники, кредитoри).[3. c 275 ]  

Таким чином можна стверджувати,що рентабельність залежить від 
прибутковості,що дозволяє виявити економічну ефективність роботи 
підприємства,управління прибутком дозволяє керівництву у вірному напрямку 
розподіляти свої ресурси на покращення своїх покажчиків. 
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прибутковості підприємства // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. 
Заснов. у 1992 р. Вип. 16 . — К.: КНЕУ, 2006. — С. 142—150. 

3 Петрушка Т.О. Оцінювання ефективності ресурсного забезпечення виробничо-
господарської діяльності промислових підприємств / Т.О. Петрушка // Науковий вісник 
НЛТУ України – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21. – С. 269- 275. 

4 Габор С. С. Сучасні підходи до ефективності виробництва / С. С. Габор, В. 
С. Габор // Інноваційна економіка. – 2010 — № 16. – С. 60-65 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

У сучасних умовах, зважаючи на зростання рівня невизначеності та 
складності отримання достовірної інформації, а також збільшення тиску ринку на 
підприємство, виникають складності в плануванні та організації діяльності 
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підприємства. Як наслідок, це є причиною уразливості підприємства, як системи 
та ослаблення його конкурентоспроможності.  

Тому спроможність підприємства приймати ефективні управлінські рішення 
є об’єктивною необхідністю для подальшого виживання, та повинно носити 
стратегічний характер. 

Виникнення і розвиток суспільства супроводжується формуванням явища 
конкуренції, яка є одним із постійно діючих чинників його прогресивного руху 
вперед. Конкуренція змушує суб'єктів підприємницької діяльності не зупинятися 
на досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, знижати витрати на 
виробництво, покращувати якість продукції (послуг), що пропонуються на ринку, 
підвищувати свою конкурентоспроможність. Поняття «конкурентоспроможність 
підприємства» передбачає з'ясування сутності категорії «конкуренція», оскільки 
вони тісно взаємозв'язані як в етимологічному, так і в чисто логічному сенсі - про 
конкурентоспроможність можна говорити тільки при наявності конкуренції між 
виробниками певної продукції або послуги. 

Необхідним для оптимальної оцінки рівня конкурентоздатності підприємств 
промисловості є усвідомлення істинної структури даного поняття. Це дає ключ до 
правильного розуміння складу та напрямку причинно-наслідкових взаємозв’язків, 
обґрунтованого відбору основних факторів, що визначають величину даної 
економічної категорії, успішного пошуку відповідної статистичної інформації. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства є можливим лише за 
наявності певних резервів, таких як резерви швидкого доступу і резерви 
стратегічного спрямування. Використання першого виду резервів не потребує 
суттєвих коригувань у бізнес-моделі, що реалізується на підприємстві, і є 
можливим практично в експрес-режимі. Залучення резервів другого виду 
вимагатиме від підприємства більше часу і зусиль. Та незважаючи на основи 
класифікації, всі резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства тісно 
пов'язані між собою і в той же час мають певні відмінності. 

У сучасній економічній думці відсутня єдина методологія оцінки 
конкурентоспроможності підприємства, що обумовлене багатьма чинниками, в 
тому числі галуззю підприємства, його розміром, відмінностями у методах 
ведення бухгалтерського обліку тощо. Тому кожне підприємство розробляє 
власну методику здійснення оцінки своєї конкурентоспроможності або 
користується найприйнятнішою з тих, що існують. 

Найбільшого поширення в оцінюванні конкурентоспроможності підприємств 
набули методи побудови матриць і визначення комплексного (інтегрального) 
показника. Проте складність процесу формування і вибору стратегій для певних 
квадрантів, врахування найчастіше тільки двох показників за використання 
матриць і необхідність аналізу всієї товарної маси, відсутність умов для глибокого 
дослідження,  а також певна статичність обох методів призводять до того, що їхнє 
використання є доцільним для виконання експрес-аналізу 
конкурентоспроможності підприємства практично без можливості точного і 
надійного прогнозування зміни рівня результативного показника. 

Інтерпретуючи зазначену концепцію з позиції підприємства можливо прийти 
до висновку, що стійкий розвиток підприємства передбачає обрання їм у якості 
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довгострокової мети збалансований розвиток, який досягається шляхом 
раціонального та оптимального використання наявних ресурсів (матеріальних, 
фінансових, інтелектуальних, науково-технічних та інших) для подальшого їх 
збереження та відтворення відповідно. З цієї точки зору, робиться акцент саме на 
внутрішньому ресурсному потенціалі підприємства з урахуванням впливу 
середовища на економічну систему. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В ЕПОХУ ЧЕТВЕРТОЇ 

ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
Сучасна епоха характеризується поступовим розгортанням четвертої 

промислової революції [1], яка є способом вирішення соціально-економічних 
протиріч, спричинених сплеском технологій індустрії 4.0 на тлі викликів для 
сталого розвитку [2], ще більше загострених пандемією коронавируса у 2020 році. 

Стратегічними наслідками четвертої промислової революції для 
міжнародного бізнесу є кардинальна реструктуризація глобальних ринків та 
галузей [3] у поєднанні з хвилею підривних інновацій, яка охоплює всі сфери 
діяльності міжнародних компаній. 

В своєму сполученні ці процеси мають фундаментальний характер та фактично 



15 

призводять до зміни сучасної парадигми міжнародного бізнесу, що в свою чергу 
породжує новий етап еволюції наукових засад міжнародного бізнесу [4]. 

З огляду на це, дослідження процесів трансформації міжнародного бізнесу в 
епоху четвертої промислової революції має надзвичайно високу актуальність. 

В першу чергу слід зазначити, що ці процеси носять надзвичайно складний 
характер. Як наслідок, на даний момент дослідження міжнародного бізнесу, які 
присвячені даній проблематиці, носять лише епізодичний характер. Можна 
констатувати відсутність в теорії міжнародного бізнесу парадигми, яка є 
адекватною для вирішення даної проблеми. Таким чином, перед дослідниками 
постає завдання синтезу оновленої теорії міжнародного бізнесу, яка буде 
придатною для застосування в умовах четвертої промислової революції. 

Першим кроком для створення такої теорії є окреслення засад, на яких вона 
має базуватися. Відповідно до цього проведено аналіз сучасних тенденцій 
дослідження менеджменту та міжнародного бізнесу, який дозволив виділити такі 
ключові складові трансформації міжнародного бізнесу в епоху четвертої 
промислової революції: 

1) застосування корпоративного форсайту в менеджменті міжнародного 
бізнесу; 

2) теорія стратегічного менеджменту в умовах підривних інновацій; 
3) структурна трансформація міжнародного бізнесу на операційному рівні; 
4) гармонізація розвитку міжнародної компанії у взаємодії з її 

стейкхолдерами. 
Зупинимось на кожній з них більш детально. Що стосується корпоративного 

форсайту, то в останні роки значного поширення та підтримки набуває 
твердження про те, що діяльність великих за розмірами компаній в умовах 
постійного прискорення змін та ускладнення міжнародного ділового середовища, 
які є характерними саме для умов четвертої промислової революції, може 
залишатися ефективною та конкурентоспроможною в довгостроковій перспективі 
лише за умови їхньої інституалізованої здатності орієнтації на майбутнє [5].   

Логічним наслідком є перегляд підходів до стратегічного менеджменту в 
компаніях, які прагнуть забезпечити стабільне зростання в умовах підривних 
інновацій [6, 7], зростання уваги до ефективного застосування інструментів 
сценарного планування [8, 9], а також до ідеї еджайльних стратегій. 

На операційному рівні ці концепції мають своє продовження в дискусіях про 
нові підходи до управління глобальними ланцюгами створення цінності [10], 
перегляді теоретичних засад міжнародного маркетингу, потужних змінах в 
управлінні людськими ресурсами [11], сплеску інтересу до діджиталізації 
міжнародного бізнесу [12], управління здатностями компаній [13] та 
міжнародного високотехнологічного підприємництва. 

Багатообіцяючою є тенденція посилення низки нових для міжнародного 
бізнесу концепцій, які умовно можна об'єднати питанням гармонізації розвитку 
міжнародної компанії у взаємодії з її стейкхолдерами. Зокрема сюди відноситься 
управління міжнародного бізнесу на засадах сталого розвитку [14], генезис 
концепцій спільної цінності [15] та генерація інноваційних екосистем 4.0 [16].  
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Зазначимо, що запропонований перелік складових трансформації 
міжнародного бізнесу в епоху четвертої промислової революції потребує 
подальших перевірки та уточнення. Також слід наголосити, що першим кроком до 
успішної трансформації міжнародного бізнесу в епоху четвертої промислової 
революції є перегляд відповідності процесу стратегічного планування до нових 
реалій, що також потребує особливої уваги дослідників.  
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ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Вагому роль у функціонуванні підприємств машинобудування відіграють 

внутрішні фактори впливу на його фінансовий потенціал, він безпосередньо 
впливаю на виробничу діяльність підприємства та формує їх 
конкурентоспроможність на ринку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Внутрішні фактори впливу на фінансовий потенціал 
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Як видно на рисунку 1 оказують вплив п’ять факторів, а саме: 
Система менеджменту на підприємстві розуміє під собою управлінську 

структура, яка покликана мобілізувати лідерські та комунікаційні навички для 
досягнення поставлених цілей підприємства. Маркетингова стратегія впливає 
на вихід підприємства на ринок та його комунікацію зі споживачем, адже 
необхідно розуміти, що на даний момент хвилює споживачів та якими шляхами 
можна задовольнити їх потреби. Тривалість операційного та виробничого 
циклу вона складається з тривалості виконання технологічних та виробничих 
операцій, що в свою чергу впливає на формування фінансової потужності 
підприємства. До організації постачання ресурсів слід віднести їх якість та 
тривалість доставки ресурсів з одного пункту до іншого, що в свою чергу 
формує виробничий цикл продукції. Під внутрішніми джерелами фінансування 
необхідно розуміти наявність вільних грошових коштів, економічні зв’язки та 
відношення, а також форми матеріального стимулювання працівників 
підприємства. 

Таким чином, необхідно зазначити, що міцність фінансового потенціалу 
підприємства в значній мірі залежить від внутрішніх факторів впливу, які може 
контролювати його вище керівництво. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 

СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ 
Однією з сучасних форм партнерських відносин підприємств є 

стратегічний альянс – особливий вид співпраці двох або більше компаній зі 
спільниими діловими цілями або формування коаліції. Стратегічні альянси 
підприємств (strategic alliance) у світовій економіці досить поширені, а в 
Україні є відносно новим явищем, що потребує подальших досліджень. 
Створення стратегічних альянсів може стати найшвидшим і найдешевшим 
шляхом реалізації глобальної стратегії. Стратегічні альянси діють у 
перспективних, динамічних і високотехнологічних галузях: IT, біотехнологія, 
фармацевтика, мультимедіа, телекомунікації, комп'ютери, енергетика [1]. 

Актуальні питання формування та діяльності стратегічних альянсів 
висвітлювалися в роботах таких за' рубіжних та вітчизняних вчених: К. 
Бартлетт, Р. Блейк, Дж. Блек, М. Борг, Х. Грегерсен, Дж.Ді Стефано, С. 
Іошімурі, Д. Квін, Ф. Клукхон, К. Ліндзі, М. Менденхелла, Дж. Мердока, Г. 
Перлмуттер, Т. Пітерс, Р. Уотерман, Г.В. Козаченко, І.Я. Максименко, Щ.В. 
Чернової, Т.В. Каленської та інших. 
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Існує кілька основних видів стратегічних альянсів. Це двосторонні або 
багатосторонні угоди між різними компаніями про спільну науково-дослідну 
діяльність; венчурні угоди; спільні підприємства; консорціуми тощо. Вони 
відрізняються від традиційних договорів про обмін технологіями, спільних 
підприємства та інших видів міжфірменного співробітництва тим, що є 
довгостроковими угодами і утворюються для створення принципово нової 
технології, товару або вирішення ключових для компаній-учасниць проблем. 
Стратегічний характер цих альянсів проявляється в тому, що вони націлені на 
досягнення довгострокових конкурентних переваг для учасників альянсу в 
рамках глобальної стратегії їх діяльності [2, с. 44].  

Особливістю стратегічних альянсів є те, що найчастіше учасниками 
такого альянсу виступають компанії - конкуренти. Альянси — це угоди, 
засновані на довірі і співробітництві відповідно до поставлених цілей, 
учасники яких доповнюють у ресурсах або бізнес-можливостях один одного. 
У той же час це прагматичні союзи, кожна зі сторін у яких прагне отримати, 
насамперед, свої вигоди і переваги для одержання перемоги в конкурентній 
боротьбі за ринок. 

Ключовою метою стратегічного альянсу є підвищення або забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності його учасників. Альянс створюється 
на основі визнання факту, що кожний партнер має певний унікальний ресурс 
як свій внесок в альянс: технологію, управлінське ноу'хау, доступ до ринку та 
ін. Це вимагає, щоб повноваження і контроль були розподілені в інтересах 
спільної вигоди. 

До переваг стратегічних альянсів автори відносять наступні: 
— широке охоплення каналу збуту;  
— взаємна сумісність партнерів; 
 — інтенсивність інформаційного обміну;  
— чіткий розподіл ролей учасників; 
 — основні правила функціонування союзу; 
 — чіткі умови розірвання угоди (або виходу з неї) [3]. 
Міжнародні стратегічні альянси відіграють помітну роль в 

життєдіяльності ключових галузей світової економіки. Фармацевтична 
промисловість сьогодні є одним з секторів-лідерів світової економіки, для 
якого характерні стійкі високі темпи зростання виробництва і прибутку, що 
пов’язано з широким використанням наукових досягнень. Процес розробки 
нових ліків є наукоємним, капіталомістким і ризикованим: вартість розробки 
та маркетингу одного успішного лікарського засобу може досягати $ 2 млрд., а 
у світі в середньому лише 25 нових лікарських препаратів щорічно одержують 
дозвіл на подальший маркетинг. Тому багато великих фармацевтичних 
компаній світу беруть участь у стратегічних альянсах (Abbott (ABT), Amgen, 
Astellas, AstraZeneca (AZN), Baxter Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers 
Squibb, Johnson&Johnson (JNJ), Chugai, Eisai, Eli Lilly, Genentech (DNA), 
GlaxoSmithKline (GSK), Merck (MRK), Merck KgaA, Novartis (NVS), Novo 
Nordisk, Pfizer (PFE), Sanofi-Aventis, Schering AG, Takeda, , що дозволяє їм 
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заощадити до 15% поточних витрат, отримати доступ до додаткових 
кредитних ліній, підвищити капіталізацію, усунути дублювання діяльності [1]. 

Турбулентні зміни зовнішнього середовища функціонування компаній та 
їхніх мотивів до вступу до стратегічних альянсів, а також можливості до 
систематизації факторів за низкою різноманітних критеріїв зумовлюють 
перспективи подальших досліджень цього питання. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

 
Монетарна політика відіграє важливу роль в роботі економічного 

механізму країни. За допомогою її інструментів регулюється грошова маса, 
контролюються фінансові потоки, акумулюються і перерозподіляються 
грошові потоки, проводяться взаєморозрахунки між суб'єктами економічної 
діяльності, відбувається кредитування населення та окремих галузей 
економіки. 

Пріоритетом монетарної політики України є досягнення і забезпечення 
цінової стабільності, яка передбачає незначне зростання цін. Національний 
банк забезпечує цінову стабільність, використовуючи інфляційне 
таргетування та плаваючий обмінний курс гривні. Основним інструментом 
монетарної політики є облікова ставка. [3] 
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Метою даної публікації є аналіз монетарної політики НБУ з початку 2014 
року та її ефективності по інструментах, а також пошук можливостей для 
створення монетарних передумов для досягнення цінової стабільності та 
сприяння економічного росту. 

У лютому 2014 року Національний банк України оголосив перехід до 
нового валютного режиму - режиму плаваючого курсу національної валюти, 
що було обумовлено істотним дефіцитом поточного рахунку платіжного 
балансу, зниженням валютних резервів і вимогами МВФ щодо реформування. 
Однак надмірні валютні обмеження, які були введені в серпні 2014 (100%, а 
пізніше 75%, 65% обов'язкового продажу валютної виручки експортерів), не 
сприяли розвитку ринкових механізмів і збалансованості валютного ринку, 
тому з часом ці антикризові заходи були скасовані. 

Відмова від режиму фіксованого курсу, якого Нацбанк України 
дотримувався до початку кризи 2014 року, призвів до посилення впливу 
процентних ставок на економіку. Тобто в результаті несистемності процентної 
політики цей вплив мав негативний характер, зумовивши загострення 
девальвації, розгортання валютної кризи та стиснення кредитування реального 
сектора. Системність процентної політики означає формування цілісної 
системи процентних ставок центрального банку, спрямованої на створення 
оптимальних монетарних передумов для досягнення внутрішньої рівноваги - 
оптимального рівня інфляції та економічного зростання. До цього моменту 
вплив волатильної динаміки процентних ставок на економіку був незначним 
внаслідок того, що в умовах режиму фіксованого обмінного курсу головним 
каналом емісії був валютний канал. Динаміка ставок залежала від рівня 
ліквідності банківської системи. [2, c. 5] 

На початку 2016 року режим таргетування валютного курсу змінився на 
режим таргетування інфляції. До 2020 року центральному банку вдалося 
значно знизити рівень інфляції та розмір облікової ставки. Завдяки раніше 
впровадженим реформам український банківський сектор має достатній 
капітал і ліквідність і досить легко на даний момент регулюється. [4] 

На сьогоднішній день сновною проблемою банківської системи України, 
яка потребує невідкладного вирішення, є відносно низький рівень 
кредитування реального сектору. [1, c. 9] 

На даному етапі НБУ повинен робити наступні дії для подальшого 
забезпечення цінової стабільності і підтримки стійких темпів економічного 
зростання в умовах негативного впливу на економіку, причинами якого є 
COVID-19 і військовий конфлікт на сході з сусідньою країною: 

- кредитування уряду шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної 
позики  і отримання прибутку за рахунок мобілізаційних операцій, проведених 
НБУ (шлях, яким банківська система рухається сьогодні); 

- активізація кредитування економіки.  Кредит сприяє еволюції та 
розвитку всіх секторів національної економіки. Система кредитування 
підприємств в Україні потребує суттєвого переосмислення в напрямі 
орієнтації банківського сектору на першочергове кредитування пріоритетних 
у національній економіці видів діяльності. Для виходу вітчизняної економіки з 
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кризи кредитні відносини мають бути підпорядковані пожвавленню 
інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансовому забезпеченню 
структурних перетворень та економічного зростання. 

Висновки. Ґрунтуючись, на результатах дослідження, ми можемо 
стверджувати, що НБУ вдалося впоратися з більшою частиною негативних 
наслідків кризи 2014 року. На даний момент він досяг значного зниження 
рівня інфляції і процентних ставок. Основним висновком є твердження про 
необхідність активного кредитування суб'єктів економічної діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Прибуток являє собою грошову форму чистого доходу суспільства. Як 
економічна категорія він відображає сукупність економічних відносин, 
пов’язаних з утворенням національного доходу і його розподілу. Ефективність 
управління прибутком може забезпечуватися насамперед через оптимізацію 
процесу управління відповідно до специфіки конкретного підприємтсва та 
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обгрунтування доцільності використання окремих інструментів цього 
управління. 

Ключовим завданням управління фінансами є досягнення означеного 
рівня конкурентоспроможності підприємства у короткостроковому та 
довгостроковому періоді. 
 Прибуток відіграє провідну роль у системі управління фінансами 
підприємства, а тому тема дипломної роботи є актуальною. 
 Теоретичні та методичні питання управління прибутком розглянуті  у 
науковимиїх роботах таких українських та зарубіжних вчених, як Абалкін Л. 
І., Бойчук І. М., Завгородній В. П., Золотогоров В. Г., Грязнова А. Г., 
Мочерний  С. В., Покропивний С. В., Мэнкью Н. та інші. 

Головною метою політики управління розподілом прибутку є 
оптимізація пропорцій між капіталізованою часткою прибутку та часткою 
прибутку, що спрямовується на споживання, які забезпечують реалізацію 
стратегії розвитку підприємства і зростання його ринкової вартості. 

Характер розподілу прибутку впливає на суттєві аспекти діяльності 
підприємства та його фінансові результати. Розподіл прибутку безпосередньо 
спрямований на реалізацію головної мети фінансового менеджменту 
підприємства - максимізацію добробуту власників, оскільки в процесі 
розподілу прибутку формуються пропорції між поточними виплатами 
власникам і зростанням цих виплат у довгостроковому періоді. Розподіл 
прибутку є основним інструментом впливу на зростання ринкової вартості 
підприємства. Пропорції розподілу прибутку визначають темпи реалізації 
стратегічних програм розвитку підприємства. Стратегія розвитку 
підприємства досягається в процесі інвестиційної діяльності, обсяги якої 
залежать від можливостей формування підприємством достатніх фінансових 
ресурсів, і в першу чергу за рахунок внутрішніх джерел, основним з яких є 
прибуток. 

Характер розподілу прибутку є важливим індикатором інвестиційної 
привабливості підприємства, оскільки рівень дивідендних виплат, їх 
регулярність, а також стабільне зростання сприяють формуванню позитивного 
інвестиційного іміджу підприємства. Характер розподілу прибутку може 
суттєво впливати на рівень поточної платоспроможності підприємства, 
оскільки при значному одноразовому обсязі виплат із прибутку у вигляді 
дивідендів та на споживання може дещо знизити рівень поточної 
платоспроможності підприємства. 

Політика управління розподілом та використанням прибутку передбачає 
формування дивідендної політики на підприємстві. Дивідендна політика 
безпосередньо стосується розподілу прибутку в акціонерних товариствах. Але 
основні підходи щодо розподілу прибутку можуть бути застосовані і 
підприємствами інших організаційно-правових форм. Розгляд дивідендної 
політики на прикладі акціонерних товариств дозволяє ознайомитися з різними 
аспектами розподілу прибутку. 

Ми вважаємо, що кваліфіковане управління витратами на підприємстві 
передбачає наявність у фінансових служб повної та достовірної інформації 
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щодо об'єкта управління, у тому числі його абсолютної величини, складу та 
структури. Для цього здійснюється локалізація усіх витрат підприємства та їх 
структурування за певними критеріями, які використовуються для 
обґрунтування управлінських фінансових рішень. Ми пропонуємо традиційне 
калькулювання використовувати для оцінювання економічної доцільності 
виробництва того чи іншого продукту. Цільове калькулювання спрямоване на 
приведення собівартості продукту до рівня, що забезпечує цільовий 
(плановий) рівень прибутку підприємства від виробництва такого продукту за 
очікуваного рівня доходів від його реалізації. Ми пропонуємо цільове 
калькулювання використовувати з метою обґрунтування управлінських 
фінансових рішень, спрямованих на підтримання цільового рівня 
операційного прибутку підприємства і, на противагу традиційному.  
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КСВ І ЇХНЯ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КСВ 

Однією із глобальних тенденцій розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності (КСВ) наприкінці 20-го і початку 21-го сторіччя є її 
інституціоналізація. Якщо у середині і більшій частини другої половини 20-го 
століття рішення щодо ступеня залучення компаній до вирішення соціальних і 
екологічних проблем і вибору аспектів КСВ залишалися на розсуд менеджменту 
компаній, у 21-му столітті вже існує велика кількість стандартів, рекомендацій, 
систем сертифікацій, які створюють нормативну базу КСВ, надають настанови і 
допомагають компаніям упорядкувати процес управління КСВ, охоплюючи при 
цьому максимальну кількість аспектів. Звісно, компанії самі вирішують, чи 
керуватися стандартами і чи проходити сертифікацію за цими стандартами, але 
сьогодні, і дедалі більше, сертифікація систем менеджменту у сфері КСВ стає 
якщо не конкурентною перевагою, то важливою складовою іміджу компанії в 
очах різних груп стейкхолдерів. Крім того, для багатьох національних компаній це 
знижує бар’єри для виходу на глобальні ринки.  

Існує чимало стандартів КСВ, причому деякі з них відносяться до окремих 
аспектів КСВ, наприклад, стандарт SA8000 (для оцінки соціальних аспектів 
систем управління) або ISO 14000 (серія стандартів екологічного менеджменту), а 
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інші охоплюють всі аспекти КСВ, наприклад, ISO 26000 (керівництво із 
соціальної відповідальності).  

Стандарт ISO 26000 визначає КСВ, формулює принципи соціальної 
відповідальності, а також допомагає компаніям організувати діяльність з КСВ, 
спираючись на найкращі світові практики у цій сфері. Стандарт надає настанови 
щодо таких аспектів КСВ, як корпоративне управління, права людини, трудові 
практики, вплив на навколишнє середовище, чесні і справедливі практики бізнесу, 
відносини зі споживачами і місцевими громадами, а також містить рекомендації 
щодо інтеграції соціальної відповідальності у діяльність компанії на всіх рівнях і у 
всіх сферах. Така інтеграція є необхідною, якщо стратегія КСВ є складовою 
загальної бізнес-стратегії організації, коли важко виокремити підрозділи, що 
мають або не мають безпосереднього відношення до КСВ. Стандарт ISO 26000, 
таким чином, пропонує холістичний тобто системний підхід до КСВ, в якому різні 
її аспекти інтегровані в систему управління. 

Важливими аспектами управління КСВ є комунікації зі стейкхолдерами і 
корпоративна звітність з КСВ. Стандарти соціальної звітності АА1000 і 
Глобальної ініціативи зі звітності (Global Reporting Initiative – GRI) надають 
рекомендації з приводу цих аспектів КСВ. Стандарти АА1000 призначені для 
вимірювання результатів діяльності компаній у сфері КСВ, пропонують 
принципи, процедури і набір критеріїв, за допомогою яких можна проводити 
аудит соціальних і етичних аспектів діяльності організацій, і мають за мету 
підвищення якості нефінансової звітності, прозорості й сталості бізнесу за рахунок 
максимального залучення зацікавлених сторін і врахування їхньої думки при 
проведенні аналізу діяльності компанії. 

Метою діяльності GRI є створення єдиних стандартів, які мають допомогти 
компаніям організувати збір інформації щодо соціального, економічного і 
екологічного впливу їхньої діяльності на суспільство і підготовку чітких і 
прозорих звітів для широкого кола стейкхолдерів. Існування єдиних стандартів 
полегшує порівняння діяльності організацій у нефінансовій сфері.  

Ще одною важливою сучасною ініціативою, що стосується інформування 
стейкхолдерів щодо діяльності компаній, є інтегрована звітність, яка включає як 
фінансові, так і нефінансові показники, тобто базується на розумінні зв’язку між 
ними. Особливостями інтегрованої звітності є те, що на відміну від інших 
стандартів звітності вона спрямована перш за все на інвесторів і має за мету 
продемонструвати, яким чином компанія створює цінність. Але ця інформація є 
також корисною для інших стейкхолдерів, оскільки цінність створюється не 
тільки для власників компанії, а й для працівників, споживачів, постачальників, 
місцевих громад та ін. Розробники даного стандарту намагалися зробити його 
достатньо гнучким, враховуючим індивідуальні характеристики і обставини 
компаній, з одного боку, і, з іншого боку, уможливити порівняння між 
компаніями.  

Слід зазначити, що існування стандартів звітування з КСВ є важливим не 
тільки з точки зору інформування стейкхолдерів про діяльність і вплив організації. 
Ці стандарти допомагають у плануванні й забезпеченні контролю діяльності у 
сфері КСВ, ідентифікації стейкхолдерів, виявленні суттєвих питань (material 



26 

topics), розробці політик щодо КСВ, а також визначенні ключових показників 
результативності. 
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FEATURES OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION 
The rapid development of science and technology is both a source of new 

opportunities and creates new problems for the country's economy on the path of its 
development. The use of the latest technologies by market leaders allows them to 
increase their own profits, thus widening the gap between them and less innovative 
enterprises. Globalization processes in combination with the variability of the business 
environment necessitate constant updating of existing theoretical concepts of enterprise 
management. 

According to a significant number of scientists, globalization is constantly 
associated with computer technology: "Globalization is a process associated with the 
progress of information technology, which gives the process of internationalization of 
the world economy new qualities." For businesses, this means lowering barriers to doing 
business, but at the same time increasing uncertainty. 

 In general, the positive effects of globalization on micro-level actors include: 
- increased market capacity; 
- new opportunities for enterprise development; 
- growth of production productivity;  
- more efficient use of resources available to the enterprise. 
  The negative consequences include: 
- increased competition; 
- increased influence of external factors on the enterprise; 
- increase in the amount of information, etc. 
Today the main priority of enterprise development is to increase their own 

competitiveness, using the existing technical and intellectual potential of the country and 
increasing it. At the same time, it must be understood that economic growth must be 
achieved through intensive rather than extensive action. Prerequisite for success in the 
fight against foreign competitors should be the realization of existing opportunities in 
enterprises, which include the ability to attract cheaper labor than in developed countries, 
understanding the market, flexibility in choosing a development strategy. Due to the fact 
that industry plays a crucial role in industrial development, as well as a driver of new 
technologies and progress, its development is given a significant role. For a number of 
reasons, Ukrainian industrial enterprises are less competitive on the world market. 

The problems of production of enterprises include: 
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- high level of production costs; 
- high level of competition from foreign competitors; 
- poorly developed infrastructure;  
- low level of private investment, including foreign; 
- insufficient level of development of innovative industries, etc. 
In general, these factors lead to increased operating costs with a constant level of 

sales, which hinders the development of both enterprises and the economy as a whole. 
During the years of independence, Ukraine was dominated by economic interests, i.e. 
business interests. Only at some stages of development were there attempts to balance 
the interests of development and social interests of the population. However, the crisis in 
the economy has shown that further structural changes as an element of the country's 
industrial policy are inevitable. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

На практиці управління компаніями керівництво дедалі частіше стикається з 
проблемою вирішення суперечності між непередбачуваним розвитком ринку та 
прагненням до стабільного зростання, тому роль планування останнім часом знову 
починає зростати. 

Планування є однією з основних функцій управління поряд з трьома 
іншими: організація, мотивація та контроль. 

Американська асоціація маркетингу визначила концепцію міжнародного 
маркетингового планування як багатонаціональний процес реалізації концепції, 
ціноутворення, просування та розповсюдження ідей, товарів та послуг для 
створення обмінів, що відповідають індивідуальним та організаційним цілям [3, с. 
158]. 

У більшості компаній, незалежно від типу використовуваного 
маркетингового плану, його розробці передує розробка бізнес-плану компанії в 
цілому. Маркетинг - це лише галузь, хоча і дуже важлива, інші галузі - це плани 
виробництва, досліджень і розробок, фінансів, людських ресурсів тощо. 
Ефективність маркетингового планування значно підвищується, коли працівники 
відділів маркетингу розуміють процес планування в компанії в цілому. 

Що стосується постановки та вирішення довгострокових маркетингових 
завдань, то маркетинговий план розробляється як частина стратегічного плану 
компанії. 

Зміст процесу планування загалом, включаючи маркетингову діяльність, 
багато в чому залежить від рівня централізації планування та управління. 

Компанія, що працює на багатьох віддалених ринках, як правило, 
характеризується високим ступенем незалежності окремих підрозділів у прийнятті 
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рішень. Навпаки, компанія, яка продає однорідну продукцію на одному ринку, 
прагне централізувати планування та управління. 

Ступінь формалізації систем планування значною мірою залежить від 
багатьох факторів, включаючи становище компанії та особливості її діяльності на 
ринку. Компанії, що працюють на ринках з певним колом споживачів, що 
створило структуру попиту та конкуренції, тобто на так званих «зрілих» ринках, 
зазвичай використовують відносно формалізовані системи планування, з жорстко 
визначеними періодами планування, розподілом функцій планування та система 
розробки плану. 

Компанії, специфікою яких є наявність декількох сегментів ринку з 
невизначеними коливаннями обсягу та структури попиту, високим ступенем 
ризику в комерційних операціях, агресивними, зростаючими конкурентами, часто 
зосереджуються на гнучкому управлінні маркетингом, використовуючи 
ситуаційні плани та сценарії, які розробляються як поява потенційно небезпечних 
ситуацій або поява нових перспектив розвитку компанії [1, с. 102]. 

Як правило, короткострокові маркетингові плани складаються на річний 
період і, на відміну від довгострокових, надзвичайно детальні, тобто вони 
детально відображають асортимент товарів, їх обсяг виробництва, ціни, витрати, 
методи стимулювання збуту , форми післяпродажного обслуговування споживачів 
тощо. 

Річний план затверджується вищим керівництвом організації і на його 
основі координує маркетингову діяльність у галузі виробництва, фінансів та 
інших галузей організації. На основі такого плану менеджер з маркетингу 
контролює виробничу та маркетингову діяльність організації, а також динаміку 
кон'юнктури ринку [2, с. 96-103]. 

Після затвердження маркетингового плану починається його реалізація. 
Система реалізації маркетингового плану з управлінської точки зору 

складається з наступних п’яти взаємопов’язаних елементів: програм дій; 
Організаційна структура; системи прийняття рішень та заохочення; людські 
ресурси; управлінський клімат та організаційна культура. 

Система прийняття рішень та стимулів - це формальні та неформальні 
робочі процедури, що визначають зміст та логіку процесів планування, збору 
інформації, розробки бюджету; найм, навчання та моніторинг працівників, а 
також оцінка та заохочення працівників. 

Людські ресурси - люди, які мають необхідні професійні навички, 
мотивацію та особистісні характеристики, достатні для ефективного виконання 
функцій маркетингу, є важливим джерелом отримання конкурентних переваг. 

Керівний клімат в організації визначається стилем, методами роботи 
керівників зі своїми підлеглими (ступінь жорсткості контролю, ступінь 
заохочення ініціативи та делегування повноважень, здатність використовувати 
неформальні зв’язки). 

Під культурою організації розуміється система цінностей та поглядів, які 
поділяють члени організації, що виражає колективне ставлення до цілей 
організації та методів їх досягнення. Необхідно, щоб маркетингові стратегії не 
суперечили культурі організації, інакше виникнуть труднощі при їх реалізації. 
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Принципи, якими повинні користуватися підприємства при плануванні 
своєї маркетингової діяльності: 
 1. Системний підхід до планування. План підприємства - це система, що 
поєднує низку взаємопов’язаних планів, одним із яких є маркетинговий план. 

2. Різноманітність типів підприємств, їх цілі та завдання, що випускаються 
(послуги) породжує різноманітні підходи до організації маркетингового 
планування. 

3. Багатовимірний ситуативний характер планування. 
 4. Динамічний, безперервний характер планування, негайне внесення всіх 
змін у плани, що впливають на діяльність підприємства. 
 5. Наявність концепції її планування, яку розуміють усі, хто бере участь у 
маркетинговому плануванні; кожен працівник, який реалізує маркетингові плани, 
повинен брати участь у їх розробці. 
 Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити величезну роль процесу 
маркетингового планування в житті будь-якого підприємства. На основі 
ретельного аналізу ринкових факторів та вибору правильної стратегії 
підприємства можуть подолати негативні тенденції розвитку та підвищити 
конкурентоспроможність. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Проблеми забезпечення результативності і ефективності діяльності 
соціально-економічних систем була в центрі уваги видатних науковців, таких як 
В. Паретто,  П. Друкер, Д.Нортон,  Р.Каплан, С.Ф. Покропивний, О.І. Олексюк та 
інші. Оцінка бізнесу користується поняттями «результативність» і «ефективність». 
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Вони мають схожість та відмінності. Так, «ефект» і «результат» - синоніми, 
оскільки вони характеризують наслідки подій. Ефективність і результативність не 
є синоніми. Результативність це ступінь досягнення запланованої діяльності. 
Виконано означає результативно, не виконано – не результативно, або неповністю 
результативно. Результативність це сумарний результат усіх процесів, 
характеристика системи і виконання її функцій. Ефективність характеризує 
співвідношення результату до витрат, які понесли підприємства, за допомогою 
комбінацій яких ресурсів отримано кінцевий результат.  

 Актуальність вирішення проблеми полягає в дослідженні 
результативності економічних процесів, оцінки потенціалу підприємства. На 
підвищення результативності та ефективності впливають сукупність чинників: 
сфера діяльності організації, узгодження організаційних процесів, ресурсне 
забезпечення: технологія виробництва, устаткування, матеріали, енергія, 
продукція, працівники, а також організація господарської діяльності, методи 
роботи, стиль управління, державна політика в економічній і соціальній сферах, 
інфраструктура, структурні зміни в суспільстві. При цьому теорії і моделі 
оцінки ефективності господарської діяльності  пов’язують з прогнозами на 
майбутнє компаній. Концепції дослідження  результативності розвиваються на 
базі інформаційних технологій у напрямку  управління процесами досягнення 
перспектив підприємства.  

Система управління результативністю характеризує взаємозв’язок 
поставлених цілей та виконання всіх управлінських функцій. Сучасні підходи 
до оцінки результативності діяльності організації передбачають:  

- визначення показників результативності або ключові індикатори 
результативності  (КРІ); 

- взаємозв’язок показників результативності з концепцією виміру 
результатів; 

- впровадження збалансованої системи показників; 
- методики оцінювання результативності, основаних на процесах 

управління результативністю. 
Економічна ефективність може визначатись ефективністю бізнеса, 

економічним обґрунтуванням інвестиційних проектів. Також використовуються 
показники ефективності використання ресурсів підприємства: рентабельність 
виробництва, темп росту продуктивності праці, трудомісткість одиниці 
продукції та інші. Аналіз показників рентабельності проводиться з 
використанням витратного підходу (рентабельність продукції, рентабельність 
операційної діяльності). Показники, які характеризують прибутковість 
реалізації  - це рентабельність продажу.  Ресурсний підхід використовується у 
показниках рентабельності власного капіталу, рентабельності активів та інших. 

Враховуючи наведені методичні аспекти, доцільно визначити напрямки 
оцінювання  результативності діяльності підприємства за процесами у певній 
галузі, зокрема результативність праці, результативність виробництва. Провести 
аналіз практичного  впровадження системи оцінювання результативності  і 
ефективності з подальшим його використанням в прийнятті управлінських рішень. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В 

СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
Сучасний стан соціально-економічних відносин в Україні та світі зумовлює 

необхідність впровадження концепції сталого розвитку підприємства на мікро- і 
макрорівнях, що полягає у прагненні до раціонального використання ресурсів 
(екологічності), поліпшення якості продукції, впровадження заходів інноваційного 
характеру, вдосконалення управління конурентоспроможністю, задоволення 
соціальних потреб своїх працівників та населення, і, в цілому, до успіху, що полягає 
у зростанні показників прибутковості виробництва. та збільшення життєвого циклу 
суб’єкта господарювання. 

В умовах всесвітньої глобалізації та динамічних змін ринкового середовища, 
підприємства прагнуть зайняти сучасну позицію «толерантного підприємства у 
всіх сферах діяльності», ведуть боротьбу за право власності на інтелектуальний та 
інформаційний капітал, за статусне лідерство і високу конкурентоспроможність у 
світовому просторі. Орієнтація на інноваційний розвиток зумовлена тим, що новий 
технологічний цикл у розвинених підприємств здатний забезпечувати 
підприємствам-інноваторам місця серед лідерів ринку. Створення сучасної 
продукції стимулює ріст капіталізації компанії й допомагає формуванню стійких 
стимулів для впровадження інновацій у сферу виробництва [1, с. 17].  

Глобальність сучасної економіки передбачає, насамперед, розвиток 
інноваційності методів конкурентної боротьби. У постмодерновому світі 
розвиваються саме ті підприємства, що використовують не лише природні, 
енергетичні, технологічні, інноваційні ресурси, а й водночас є орієнтованими на 
творчість, сміливі та унікальні стратегії, використання цифрових технологій. Тобто 
зараз позицію лідера на більшості ринків займають підприємства-кріейтори. 

Але є також низка проблем, пов’язаних з розвитком цифрових технологій. По-
перше, споживачі можуть робити помилкові висновки, спираючись на свою 
«експерту думку», яку вони схильні висловлювати у відгуках про товар чи послугу, 
що може спричиняти виникнення ланцюга недостовірної інформації. Компаніям 
доводиться платити за просування своїх продуктів вже не тільки відомим особам, 
акторам, але і популярним блогерам – для підкріплення бажаної «експертої думки».  

Наступна проблема – активне соціальне транслювання. Соціальні мережі, 
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форуми, блоги – це середовище з практично миттєвою швидкістю поширення 
інформації і досить сильним ефектом пам'яті, що призводить до залежності 
споживачів від цифрових пристроїв й розладів їх психічного здоров'я. Разом з цим, 
впровадження концепції сталого розвитку підприємства в систему управління його 
конкурентоспроможністю дозволяє налагодити взаємодію підприємства із 
зовнішнім середовищем з одночасним перманентним покращенням основних 
показників діяльності. При цьому узгодженість інтересів досягається за рахунок 
збалансованості споживчої цінності продукції, стану розвитку працівників та 
показників їхньої взаємодії, дивідендної політики, забезпечення гармонічної 
взаємодії із споживачами та суспільством в цілому [2]. 

Таким чином, в умовах всесвітньої глобалізації та динамічних змін ринкового 
середовища, підприємства, що прагнуть ведуть боротьбу за статусне лідерство, 
мають використовувати інноваційність методів конкурентної боротьби. Однак вони 
несуть за собою низку проблем, пов’язаних з розвитком цифрових технологій 
таких як недостовірність інформації та активне соціальне транслювання. 
Вирішення цих проблем можливе у разі впровадження концепції сталого розвитку 
підприємства в систему управління його конкурентоспроможністю. 
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THE DEFINITION OF AN INTERNATIONAL MARKETING 

STRATEGY 
International marketing is the ability to market effectively to a variety of 

markets, both foreign and domestic. It may be an important aspect of your company's 
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overall growth strategy. It's important, however, to understand that not every market 
will respond the same way to the same strategy. Instead, a tailored approach for each 
foreign region you plan to target is essential [1]. 

Marketing internationally is an essential aspect of growth for many companies. 
By effectively strategizing and developing the right marketing mix for a variety of 
markets around the world, it's possible to be very successful. These strategies should 
vary by region and culture. It isn't enough, for instance, to just change your market 
campaign by translating it into another language. 

International marketing is defined as the conduct of a business to plan, price, 
promote and drive a line of goods and services to customers or users in more than one 
country to create a profit. The only difference between the concept of domestic 
marketing and international marketing is that in the latter case, marketing takes place 
in more than one country. Whether it comes to international or domestic marketing, 
the goal of marketing is the same for every marketer. The goal is to make a profit by 
selling a product or service where there is a need for that product or service. 
International marketing includes export marketing, local marketing, multinational 
marketing and global marketing. Each marketing area will have different roles in 
international business strategy. Regarding export marketing, it is helping businesses 
exporting to foreign markets, which will capture customers' needs to help businesses 
orient how to produce products [2]. 

International marketing differs from global marketing in that international 
marketers rely on staff on the ground in each potential market to design a strategy 
best suited to that region. Global marketers, on the other hand, create just one 
strategy and attempt to apply it universally across all markets. While there are good 
and bad points to each approach, many large companies like McDonald's and Coca-
Cola have found great success in tailoring their strategies to each place they wish to 
sell their products. 

Cultural considerations are an essential aspect of international marketing's 
importance for a growing company. For instance, something that might be very 
funny in one country's advertising approach might be viewed as very offensive in 
another. Alternatively, something that one culture finds humorous might fall flat 
elsewhere. Not only can these things make it difficult for a brand to succeed in 
certain markets, the wrong strategy can actually lead to great PR scandals if not 
properly considered for all potential audiences. 

The major differentiating factor with international marketing as compared to 
domestic marketing is that you want to appeal to a far wider range of people, across 
locations and cultures. Using terminology that's too esoteric or domestic, for 
instance, won't appeal to a wide audience. For an example of successful 
international marketing, consider this global marketing example, which is a subset 
of the brand's larger international marketing strategy. 

For an international marketing campaign to succeed, it needs to be diverse 
and appeal to a wide audience. To market this way may mean that you lose out 
domestically and with some niche consumers. However, it will be to your benefit 
overall and is why you should include the four Ps in your international marketing 
strategy. 
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An international marketing strategy is a result of a complex and mindful work, 
as it is composed by stages that must be accomplished in order to satisfy optimization 
and achievement of proposed objectives [3]. For achieving the intended objectives, 
firm and product positioning must be defined. At last, but not less important, these 
strategies should embrace the strategic procedure via the marketing mix.  

An international marketing strategy can also be interpreted as a set of 
quantitative and qualitative indicators of the company's activities in the foreign 
market, as well as decision-making that direct specific marketing activities to 
implement the company's development strategy as a whole. 
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CHANGES IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY DUE TO THE TRENDS IN 

LOGISTICS 4.0 
 The world is changing rapidly and it is difficult to imagine what it will be in a 
hundred years in the future. We are already enjoying the achievements of humanity 
that we couldn’t have dreamed of half a century ago. Most of these achievements are 
related to information and communication tools and technologies, which have 
become today one of the most powerful driving forces in the world economy. They 
have changed and continue to change almost everything in everyday life and in 
business. First of all, the changes affected the processes of generating, transmitting, 
storing, managing and analyzing information. 
 Industry 4.0 and industrial digital transformation in general have a profound 
impact on organization, human dimensions, technological change, and even 
disruptions in logistics and supply chain management. 
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 Logistics 4.0 continues this trend by integrating modern information and 
communication technologies. Intelligent and digital network systems are designed to 
enable people, machines, factories, logistics and products to communicate directly 
with each other. If logistics is integrated into the supply chain as early as possible, the 
effect is to optimize just-in-time production. 
 A key evolution is the movement of autonomous and semi-autonomous 
intelligence and solutions in various areas of logistics and the edge. Smart trucks, 
self-propelled cars, smart containers are all part of this transformation. 
 The pharmaceutical industry is a global, growing industry with worldwide 
revenues exceeding one trillion dollars. The pharmaceutical supply chain is one of the 
most complex supply chains in the world, given the global nature of the industry and 
size and scope of companies that dominate the space.  
 Pfizer, one of the largest pharmaceutical companies in the world, took note of 
this changing landscape and first moved its supply chain to cloud in 2012. Pfizer is 
present in 175 markets with 800 different highly regulated products. 
 It is also a supply chain that operates at great scale. They produce 74 billion 
doses, have over 20,000 stock keeping units (SKUs), and these SKUs flow across 
2500 trade lanes. And each product, origin to destination pairing, and mode brings its 
own complications. 
 This supply chain, from the shipping dock of the active ingredient plant to the 
loading dock of the distribution center, encompasses 20,000 air shipments, 2,000 
ocean shipments, and 35,000 road shipments. 
 Pfizer purchased a middleware transportation solution from GT Nexus for 
communicating with carriers. But much of this solution – which connected the 
company and their critical partners – was built internally. The solution can kick of 
proactive alerts and can provide a variety of analytics that can be used to improve the 
process. 
 Implementing the technology, as one would expect, was a big job, it involved 
envisioning what the “to be” process should look like, an obsession with data 
accuracy and quality, and partner onboarding. It also involved change management, 
training, and the ongoing monitoring of the timeliness and quality of carrier data.[1] 
 Pfizer wanted a way to provide stakeholders with a single source of accurate 
and truthful information on the condition and location of their shipments – wherever 
in the world they may be. To achieve this, it launched the Highly Orchestrated 
Supply Network (HOSuN) – a new network designed to support all customers by 
strengthening the supply chain from end to end. 
 One of the more interesting developments to come out of the HOSuN project is 
the End-to-End In-Transit Visibility (E2E ITV) project. The project connects 
stakeholders in “Orchestrate”, “Make”, “Delivery” and “Markets,” to give them 
access to all the information they need regarding their shipments. The program 
gathers data from throughout the supply chain and presents it in a personalized view. 
For example, brand supply leaders (orchestrate) can access transit data to track 
inventory across the globe and evaluate supply chain vulnerabilities. 
 All the functions of ITV can be accessed from the innovative TrackiT app 
which was also developed by Pfizer. This allows stakeholders to access crucial 
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supply chain information at any time and wherever they might be in the world. This 
adds a further layer of visibility to proceedings as stakeholders need not be limited by 
normal working hours or needing to be sat at a particular terminal to gain insight and 
visibility into their supply chain operations.  
 Pfizer’s new app-based supply chain platform is adding new levels of visibility 
to its shipping process and taking the fight to those who would attempt to introduce 
dangerous fraudulent drugs into the system. It will remain to be seen how the 
introduction of blockchain technology will further boost supply chain visibility.[2] 
 So, we see that with the changes in our world, companies are adapting to the 
challenges of the modern environment, using new technologies and moving to 
Industry 4.0. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК РЕСУРС ВИРОБНИЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

На сьогоднішній день українське машинобудування переживає дуже 
важки часи, з одного боку це пов’язано з втратою традиційних ринків збуту та 
низькою конкурентоспроможністю на європейських ринках, з іншого боку 
викликано пандемією covid_19, яка нанесла важкий удар по усім секторам 
світової економіки. Слід зазначити, що вітчизняному сектору 
машинобудування необхідні рішучі дії, які зможуть стимулювати їх розвиток. 
Для швидкого нарощування виробничого потенціалу необхідно впроваджувати 
на підприємствах департаменти інтелектуальної власності, вони допоможуть 
модернізувати діяльність на основі існуючих науково-дослідницьких роботах. 
Для одержання максимального ефекту в процесі розвитку необхідне досягнення 
раціонального поєднання функціонально-ресурсного й функціонально-
результативного рівнів, що забезпечує подальший розвиток інтелектуального 
капіталу. На встановлення такого співвідношення впливають багато 
специфічних характеристик діяльності суб'єкта господарювання (сфера 
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діяльності, частка ринку, рівень конкурентоспроможності продукції, 
організаційна структура, обсяг залученого капіталу й інші) [1]. 

До інтелектуальної власності виробничого потенціалу необхідно 
віднести: планування господарської діяльності у довгостроковій та 
короткостроковій перспективі, формування патентної політики 
машинобудівного підприємства, матеріальне стимулювання творчих 
працівників, а також фінансування кредитування та санкції за порушення прав 
інтелектуальної власності.  

Інтелектуальну власність необхідно розглядати, як складову частину 
виробничого потенціалу, За рахунок співпраці з науковими центрами ВНЗ 
можна сформувати розробки інноваційного обладнання, яке буде впроваджене 
в виробництво та за співпраці з техно-парками розробляти високотехнологічну 
продукцію, яка зможе конкурувати з західними розробками в галузі 
машинобудування та буде укріпляти позиції українських машинобудівних 
підприємств на міжнародному ринку. 
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MY ROLE AS A MANAGER IN THE TIME OF COVID PERIOD 
Crises are not only possible losses, they are also new opportunities for business 

development or transformation. The development of the pandemic has already led to 
a serious crisis, and when it will end is unknown.  

The results of the COVID-19: The impact on quality professionals survey 
showed that two-thirds of companies have responded to the COVID-19 pandemic by 
changing their policies and procedures. Half have started to apply the practice of 
remote audits, 31% have tightened the rules in the field of information security. The 
study was conducted in May 2020 by the joint efforts of CQI - the Royal Institute for 
Quality (UK) and the developer of quality management software, Quays. Among 
other interesting conclusions of experts: the superiority of companies that have 
implemented the international standard ISO 22301 in the context of the corona virus 
and the different consequences of COVID-19 for organizations, depending on the 
industry [1].  



38 

The coronavirus pandemic has wreaked havoc on the global economy, but it has 
proven very profitable for some companies. For example, buyers massively visited 
the Amazon website and its sales were about $ 11 thousand per second. Amazon 
stock prices skyrocket; Netflix has grown to 16 million new subscribers)[2].  

Due to the fact that the COVID-19 pandemic has brought many dramatic 
circumstances to business, it is proposed to consider the role of the manager and his 
actions necessary in the current conditions [3].  

The manager's role during the COVID period is to ensure that: 
1. Safety of employees, motivation and corporate ideology. 
2. Formation of a team of trusted specialists, endowed with the necessary 

powers to make quick tactical decisions.  
3. The manager must systematize the processes in the company. 
4. Anti-crisis communications not only with employees, but also with all 

stakeholders of the company (customers, suppliers, partners, shareholders, investors).  
5. Revise the portfolio of clients and counterparties in order to save revenue and 

get paid from more stable clients, that is, to manage the risk of counterparty 
bankruptcy on a daily basis.  

6. During the period of self-isolation, compulsory training in remote 
management. 

7. Large-scale use of information technology, remote work of employees and the 
transfer of the entire IT infrastructure to the cloud.  

8. Conduct weekly financial planning, perform stress tests on profit, loss and 
liquidity of the company. reduce costs, enable saving mode. 

Finally, it should be noted that no one knows when the crisis will decline, so 
managers need to accept the following changed factors:  

- the needs and behavior of consumers (the trend towards digitization of 
business, active use of online services, savings and selection of cheap goods due to a 
decrease in the purchasing power of buyers);  

- model of interaction within the company (remote mode);  
- working with suppliers (supplier reliability is crucial);  
- a general approach to business development and strategic planning (orientation 

towards short-term plans).  
Prepare for the next crisis now. COVID-19 is not the last epidemic in history. 

Being ready for a crisis (for the next stage of the current crisis) right now is much 
more effective than reacting to a situation when the crisis is in full swing[4,5].  

Therefore, in order for managers to be in demand and effective, it is necessary to 
develop the characteristics that are paramount in this situation: resistance to stress 
and the ability to act in a situation of uncertainty, charisma and the ability to correctly 
interpret facts.  
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ У ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Концепція управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) відома ще з 

початку 1970-х років, коли задоволеність споживачів оцінювали за допомогою 
щорічних опитувань або за допомогою прямого запитування. Управління 
відносинами з клієнтами було популяризоване в 1997 році завдяки роботі 
Siebel, Gartner та IBM. Тому наприкінці 1990-х та на початку цього століття 
компанії ініціювали масштабні інвестиції в CRM-системи. Багато менеджерів 
вважали, що ці системи дозволять їм розширити бізнес-процеси і тим самим 
поліпшити результативність бізнесу. Однак, за даними компанії Gartner, 55% 
впроваджених CRM-систем не змогли отримати очікувані результати. Тому, в 
світовій практиці наукових досліджень виконуються інтенсивні роботи щодо 
розв’язання проблем, які виникають при впровадженні CRM-систем у 
діяльність підприємств. 

Перед впровадженням нових інформаційних систем необхідно продумати і 
прийняти рішення за такими основними питаннями [1, с. 58]: 

1. Як побудована діюча інформаційна система і як діє документообіг? 
2. Які актуальні завдання не вирішуються або вирішуються недостатньо 

ефективно в рамках діючої інформаційної системи і документообігу? 
3. Як повинна бути побудована більш раціональна інформаційна 

технологія? 
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4. Чи може бути поліпшена діюча система, або необхідна радикальна 
заміна її на нову? 

5. Які програмні системи (пакети прикладних програм) можуть 
забезпечити реалізацію рекомендацій, отриманих в п. 3 і 4? 

6. Чи існує на ринку подібне стандартне (коробочне) програмне 
забезпечення? 

7. Які спеціальні завдання зажадають доопрацювання або цільової 
розробки (програмування) внаслідок специфіки бізнес-процесів підприємства? 

8. Які нові апаратні засоби необхідні для побудови нової інформаційної 
системи? 

9. Яка приблизна повна вартість продуктів і послуг, які будуть придбані в 
процесі побудови нової інформаційної системи? 

10. Який техніко-економічний ефект очікується від побудови або 
реорганізації інформаційної системи підприємства? 

Аналіз літературних джерел показав, що не існує універсальних 
рекомендацій щодо впровадження інформаційних систем управління 
торговельними підприємствами. Дослідження за цією тематикою можна умовно 
поділити на три групи рекомендацій:  

1) загальні рекомендації щодо впровадження інформаційних систем 
управління підприємствами, які ґрунтуються на ГОСТ 34.601-90 
«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» та інших 
стандартах;  

2) заходи, що стосуються впровадження інформаційних систем на 
підприємствах конкретних галузей економіки, зокрема торгівлі;  

3) рекомендації щодо впровадження систем керування взаємовідносинами 
з клієнтами (CRM-систем) на різних підприємствах.  

На нашу думку, процес впровадження та вдосконалення інформаційної 
системи управління торговельним підприємством, зокрема CRM-системи, 
можна умовно поділити на три етапи [2, с. 97]: 1) підготовчий етап; 2) етап 
впровадження CRM-системи на торговельному підприємстві; 3) етап 
удосконалення діючої CRM-системи.  

Підготовчий етап полягає у розробці та ухваленні стратегій, строго 
орієнтованих на покупця, проведенні змін внутрішньої структури, бізнес-
процесів та корпоративної культури на торговельному підприємстві. Потім 
треба описати бізнес-процеси та узгодити їх з керівництвом компанії. Також 
можна запропонувати оптимізацію певних процесів і уточнити всі спірні 
питання. Після цього розрахувати рентабельність від впровадження CRM-
системи, аргументувати необхідність впровадження CRM-системи, поставити 
технічне завдання. Насамкінець підібрати платформу, яка найбільш оптимально 
відповідатиме критеріям і бюджету проекту з урахуванням можливості 
адаптувати CRM-систему згідно з критеріями: простота вивчення та освоєння; 
інтеграція зі встановленими системами підприємства іншої спрямованості; 
наявність можливості віддаленої роботи; оновлення програми; зручна 
підтримка CRM-системи. Компанії, особливо сегменту «малого» бізнесу, 
вважають за доцільне вибрати максимально економічні варіанти автоматизації, 
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звертаючи увагу не тільки на вартість впровадження, але й на вартість 
подальшого обслуговування та розширення CRM-системи. Тому використання 
хмарних технологій дозволяє запровадити CRM в стислі терміни без 
капітальних витрат і самостійно конфігурувати систему. Крім того, хмарні 
CRM не потребують технічного адміністрування з боку клієнта, легко 
масштабуються і доступні з будь-якої точки світу, де є вихід в Інтернет. 

На етапі впровадження CRM-системи здійснюється установка CRM-
системи; налаштування обміну даними з іншими системами; транспортування 
клієнтської бази в CRM-систему з програм MS Excel, MS Outlook, MS Access; 
налаштування інтерфейсу CRM, а також пристосування до специфіки 
протікання бізнес-процесів на підприємстві; навчання працівників роботі з 
CRM-системою. При цьому доведеться залучити спеціаліста з CRM-систем, 
який допомагатиме вирішувати проблеми при роботі з новою CRM-системою. 

Етап удосконалення діючої CRM-системи починається зі збору та аналізу 
рекомендацій користувачів для підготовки вимог, які будуть враховані в 
оновленнях системи, а потім використання оновленої CRM-системи з 
урахуванням допущених помилок або недоробок. При цьому подальше 
вдосконалення CRM-системи повинно бути спрямоване на вирішення таких 
задач:  

а) необхідності фіксувати кожен вхідний дзвінок, кожний запит 
потенційного клієнта, автоматизувати надходження, накопичення інформації 
про запити, продажі та клієнтів; 

б) накопиченні на підприємстві інформації з різних джерел, формуванні 
статистичної бази, що дозволить керівнику більш усвідомлено та з 
використанням певного обсягу інформації приймати рішення та планувати 
подальшу роботу підприємства; 

в) покращенні та оптимізації роботи відділу продажів, адже, 
встановлюючи CRM-систему, власник отримує не лише продукт та інструменти 
роботи, але й бачення постачальників програмного продукту на те, як повинен 
працювати відділ продажів.  

Перспективними напрямками удосконалення CRM-систем на 
торговельному підприємстві є впровадження Social CRM-систем (CRM-систем, 
інтегрованих із соціальними мережами), використання мобільних додатків і 
гейміфікації. 
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АЛГOРИТМ  ФOРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦІНOУТВOРЕННЯ НА  

ПІДПРИЄМСТВІ 
У рoбoті запрoпoнoвана кoмплексна мoдель фoрмування цінoвoї пoлітики 

підприємства в oснoву якoї пoкладенo мoдель вибoру цінoвoї стратегії 
підприємства шляхoм виoкремлених фактoрів, щo здійснюють вплив на вибір 
стратегії цінoутвoрення на oснoві визначення діапазoнів зміни цих фактoрів. 

На основі прoведеного аналізу загальних процесів фoрмування цінoвoї 
пoлітики підприємств в сучасних нестаціонарних умoвах виокремлено основні 
недoліки, що є причиною  зниження ефективності та оперативності  прийняття 
і реалізації стратегії і тактики цінoутворення, а саме: 

– низький рівень  фoрмалізації прoцесів вибoру адекватнoї стратегії 
цінoутворення  зoвнішнім і внутрішнім факторам та  умoвам; 

– облік обмеженої кількoсті фактoрів, в oснoвнoму пoв'язаних з 
сoбівартістю прoдукції, цінами кoнкурентів та прибутковістю; 

– відсутність дієвих прoгнoзів динаміки фактoрів зoвнішньoгo і 
внутрішньoгo середoвища підприємства; 

– низький рівень адаптації прийнятoї пoлітики цінoутворення. 
Oдним з напрямків подальшого удосконалення інструментарію 

ціноутворення  є рoзрoбка кoмплекснoї алгoритмічнoї  мoделі фoрмування 
пoлітики цінoутворення підприємства, яка складається з чoтирьoх oснoвних 
блoків завдань. Взаємoзв'язoк модельного базису цих блoків наведенo на рис. 
1. 

БЛОК 1 – інструментарій, що спрямoваний на дослідження  середoвища 
підприємства і фoрмування вихідних мнoжин стратегій і фактoрів, щo 
впливають на них. 

БЛОК 2 –  інструментарій вибoру стратегій цінoутворення  і oцінки 
впливу кoжнoгo фактoру на визначену стратегію при різних змінах цьoгo 
фактoру.  

БЛОК 3 –  інструментарій прoгнoзування фактoрів зoвнішньoгo і 
внутрішньoгo середoвища підприємства, які є передумoвами і oбмеженнями 
для прийняття цінoвoї стратегії.  
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БЛОК 4 –  інструментарій сценарнoгo підхoду для пoбудoви мoделей 
реалізації пoлітики цінoутворення підприємства, oцінка її стійкoсті. Опис 
мoделей, щo вхoдять дo складу кoжнoгo блoку представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Алгoритм взаємoзв’язку мoделей цінoутворення підприємства 
 
Пoбудoва мнoжин фактoрів та стратегій дoзвoлила пoбудувати мoдель 

вибoру цінoвoї стратегії підприємства в залежнoсті від прoгнoзнoгo стану 
фактoрів. Алгоритм  стратегії цінoутворення  представлено на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Алгoритм вибoру стратегії цінoутворення 
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Адаптивна  стратегія цінoутворення пoвинна вибиратися відпoвіднo дo 

загальних цілей розвитку підприємства на oснoві аналізу внутрішньoгo 
середoвища підприємства. Прoведений аналіз теоретичних основ пoлітики 
цінoутворення  в стратегії рoзвитку підприємства дoзвoлив зрoбити виснoвoк, 
щo пoлітика цінoутворення найбільш пoв'язана з фінансoвoю складoвoю 
діяльнoсті підприємства. У світoвій практиці фінансoвoгo менеджменту 
виділяють дві характеристики фінансoвoї складoвoї для аналізу: на теперішній 
мoмент часу, яка oписується поточними пoказниками фінансoвoгo стану та на  
майбутній мoмент часу, яка відбивається у прогнорзованих фінансoвих 
мoжливoстях підприємства.  

Oскільки навкoлишнє середoвище дoсить динамічне, тoму неoбхіднo 
реалізoвувати захoди, спрямoвані на підвищення рівня адаптивнoсті цінoвoї 
стратегії, щo  базується на oснoвних принципах адаптивнoгo управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗООБІЗНЕСУ 
Світ не стоїть на місці, ми всі можемо бачити , як все стає більш 

електронним, оплата проїзду, покупки у магазині оплачуються картками, одяг, 
їжа та все необхідне для життя можна купити за допомогою мережі Інтернет. 

Мета роботи – визначити поняття електронної  комерції і також визначити 
її місце в сфері зообізнесу.  
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Усім знайомі поняття інтернету, різних соціальних мереж, проте поняття 
електронної комерції у більшості людей може викликати багато запитань. 
Розглянемо деякі з них.  

Електронна комерція— це сфера цифрової економіки, що включає всі 
фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних 
мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій. [1] 

 Також експерти вважають, що поняттям електронної комерції є різновид 
бізнес-активності, в якій комерційна взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі-
продажу товарів і послуг здійснюються за допомогою інтернету або будь-якої 
іншої інформаційної мережі.  

Таким чином, проаналізувавши вищенаведені визначення, можна зробити 
висновки, що електронна комерція – це будь-які бізнес-процеси, які 
здійснюються з допомогою інформаційних технологій або , іншими словами, це 
продаж товарів, при якому, організації здійснюють свою діяльність  через 
Інтернет. 

Було проведене опитування, де ми намагалися з’ясувати чи  є попит серед 
споживачів зоотоварів на купівлю товарів з інтернет-магазинів. Ми отримали 
наступні результати рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вподобання споживачів, що до покупки товарів для тварин 
 

 Отже, можна зробити висновки, що люди все ще схильні купувати 
зоотовари у роздрібних магазинах, але тенденція каже про те, що великий 
процент споживачів вподобають купувати товари для тварин у інтернет-
магазинах. Також завдяки опитуванню, були визначені недоліки роздрібних 
магазинів, що змушують споживачів купувати товари в інтернет-магазинах. 
Багато респондентів вкрай незадоволені асортиментом в роздрібних магазинах, 
відсутністю кваліфікованого консультанта, завеликою ціною, обслуговуванням, 
умовами зберігання, відсутністю популярних брендів, якістю товарів  та ін. 
Саме цей перелік причин  підштовхує споживачів купувати товари у інтернет-
магазинах, де ці недоліки відсутні, але потрібно розуміти, що процент людей, 
що купують товари в Інтернеті наразі невеликий через те, що існує недовіра до 
інтернет-магазинів. 

Потрібно сказати, що електронна комерція тільки починає свій розвиток в 
Україні, тому як ми зазначили вище, повного переходу, від роздрібної торгівлі 
до інтернет-магазинів, не відбулося. Основні причини цього [2]:  
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- Відсутність розвитку ринкових відносин, що не сприяє використанню 
інформаційних технологій; 

- Нестабільне фінансове становище підприємств, через  економічне 
становище, що не дає змоги швидко розвиватись на ринку Інтернет-послуг; 

- Низька платіжна спроможність населення; 
- Недостатній рівень розвитку телекомунікаційної інфраструктури, що не 

дозволяє використовувати мережу Інтернет з любої точки України, існує багато 
поселень, де все ще нема доступу до Інтернет-мережі; 

- Менталітет українського народу. Більшість людей бояться шахрайства, 
тому не купують товари через мережу Інтернет, особливо дорогі товари такі як, 
телефони, побутова техніка та ін. 

На цьому невеликому прикладі ми можемо побачити, що торгівля в мережі 
Інтернет має багато переваг та стрімко розвивається, проте людям ще потрібен 
час, щоб подолати недовіру та навчитись вправно володіти електронними 
засобами.  
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РОЗВИТОК СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 

Стартап – це початок процесу, тому можна зазначити, що стартапи − це 
командні або індивідуальні проекти, які здатні в умовах генерування нових 
мислень та ідей вийти на масштабовану бізнес – модель економічного 
зростання. Для багатьох стає проблематичним фінансування і розвиток нової 
бізнес-ідеї. Цьому, в якійсь мірі, можуть перешкоджати фактори державного 
регулювання, а саме, законотворча діяльність, а точніше її масштабність для 
перетворення стартап-ідеї в підприємницьку діяльність. 
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Фінансування стартапів здійснюється за допомогою різних способів, при 
цьому може відбуватися синтезування декількох способів одночасно. 
Розглянемо основні з них. 

Краудфандинг − це кооперування людей, які добровільно об’єднують свої 
гроші або інші ресурси, як правило через Інтернет, щоб підтримати зусилля 
інших людей або організацій, в даному випадку – стартапу. 

Бізнес-ангели – це індивідуальні інвестори, професійні нетворкери та 
незалежні консультанти, які допомагають отримати не тільки цінні знання, але і 
гроші, працюють паралельно з компаніями – інкубаторами, однак їхні послуги 
дещо відрізняються від аналогічних організацій. Принцип їх роботи можна 
визначити поняттям часткового фінансування, в якому бізнес – ангел стає 
співвласником і далі ділить прибуток з основним Інвестором. 

Бізнес-інкубатори (бізнес-акселератори) – це освітні проекти, які беруть в 
організаційний та фінансовий обіг потенційно успішні стартапи. Молоді 
підприємці (стартапери), які пройшли конкурсний відбір, набувають не тільки 
корисний досвід і знання про ведення бізнесу, але і заручаються підтримкою 
своїх наставників на роки вперед. 

Єдиним неприємним для засновників стартапу моментом стане розмір 
оплати наданих послуг – за допомогу в розвитку і залучення інвестицій, 
доведеться віддавати чималі гроші. Середній відсоток за допомогу у виході на 
ринок і менторську підтримку оцінюється в розмірі від 15% подальшого 
прибутку стартапу, але означені недоліки носять локальний характер і не 
впливають на кінцеві результати, тому що в основі концепції насамперед є 
інтелектуальна праця, але ця теза без сумніву в подальшому перетворюється 
(або ні) на впровадження продукту, послуги, виробництва і в цьому випадку 
потрібен чіткий аналіз всіх чинників, як економічних, так і юридичних, та 
спроможність впливати ініціатору на їх зміну, проте без всебічного розуміння, 
що ідея – це тільки початок великої роботи, багато стартапів завершуються на 
етапі осмислення. Судячи зі зростання кількості вдалих стартапів українських 
авторів та кількості офіційно висвітлених у ЗМІ бізнес-ідей, стартап рух в 
Україні набирає обертів. Проте, слід зазначити, що таке явище, як стартап 
важко обмежити географічно. Стартапи можуть бути на 100% українськими, за 
умови не тільки фактичної праці, але й реєстрації в Україні, виступаючи при 
цьому не тільки джерелом поповнення держбюджету, але і фактором розвитку 
інноваційних економічних проектів. На державному рівні необхідно 
створювати максимально комфортні умови для їх роботи у формі простих 
процедур реєстрації та лояльного оподаткування. Розвиток стартапів в Україні 
потребує детального вивчення з боку державного сектора, шляхом підтримки та 
фокусування напрямків їх розвитку вже не у якості стартап-руху, а конкретної 
підприємницької діяльності. Вказану діяльність доцільно здійснювати шляхом 
формування грантів на стимулювання генерації нових бізнес-моделей і 
новаторства як з боку держави, так і через залучення приватного капіталу та 
інвестиційних вкладень. Спрямування розвитку стартапів на науково-технічний 
прогрес гарантує економічне зростання держави в цілому та забезпечить 
трансформацію новостворених бізнес-структур у якості не тільки окремих 
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функціональних економічних одиниць, але і вузькоспрямованих галузей 
національної економіки. 

Тому варто відзначити, що необхідно створити належне правове поле для 
діяльності стартапів: розробити уніфікований законопроект, внести зміни до 
діючих нормативно-правових актів стосовно мотивації діяльності стартапів в 
Україні. Бізнес з обережністю інвестує в стартапи, тому необхідні дієві 
механізми для прискорення напрямку розвитку приватних інвестицій шляхом 
створення фондів спільного інвестування – держави і приватних інвесторів, 
підтримки державою високотехнологічних хабів, акселераторів, екосистем. 

Важливо на загальнодержавному рівні вживати заходи для поліпшення 
бренду “Україна», тому резюмуючи попередні міркування, треба докласти 
максимум зусиль, щоб вислів: «Український стартап – Українська економіка» 
став реальністю, не тільки в національній економічній сфері, а й на 
міжнародній арені. Як переконливо свідчить практика, не всі ідеї витримали 
випробування сучасною проблематикою регулювання.  

Незважаючи на дискусійність та неоднозначність основної концепції щодо 
проблем стартапів, варто відзначити актуальність розвитку економіки в форматі 
стартапів для України. Інтерес до проблеми викликаний тим, що держава наразі 
зацікавлена в розвитку стартапів, відповідно такий підхід вже набуває значення 
макроекономічного рівня. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Здійснення інноваційної діяльності пов’язане з певними можливими 
ризиками, оскільки позитивний результат неможливо гарантувати на сто 
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відсотків. Венчурне інвестування – це вкладення грошей в «ризикові» ідеї, 
проекти, з метою отримання прибутку, коли інвестор купує частку акцій, а не 
контрольний пакет , що і  відрізняє венчурне інвестування від кредитування або 
іншого виду інвестування [2]. 

В Україні венчурна діяльність лише починає розвиватися, але набагато 
повільніше ніж, наприклад, в країнах ЄС, через ряд істотних проблем: 

– недостатній розвиток законодавчої бази. В ЗУ «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» йдеться про інвестиції 
в нерухомість або вже існуючий бізнес [1]. Але венчурні фонди повинні 
працювати як фонди прямого інвестування, тому потрібен окремий закон для 
венчурного інвестування. Держава повинна бути зацікавлена в розвитку венчурної 
діяльності, адже підтримка малих інноваційних підприємств сприяє розвитку 
нових технологій і створенню нових робочих місць [1]. 

– нестабільна економічна і політична система. Зарубіжні та вітчизняні 
інвестори бояться інвестувати в український інноваційний бізнес через бачення 
України, як несприятливої країни для вдалого ведення бізнесу та інвестування. 
Тому необхідно сформувати більш чітке уявлення про економічний розвиток 
країни, безумовно, підтверджене діями [3]. 

– Відсутність інформаційного забезпечення між венчурними фондами та 
потенційним отримувачем інвестиції, через що існує недолік прибуткових та 
якісних проектів. Для інвестора необхідна документація досліджень, 
презентація самої ідеї і завдань які буде вирішувати цей проект. Тому важливо 
навчити робити це правильно, за допомогою курсів з венчурної діяльності, для 
приваблення інвестора та як зробити свій проект «ідеальним» [4]. 

В даний час в Україні, незважаючи на існуючі проблеми розвитку 
венчурного інвестування, кількість венчурних інститутів спільного 
інвестування (ІСІ) збільшується. Їх частка в структурі ринку зросла з 88,3% у 
2016 р. до 91,4% у 2020 р. ( II квартал) ( рис. 1. [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Питома вага венчурних ІСІ у загальній кількості, % 
 

Отже, венчурні фонди – це найбільш успішно функціонуючі ІСІ та є 
рушійною силою розвитку інститутів спільного інвестування. Якщо провести 
співвідношення активів ІСІ та ВВП України, можна визначити роль венчурних 
ІСІ у структурі фінансового ринку. (рис. 2) 
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На рис. 2 видно, що вартість венчурних ІСІ збільшується кожного року. 
Але у порівнянні з іншими країнами 7-10% є невеликими, тому що у більш 
розвинутих країнах показники активів ІСІ більше 50%,  але це вже крок для 
розвитку ІСІ  й становлення фінансового ринку України [6]. Так, на сьогодні 
існує багато перешкод розвитку венчурного інвестування в Україні, та є і 
перспективи розвитку, збільшується кількість венчурних інститутів спільного 
інвестування, зростають активи ІСІ. 

 

 
 

Рис. 2. Відношення активів ІСІ до показника ВВП України 
 

Більшість проблем даної сфери може вирішити держава. Почати необхідно 
з усунення причин стримуючих розвиток венчурної діяльності, тобто 
посилення законодавчої бази України, створення навчальних програм для 
підготовки конкурентоспроможних спеціалістів, більш детальне вивчення 
проблем виникнення перешкод та загроз розвитку.  

Покращення системи венчурного інвестування в інноваційні проекти в 
Україні буде сприяти залученню іноземних інвестицій для розвитку наукової 
діяльності, формування стабільної економічної системи, модернізації 
вітчизняних виробництв та виведення їх на конкурентоспроможний рівень, 
генерації нових ідей, підвищення кваліфікації фахівців. Отже, для вирішення 
існуючих проблем необхідна активна державна політика, направлена на 
покращення інноваційного клімату України. 
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ВАЛІДАЦІЯ ІДЕЇ СТАРТАПУ 
Започаткування бізнесу – нелегка справа, адже завжди є багато ризиків. 

Велика кількість ідей так і не реалізовується через те, що немає попиту на 
товар, що пропонується. Для того, щоб не залишитися в боржниках і не 
витрачати свій час та сили на стартап, який може не реалізуватися, проводять 
валідацію ідеї. Ваалідація в екосистемі стартапів - тестування і перевірка 
життєздатності бізнесу. В процесі, доводять або спростовують гіпотезу того, що 
ринок потребує той чи інший продукт, а аудиторія готова за нього платити. Для 
того, щоб протестувати ідею потрібно вивчити поточну ситуацію в індустрії, 
побачити чіткий вектор на те, яким повинен бути продукт, запустити MVP – 
бюджетний спосіб перевірити життєздатність бізнесу. Протестувати 
затребуваність ідеї можна як завгодно: від особистого спілкування з 
потенційними клієнтами до проведення масштабного соціологічного 
дослідження. Але, за будь-яких обставин, дії повинні відповідати певним 
етапам: 

1. Визначити концепцію майбутнього проекту. Перш ніж тестувати ідею 
треба визначитися з якостями майбутнього продукту, а саме: виділити 
проблему, описати портрет потенційного клієнта, сформувати список 
гіпотез, розробити ціннісну пропозицію. 

2. Встановити конкретні цілі. Головна мета валідації - отримати 
підтвердження того, що ринок потребує даного продукту. Треба 
сформувати мінімальний перелік чітких і вимірюваних цілей, яких 
хотілося б досягти до закінчення дослідження, наприклад: позитивні 
відгуки про майбутній проект від 50+ потенційних клієнтів, 5-10 
успішних зустрічей і презентацій; 1-5 успішних предпродаж MVP 
продукту. 
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3. Провести дослідження і отримати зворотній зв’язок. Створити веб-
сторінку майбутнього проекту з формою збору інформації про 
зацікавлених користувачів, провести масштабну розсилку опитувальника 
або створити MVP-продукту. В результаті, потрібно зібрати фідбек з боку 
потенційних споживачів. Це можуть бути прямі відгуки або очікування 
від майбутнього продукту.  

4. Прийняти важливе рішення і визначитися з тим, чи буде рентабельно 
продовжує роботу над стартапом. Іноді, після валідації ідеї, фаундер 
повністю змінює спрямованість своєї основної ідеї і приходять до чогось 
принципово нового. Єдине правило - переконатися в тому, що в продукті 
потребують і споживачі будуть готові за нього платити. 

 
Визначення концепції 
майбутнього проекту 

 
 

Встановлення конкретної 
цілі 

 
 

Проведення дослідження і 
отримання зворотнього 

зв’язку 
 
 

Прийняття рішення і 
визначення чи буде 

рентабельно продовжувати 
роботу над стартапом 

 
                            Рис. Алгоритм створення стартапу 
 

Поряд з перевіркою ідеї, варто досліджувати покупця і саму індустрію. Є 
кілька перевірених методів і підходів до валідації:  

- Перевірка актуальності концепції. Щоб переконатися в наявності 
проблеми і перевірити гіпотези, можна провести онлайн-опитування, 
проаналізувати видачу в пошукових системах за цільовим запитом, створити 
посадкову сторінку або блог. Опитування та інтерв’ю є найпростішими та 
найдешевшими інструментами для проведення кастдеву. Існують різні 
методики для їх проведення. В будь-якому випадку, для отримання якісних 
інсайтів необхідно правильно готувати сценарії інтерв’ю, правильно задавати 
правильні запитання та вміти правильно розпізнавати інсайти у відповідях. 
Одна з методологій, яка може бути використана для цього - The Mom test. 



54 

- Прототипування. Створити презентацію. Існує метод "паперу і ручки" 
(коли на аркуші просто прорисовують майбутній проект). У наш же час, 
актуальніше створити комплексну презентацію і провести своєрідний pitch-deck 
для потенційної аудиторії. Як варіант, записати відео-презентацію, детально 
роз'яснивши кожну деталь і функціонал майбутнього продукту. Опрацювати 
"скетч". За рахунок цього, можна візуалізувати призначений для користувача 
інтерфейс майбутнього сайту в найдрібніших деталях. Для цифрового 
прототипування, можна використовувати інструмент Balsamiq. Opratsyuvaty 
"sketch". Za rakhunok. Розробити MVP. Мова про мінімально життєздатному 
продукті, в якому буде включений мінімально можливий, вивірений набір 
функцій. 

Отже, треба запам’ятати головне: насправді перевіреною може бути та ідея, 
коли проект заробив перші гроші. Не інвестиції, а саме гроші перших клієнтів, 
споживачів та партнерів. Бізнес-ідея – це те, що продається і продаж – 
найважливіша перевірка для неї. 

 
Список використаних джерел: 

       1 URL: https://vc.ru/marketing/142046-chto-takoe-validaciya-idei-startapa-i-
pochemu-ona-obyazatelna 
      2 URL: https://litres/ru/8716101?lfrom=619692077 
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПРОДАЖУ КВИТКІВ НА КОМБІНОВАНІ  

ПОЇЗДКИ В КРАЇНАХ ЄС  
В даний час більше 300 аеропортів світу мають залізничні зв'язки з 

містами. В останні десятиліття авіаційними і залізничними компаніями багато 
зроблено для оптимізації комбінованих поїздок з використанням обох цих видів 
транспорту. Сучасні системи продажу квитків на такі поїздки представляють 
перспективну сферу для поліпшення обслуговування пасажирів, особливо 
мають недостатній досвід користування залізницею, на початковому і 
кінцевому етапах подорожі [1, c. 33]. 

Бронювання місць і продаж єдиних квитків на всі складові комбінованої 
поїздки дає можливість адміністраціям аеропортів, компаніям - операторам 
повітряного і залізничного транспорту можливість зробити поїздку простіше і 
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зручніше, особливо в частині залізничної складової. Як відомо, залізничні 
зв'язку важливі щодо забезпечення сталого наземного сполучення аеропортів з 
містами, і для повітряних компаній є дуже цінним поширити загальне 
сприятливе враження про поїздку і на ту її частину, яка припадає на ділянку від 
будинку до аеропорту. 

Оформлення єдиних квитків на всі етапи комбінованої поїздки можливо в 
різних формах: на паперовому носії - перед поїздкою, при реєстрації на рейс 
або на борту літака, в електронному вигляді - при придбанні квитка на літак або 
в інший час. У будь-якому випадку головним залишається одна вимога - 
пасажир повинен мати квиток на залізничну частина поїздки ще до 
приземлення, щоб після прильоту без роздумів відправитися на залізничну 
станцію в аеропорту і продовжити поїздку в поїзді. 

Нинішня ситуація. За даними міжнародної компанії-оператора Southern 
65% пасажирів планують, як їм потрапити з міста в аеропорт або з аеропорту в 
місто, на етапі придбання квитка на літак. Таке становище зумовлює важливість 
взаємодії залізничних та повітряних компаній в формуванні поїздки в цілому. 
Аналіз ситуації в сфері продажу єдиних квитків на комбіновані повітряно-
залізничні поїздки, проведений в масштабах ЄС, показав, що присутні на цьому 
ринку великі компанії готові до створення розширених мереж поширення 
квитків. 

Щоб відповісти на питання, чому адміністрації аеропортів і оператори 
повітряних сполучень поки ще мало активні в цій сфері, консалтингова 
компанія North Star провела відповідне дослідження для оцінки відношення до 
проблеми продажу єдиних квитків на комбіновані поїздки в середовищі 
операторів і провайдерів технологій і виявлення існуючих в цій галузі 
ускладнень. Виявилося, що багато компаній розглядають дану область як зону 
невизначеності. Майже все респонденти характеризували ідею продажу єдиних 
квитків на комбіновані поїздки як корисну, але при цьому відзначали, що її 
реалізації перешкоджає безліч бар'єрів, включаючи додаткові витрати, 
відсутність загальних стандартів і технологій, практики координації розкладів і 
ряд інших. На думку багатьох залізничних операторів, подібні проблеми 
переважують потенційні вигоди. Показово, що North Star вдалося виявити 
тільки двох залізничних операторів, які прийняли рішення працювати в 
міжнародній комп'ютерній системі бронювання місць і продажу квитків (Global 
Distribution System, GDS), прийнятої компаніями повітряного транспорту, і ще 
декількох, які співпрацюють з повітряними компаніями і третіми сторонами в 
частині розповсюдження квитків на комбіновані поїздки. 

Проблеми і рішення. Звісно ж, що найважче прийняти відповідне спільне 
рішення, а окремі проблеми вирішувати простіше. Так, для вирішення питань 
розподілу доходів, оптимізації розкладів руху поїздів, стандартизації процедур 
відшкодування витрат можна використовувати ті ж механізми, що вже діють на 
повітряному і залізничному транспорті. Одним з можливих варіантів може 
стати залучення до розподілу доходів третьої сторони. Так, компанія Hahn Air, 
міжнародний агент з продажу квитків, вирішує цю задачу для повідомлень 
Heathrow Express в Великобританії і Arlanda Express в Швеції, використовуючи 
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систему GDS. Координацію розкладів можна здійснювати, поширивши на 
залізничні сполучення систему кодування, що застосовується на повітряному 
транспорті [2, c. 41]. 

Компанія-оператор Heathrow Express увійшла в систему глобального 
бронювання Amadeus, користуючись якою агентства подорожей можуть 
бронювати залізничні квитки. У розкладі руху поїздів у міжнародному 
сполученні з аеропортом Хітроу використовується, як і в розкладі авіарейсів, 
дволітерний код 9G (Хітроу) Міжнародної асоціації повітряного транспорту 
IATA. На базі стандартної для повітряного транспор та технології система 
генерує електронний квиток в форматі PDF, з яким можна пройти в поїзд 
Heathrow Express, не витрачаючи часу на отримання в касі вокзалу на 
паперовому носієві. Пасажир може отримати електронний квиток зі штрих-
кодом на мобільний телефон і при бажанні його роздрукувати. Поїзної 
персонал використовує термінали на базі сканера Casio IT-3000 з 
термодрукуюча пристроєм, адаптовані до бездротового обміну даними за 
технологією Bluetooth і стандарту IrDA і мають інтерфейс PCNCIA 
Міжнародної асоціації виробників плат пам'яті для персональних комп'ютерів, 
забезпечує роботу в середовищах GPRS і WLAN. Оснащення терміналу 
вбудованим принтером і кольоровим сенсорним екраном підтримує режим 
мобільних продажів. 

Нові технології. Фактично багато залізні дороги і оператори інших видів 
транспорту вже застосовують методи дистанційних продажів на базі мобільних 
телефонів і інших персональних пристроїв. Так, в Празі використовують метод 
продажів квитків по SMS, в деяких районах Німеччини практикують то ж за 
допомогою системи Amadeus. Пасажир відправляє повідомлення зі словом DPT 
на певний номер і не більше ніж через 2 хв отримує SMS-квиток, який і 
«Пред'являє» з екрану телефону контролеру. Компанія-оператор Trenitalia 
пропонує своїм пасажирам, які бажають здійснити поїздку в поїздах категорії 
Eurostar Italia, можливість зарезервувати квиток on-line і викупити його в поїзді 
у провідника, який за допомогою переносного терміналу перевірить 
бронювання. 

При безсумнівному зростанні популярності продажів в реальному часі на 
залізницях можливості мережі Інтернет використовуються не так активно, як на 
повітряному транспорті. Так, у Великій Британії менше 20% з 6 млрд. ф. ст. 
щорічних доходів від продажу залізничних квитків отримані через он-лайнові 
канали. частково це є наслідком інерційного поведінки пасажирів, які звикли до 
того, що потрібно прибути на залізничний вокзал, придбати квиток і тут же 
відправитися за призначенням, тоді як політ вимагає завчасного резервування 
місця або придбання квитка. Важливий і той аспект, що залізничні компанії не 
так швидко, як роздрібні оператори в інших секторах, усвідомлюють і прагнуть 
використовувати потенціал продажів через Інтернет та іншими актуальними 
способами. Усе ж в Великобританії існує кілька сайтів, часто під брендом 
конкретного оператора, але з використанням загальної бази даних, на яких 
пасажири можуть придбати квиток з отриманням поштою або на станції перед 
відправленням поїзда. Однак тільки нові технології можуть гарантувати більш 
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високий зріст продажів квитків, тим більше з урахуванням прогнозів 
збільшення пасажиропотоків. За допомогою сучасних методів продажів і 
засобів інформування можна створити замкнуті системи, що включають всі 
етапи від операції власне замовлення до його підтвердження. Належним чином 
розроблені, подібні канали стануть більш доступними і інформативними для 
споживачів, будуть сприяти скороченню витрат, пов'язаних з реалізацією 
квитків і їх перевіркою, і тим самим забезпечать контроль за доходами 
операторів. 
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НАПРЯМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Малий бізнес, як відомо, є основою економіки, тобто допомагає більш 
великим підприємствам знаходити точки дотику і працювати більш ефективно. 
При розгляді самого загального поняття, потрібно відзначити, що малий бізнес 
є мобільною сукупністю юридичних і фізичних осіб (малих підприємців), які не 
є складовою частиною монополістичних структур і відіграють в порівнянні з 
останніми другорядну роль в економіці держави. З іншого боку, малий бізнес – 
це комерційне приватне підприємство, яке відповідає індивідуальним вимогам 
для кожного сектора економіки за тими критеріальними параметрами, які 
прописані у відповідних регламентуючих державних документах. 

Слід зазначити, що фінансовий стан більшості українських підприємств в 
даний час є кризовим (або близьким до кризового). Така ситуація досить 
негативно позначається на економічному становищі малих підприємств в 
країні, в цілому. У малих підприємств більше витрат виробництва. Пояснити це 
можна тим, що обсяг випущеної продукції набагато менше, ніж у інших, більш 
великих виробників. Крім цього, виробничі потужності малого бізнесу також 
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відстають. Крім усього іншого, набагато нижче і рівень науково-технічного 
супроводу підприємницької діяльності, і часто нижче кваліфікація працівників. 
Адже очевидно і те, що далеко не всі малі підприємства можуть дозволити собі 
найняти професіоналів високого рівня. Також малий бізнес вагомо програє за 
рівнем інформаційного і програмного забезпечення, що позначається на 
неможливості проведення маркетингового аналізу своєї діяльності, а також 
діяльності конкурентів, що впливає на погіршення їх  фінансових показників в 
цілому. І саме тому, важливим є своєчасна та конструктивна оцінка показників 
фінансової діяльності підприємств малого бізнесу. 

При проведенні аналізу діяльності підприємства малого бізнесу, найбільшу 
увагу слід приділяти внутрішнім чинникам, які залежні від напрямку діяльності 
економічного суб'єкта. Безсумнівно, на фінансові результати може впливати (і 
повинно) саме менеджмент підприємства, рівень експертності якого 
визначається швидкістю та адекватністю прийняття управлінських рішень. Для 
визначення впливу внутрішніх та зовнішніх чинників необхідно спочатку 
розрахувати первинні економічні показники та відстежити їх динаміку. 
Динаміка показників задається статистичним рядом і їх слід розраховувати в 
певні періоди часу, де фінансові процеси і явища відображаються на стані мікро 
- та макроекономіки, маючи широкий резонанс. 

В основу експрес та фундаментальної оцінки фінансової діяльності 
підприємств малого бізнесу, перш за все, слід моніторити основні показники 
рентабельності, серед ключових слід виділити: 

1. Рентабельність виробництва - відношення валового прибутку  до 
виробничої собівартості виробництва продукції. Такий показник здатний 
відобразити, скільки доводиться валового прибутку в розрахунку на одиницю 
витрат на виробництво окремої продукції. 

2. Рентабельність продукції - відношенням прибутку від продажів до 
повної собівартості, відображає ефективність сукупних витрат на виробництво і 
реалізацію продукції. 

3. Відношення прибутку від продажів до виручки є рентабельністю 
продажів, яка відображає ефективність торгової діяльності. 

4. Для розрахунку рентабельності необоротних та оборотних активів або  
сукупних активів розраховують відношення прибутку до оподаткування до 
відповідних активів. Даний коефіцієнт характеризує рівень прибутку 
підприємства, який отримано з кожної гривні, вкладеної в відповідні активи, а 
також відображає ефективність використання майна організації. 

5. Для малого бізнесу рентабельність власних коштів (відношення чистого 
прибутку до власного капіталу) є головним показником ефективності його 
діяльності, оскільки характеризує величину прибутку, отриману з кожної 
гривні, вкладеної в бізнес. 

Отже, методи аналізу фінансової діяльності підприємств малого бізнесу 
повинні бути перш за все спрямовані на оцінку показників прибутку і 
рентабельності суб'єктів господарювання, що покликані створити економічну 
зацікавленість в найбільш ефективному використанні фінансових ресурсів, 
оскільки саме це є основним джерелом виробничого і соціального розвитку 
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підприємств малого бізнесу  будь-якої сфери діяльності. Проте, який би метод 
не був обраний для аналізу і оцінки фінансових показників, важливим є те, що 
отриманий прибуток необхідно досить виважено розподіляти в системі 
фінансового розподілу і планування. 

Розробкао універсальної спрощеної методики аналізу фінансової 
діяльності  підприємств малого бізнесу з урахуванням особливостей 
інформаційної бази дозволить підвищити ефективність аналітичної роботи в 
підсистемі інформаційного забезпечення управління малого підприємства в 
умовах швидких трансформаційних процесів задля задоволення внутрішніх 
потреб, так і потреб  окремих категорій зовнішніх і внутрішніх користувачів та 
контролюючих органів. 
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JUSTIFICATION OF THE IMPLEMENTATION OF SELF-ORGANIZATION 
PROCESSES AT THE MICRO AND MACRO LEVELS 

Processes of self-organization are not subject to clear prediction, they are not set 
only by external or internal conditions, the directions of their course – spontaneous. 

In the process of functioning of the enterprise, there is a coordination between 
natural processes (without any coordinating or managing influence) and those which 
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are cultivated (in the presence of coordinating or managing influence), which set 
defines the corresponding directions of self-organization (tabl. 1). 

The process of achieving synergy of the enterprise is achieved through its self-
organization. Hard management (determinism of management) is replaced by chaos, 
which contributes to the intensification of self-organization and the emergence of 
synergies. Centralization, integration based on centralization, aggravated regime, 
chaos, natural self-organization and system integration are the stages of evolution of 
the production enterprise. The main stages of achieving synergy of the enterprise: 

 
Table 1 – Characteristics of self-organizing processes in the presence and 

absence of coordinating influence [1] 
  
The presence of influence 
 
Factors of  
self-organization 

Coordinating (managing) 
influence 

Coordinating (no control 
effect) 

Initiators of self-
organizational processes 

Government 
Macro-level businesses 

Micro-level businesses 

Prerequisites for self-
organization 

• The need for 
coordination and 
management influence of 
organizational structures; 
• The need for precise 
implementation of the 
specified works 
(fragmentary coverage of 
works); 
• The need for stability 
and constancy of the 
organization. 

• • Understanding the 
work performed as an 
integral part of the overall 
purpose of the enterprise; 
• • The need for 
cooperation and 
commonwealth in terms 
of mutually beneficial 
cooperation; 
• • Understanding the 
need for change and 
awareness of uncertainty 
as a factor of 
effectiveness. 

Results of 
self-organization 

 Allow to maintain 
managerial influence 
within the framework of 
traditional economic 
relations; 
 Allow to prevent the 
collapse of unique 
production and 
technological complexes 

 • Direct the company 
on the path of 
development through the 
generation of new ideas, 
approaches, methods of 
managerial influence; 
 • Allow the principles 
of variability and natural 
choice to operate 

 
Centralization. According to the classical ideas about the management of 

economic systems, the result of management actions can be planned, achievable, 
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which can be ensured only in conditions of equilibrium of the economic system. The 
state of equilibrium at the enterprise, in turn, is built on the principle of hierarchy, 
which implies linear subordination [2]. The synergetic effect is achieved through 
streamlining, control and mutual responsibility of employees to the results of work, to 
management and themselves. 

Delegation. A positive synergistic effect is achieved from the distribution of 
efforts and the distribution of information, dominated by functional connections. 
Contradictions between the organizational structure, organizational culture and 
environmental processes are beginning to emerge. 

Chaos. Concerning the enterprise, chaos reflects the potential for recovery. In the 
process of chaos, there is a restructuring, redistribution of the constituent units of the 
enterprise. Chaos destroys something that does not correspond to the directions of 
this development of the enterprise and at the same time performs a constructive 
creative function of internal activation of its potential. 

Natural self-organization. The internal potential of the enterprise is 
characterized by a set of static and dynamic components: integrity (the ability to work 
as a single mechanism, complement the elements of the enterprise) and openness (the 
ability to interact inside and outside the enterprise). Using the constructive role of 
chaos as an element of natural selection, the enterprise naturally organizes itself, 
generates a new structure and / or culture. 

System integration. Cultivation of the process of self-organization gives 
impetus to the emergence of the mechanism of natural processes of self-development, 
where the goal (content) is self-born within the enterprise. 

Thus, synergy is one of the main components of self-organization of 
enterprises, which should be taken into account when developing criteria for the 
optimal level of self-organization, evaluating the effectiveness of self-organizational 
actions of the enterprise, as well as in determining strategy and strategic decisions. 

Thus, all of the above allows concluding that in modern business conditions, 
enterprise management requires a new conceptual approach to the organization of a 
new management paradigm. The emphasis in the new management paradigm is on 
self-organization. 
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СЕКЦІЯ 3  
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ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Бабіч І.Є. 
ст. викладач 

кафедри міжнародного бізнесу та фінансів 
Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 
м. Харків, Україна 

Кобець В.М. 
ст. викладач 

кафедри міжнародного бізнесу та фінансів 
Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 
м. Харків, Україна 

 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЧЕРЕЗ ІНСТРУМЕНТИ СТРАХУВАННЯ 
Попри суттєве відновлення української економіки за останню пару років, 

західні інвестори й аналітики, як і раніше, вважають її однією з найбільш 
уразливих серед економік, що розвиваються, до зміни настроїв на фінансових 
ринках. Погіршує ситуацію і постійне відкладання угоди України і 
МВФ. Перебування України в групі найбільшого ризику означає, що в період 
ринкової турбулентності країна однією з перших відчує на собі падіння ВВП. 
Враховуючи наявні тенденції, можна прогнозувати, що за підсумками 2020 року 
доходи населення суттєво зменшаться. 

Для успішного позиціонування країни в світі потрібен стабільний стан 
фінансів населення. Ця сфера повинна стати пріоритетною на місцевому та 
національних рівнях.  

Фінанси населення характеризуються балансом грошових доходів та 
видатків. Дохідна частина балансу фінансів населення складається з доходів від 
підприємницької діяльності, оплати праці, соціальних трансфертів, доходу від 
власності та ін. За даними Державної служби статистики за 2010-2019 рр. загальна 
структура доходної частини залишається стабільною та без кардинальних змін. 
Головну роль у структурі сукупних ресурсів домогосподарств займають оплата 
праці, соціальні трансферти, доходи від підприємницької діяльності та 
самозайнятості. Зауважимо, що за досліджуваний період, роль підприємницьких 
доходів зростала, а соціальних трансфертів знижувалась [1]. 
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Це є позитивна тенденція, що свідчить про зростання рівня фінансової 
незалежності домогосподарств. 

Структура сукупних витрат та заощаджень представлена переважно 
витратами на продовольчі та непродовольчі товари, оплатою житла, комунальних 
продуктів та послуг, неспоживчі витрати та ін.  

Можна зробити висновок, що за розглянутий період структура сукупних 
витрат населення суттєво не змінювалась, залишалася стабільною. 

При цьому посилюється доля поточних податків та інших трансфертів та 
скорочуються витрати на придбання товарів та послуг, у т.ч. страхових послуг. 

Це обумовлено загальними кризовими явищами, зниженням інвестиційного 
потенціалу домогосподарств. Важливо, що за попередніми даними на ІІ квартал 
2020 року державною службою статистики фіксуються темпи зростання 
(зниження) реального наявного доходу населення – 92,7% до попереднього року 
[2]. 

Таким чином можна виділити загальні тенденції :  
– використання сукупних ресурсів перш за все на покриття споживчих витрат 

та виплату фінансових зобов’язань;  
– повільне зростання долі підприємницьких доходів в загальній структурі як 

джерела інвестиційного потенціалу;  
– негативний вплив на структуру витрат населення світової економічної 

кризи.  
Основні проблеми: низька фінансова грамотність населення щодо 

інвестиційних можливостей своїх ресурсів; скорочення доходів і як результат – 
низький рівень заощаджень 0,2% на ІІ квартал 2020 року (за даними публікації 
«Основні показники соціально-економічного розвитку України»); недостатнє 
використання інструментів страхування як одного з методів захисту фінансів 
населення [2]. 

В таких умовах для вирішення проблем та ефективного управління 
фінансами населення доцільними будуть наступні кроки: 

– підвищення фінансової грамотності населення усіма доступними методами 
(безкоштовне фінансове консультування, майстер-класи, тренінги, лекції і т. ін.); 

– підвищення інвестиційної привабливості страхових продуктів (за рахунок 
змін в тарифній політиці, пропозиції нових комплексних послуг); 

– розширення каналів реалізації страхових послуг (через банківський сектор, 
online з активним використанням новітніх цифрових і Internet технологій). 

Особливу увагу слід приділити інвестиційній привабливості страхових 
послуг населенню, зокрема, за рахунок впровадження нових страхових продуктів 
в сфері страхування життя [3]. Це дозволить максимально захистити і зміцнити 
фінансові ресурси домогосподарств. В кризові періоди саме інструменти 
страхування дозволяють максимально нівелювати негативні наслідки. 

 
        Список використаних джерел: 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Розглядаючи проблеми оцінки ефективності управління фінансовими 

результатами в підприємствах промисловості, перш за все, зупинимося на деяких 
основних моментах теорії ефективності. 

Ефективність - це складна багаторівнева категорія економічної науки. Вона 
має місце у всіх сферах і на всіх стадіях практичної діяльності людини. Як 
випливає з робіт вітчизняних і закордонних дослідників, вивчення її можливо як 
на рівні відтворення в цілому та його окремих фазах у всіх сферах національної 
економіки, так і на рівні господарюючих суб'єктів. 

Розуміння сутності ефективності пов'язано із двома основними моментами:  
1) законом рідкості, обмеженості ресурсів;  
2) наявністю конкуренції.   
Так, необмеженість потреб та рідкість ресурсів визначає раціоналізм 

поводження економічних суб'єктів, що складається в тому, щоб оптимально 
збалансувати зростаючі потреби й ресурсні можливості при здійсненні діяльності. 
Конкуренція ж виступає важливим фактором стимулювання господарської 
активності, збільшення розмаїтості та підвищення якості продукції, зниження 
витрат і стабілізації економічного росту.  

Принцип ефективності являє собою вираження більше загального принципу 
раціональності, який передбачає, щоб за допомогою наявних обмежених ресурсів 
забезпечити оптимальний результат при досягненні поставлених цілей. Принцип 
ефективності в даному розумінні називається принципом економічності, 
відповідно до якого з комплексу реальних подій може бути обране коло питань, 
пов'язаних з економічною раціональністю діяльності підприємства. 

Найважливішим вираженням принципу економічності є успіх - результат 
господарської діяльності  (особливо в його позитивному вираженні). 
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Використовуючи поняття «успіх» як абсолютну величину, можна визначити й 
абсолютну економічність. Фінансові результати як міра результату 
господарювання, джерело фінансових ресурсів та засіб досягнення різноманітних 
цілей підприємства, характеризують абсолютну економічність.  

У теорії менеджменту розрізняють поняття результативність, ефективність і 
продуктивність підприємства [1]. За словами популярного дослідника Пітера 
Друкера, результативність є наслідком того, що «робляться потрібні, правильні 
речі». А ефективність є наслідком того, що «правильно створюються ці самі речі» 
[2, с. 44]. Якщо результативність є чимсь невловимим, то ефективність можна 
виміряти й виразити кількісно шляхом грошової оцінки споживаних ресурсів і 
вироблених та реалізованих продуктів. Відносна ефективність називається 
продуктивністю. Чим більш ефективна організація, тим вище її продуктивність. 

З погляду прийняття рішень, визначаючи цілі будь-якої економічної системи 
як задоволення потреб і бажань окремих людей, ефективними вважаються такі 
варіанти рішень, для яких «не існує досяжної альтернативи, що є, безумовно, 
більш кращою з погляду цілей і переваг зацікавлених індивідів». Зворотне 
визначення: «вибір неефективний, якщо існує альтернатива, що дозволить 
поліпшити положення хоча б однієї людини, не наносячи збитку іншим» [3, с. 49].  
Щодо підприємства дане визначення виглядає в такий спосіб:  підприємство є 
неефективним, якщо існує інше підприємство, що забезпечує одержання кращих 
результатів для кожного середньостатистичного індивіда при будь-яких умовах 
функціонування. 

Фінансові результати як ціль господарювання, що припускає варіативність її 
досягнення, є мірою ефективності, що дозволяє вибрати підприємству найбільш 
прийнятні напрямки розвитку. Тісний взаємозв'язок  фінансових результатів з 
усіма видами діяльності підприємства, їх залежність від стану й ефективності 
використання матеріальних та трудових факторів виробництва, ефективності 
системи управління визначають їх високу значимість у системі оцінок  
підприємства. З іншої сторони, цілеспрямований процес управління фінансовими 
результатами впливає на загальну ефективність функціонування будь-якого 
підприємства. 

Таким чином, ефективне управління фінансовими результатами це такий 
варіант прийняття рішень щодо генерування доходів та оптимізації витрат, що 
забезпечує підвищення рівня ефективності підприємства в цілому.  

Підприємство відкрита регульована соціально-економічна система, тому 
фактичні показники фінансових результатів відбивають не тільки компетентність 
керівництва та якість управлінських рішень, але й дію зовнішніх факторів і 
об'єктивних умов господарської діяльності підприємств. 

Процес ухвалення рішення повинен орієнтуватися не тільки на цілі та 
можливі альтернативи, але й на зовнішні обставини, які є коригувальними 
факторами та об'єктивно впливають на результати діяльності підприємства. 
Прийняття тих або інших управлінських рішень, щодо формування фінансових 
результатів, повинно враховувати, в першу чергу, вплив внутрішньо властивих 
даному процесу економічних механізмів, а також ряду інших об'єктивних 
факторів. 
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Аналіз поточного стану підприємства, що визначається рішеннями, діями 
минулих періодів, на основі виявлення взаємодії ресурсів та результатів, доходів 
та витрат, зусиль та досягнень, дозволяє оцінити реальне положення, виміряти, з 
певним ступенем точності, рівень ефективності й можливі шляхи його 
підвищення. Оцінка ефективності  - це складний та багатогранний процес. Про 
відносність оцінки ефективності пишуть американські вчені, автори монографії 
«Оцінка ефективності бізнесу» [4], яку вони зв'язують, по-перше, з різноманіттям 
бізнес-процесів на будь-якому підприємстві й багатофакторністю концепції 
ефективності; по-друге, з неоднозначністю підбора системи показників для 
оцінки; по-третє, зі складністю виміру нефінансових факторів; по-четверте, з 
розривом між ідеальною та реальною оцінками (поточними та майбутніми 
грошовими потоками). Але, незважаючи на це, вони підкреслюють важливість та 
значимість оцінки, необхідність системного підходу до вивчення ефективності.    

Оцінка ефективності управління фінансовими результатами розглядається,  
насамперед, з погляду прийняття рішень як ступінь реалізації поставлених цілей. 
Запропоновані критерії (темпи росту, мінімальний, необхідний розмір фінансових 
результатів та їх рентабельність) дозволяють кількісно оцінити рівень 
ефективності як різницю між фактичними та нормативними (цільовими) 
значеннями. Однак, у силу відсутності сьогодні на підприємствах  повноцінного 
планування, нормативної бази, досліджувати стан ефективності  за цими 
параметрами не представляється можливим. 

Розгляд ефективності з погляду результативності господарської діяльності на 
основі зіставлення «входів та виходів», ресурсів, витрат і, у першу чергу, 
економічних результатів дає можливість сформувати більш реальну систему 
оцінок. При відсутності власних стандартів, еталонів ефективності усередині 
підприємства оцінити ефективність його діяльності або окремих її видів можливо 
порівнюючи ті або інші показники з аналогічними показниками кращих 
підприємств, середніх показників у конкурентній групі, із кращими власними 
показниками за попередні періоди. Еталонне тестування допомагає менеджерам: 
оцінювати загальну прибутковість, працездатність і ефективність; краще 
контролювати витрати, порівнюючи їх з найвищими показниками, досягнутими 
іншими; краще зрозуміти природу свого бізнесу, а також визначити, який метод 
ведення справ ефективний, а який  - ні; виявити сховані несприятливі тенденції.  
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ГРОШОВІ ПОТОКИ ТА ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
Виходячи із двох основних (базових) цілей поточної діяльності 

підприємств: прибутку й необхідного розміру коштів, відзначимо, що прибуток 
і гроші – це кінцеві результати будь-якого бізнесу. Якщо прибуток є ключовим 
елементом «економічного» базису, то грошовий потік є кінцевим показником 
«грошового» або фінансового базису. Основою і економічного, і фінансового 
базисів є співвідношення вхідних і вихідних ресурсів, різниця між якими 
визначає результативність діяльності підприємства [1, с. 274].  

Прибуток як результат економічної діяльності залежить від ефективності 
продажу і використання вхідних ресурсів, чистий грошовий потік визначається 
рухом фінансових і грошових потоків. У даній ситуації важливим є вміння 
керівництва підприємств, з одного боку, перетворювати прибуток у гроші, а, з 
іншого боку, при наявності коштів забезпечувати також одержання прибутку, 
оскільки ці процеси не завжди відповідають один одному. Кошти абсолютно 
необхідні підприємству. Без них діяльність підприємства швидко б 
припинилася. Однак великі суми готівки або взагалі не приносять прибуток, 
або приносять дуже низький прибуток, тому така готівка має бути присутньою 
у мінімальному обсязі для забезпечення повсякденних виплат, створення 
резервного (страхового) запасу й інвестиційного запасу (якщо підприємство 
планує майбутні вигідні інвестиції). 

У процесі управління підприємство має вирішувати, що йому важливіше 
для поліпшення фінансового стану: вільні кошти або ж підвищення 
платоспроможності? Наявність тієї або іншої суми коштів на ту чи іншу 
балансову дату ще не є критерієм оцінки платоспроможності підприємства. 
Важливіше знати – зміни суми грошових коштів за період і причини, що 
викликали ці зміни. Зміни грошових коштів виникають в результаті їхнього 
руху в процесі господарської діяльності, що характеризується таким поняттям 
як грошовий потік. 

Важливими складовими грошових потоків підприємств є зміни розмірів 
дебіторської та кредиторської заборгованостей, які суттєво впливають на 
величину чистого грошового потоку, що підтверджується показником 
фінансово-експлуатаційних потреб. 
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                                        ∆ФЕП = (∆З + ∆ДЗ) - ∆КЗ                                           (1), 
де ∆ФЕП – зміна за період фінансово-експлуатаційних потреб; ∆З  - 

змінення запасів товарно-матеріальних цінностей; ∆ДЗ - змінення дебіторської 
заборгованості;  ∆КЗ - змінення кредиторської заборгованості. 

При цьому, якщо дана зміна має негативне значення, тобто негативний 
грошовий потік приросту оборотних активів в абсолютній сумі перевищує 
позитивний потік приросту кредиторської заборгованості: 

                                    |- (∆ТЗ + ∆ДЗ)|  >  |+∆КЗ|                                       (2), 
або позитивний грошовий потік, пов'язаний зі зменшенням оборотних 

активів, залишається менше в абсолютній сумі зниження розміру кредиторської 
заборгованості:                           

                                     |+ (∆ТЗ + ∆ДЗ)| < |-∆КЗ|                                         (3), 
або якщо обидва потоки мають негативну спрямованість, то це значить, що 

потреби підприємства в додатковому фінансуванні змін оборотних активів за 
рахунок кредитів банків або власного капіталу збільшуються. Якщо 
співвідношення спрямовані в протилежну сторону:   

                                     |- (∆ТЗ + ∆ДЗ)| < |+∆КЗ|                                          (4), 
                                     |+ (∆ТЗ + ∆ДЗ)| > |-∆КЗ|                                          (5), 
або обидва потоки мають позитивний знак, то розмір фінансово-

експлуатаційних потреб зменшується й, відповідно потреба в додатковому 
фінансуванні оборотних активів за рахунок інших джерел знижується.  

Зміни дебіторської та кредиторської заборгованості є елементами 
грошових потоків, пов'язаними з операційною діяльністю й рухом оборотних 
активів. У зв'язку із цим певний інтерес представляє вивчення їхнього впливу 
на результативні потоки операційної діяльності й загальну зміну оборотних 
активів. 

Визначальним параметром змін оборотних активів як позитивних, так і 
негативних є рух досліджуваних заборгованостей.  

Таким чином, представлена схема оцінки потоків грошових коштів дає 
можливість наочно оцінити причини змін фінансово-експлуатаційних потреб, у 
т.ч. за рахунок змін дебіторської та кредиторської заборгованостей, а також 
джерела покриття цих змін. Крім того, виникає можливість визначити 
спрямованість впливу змін заборгованостей на чистий грошовий потік, який 
можна оцінити й кількісно. 

Розглянемо деякі співвідношення. У цілому чистий грошовий потік 
підприємства (ЧГП), визначається трьома результативними потоками від 
операційної діяльності (ЧГПо), інвестиційної (ЧГПі) і фінансової (ЧГПф) 
(залежність 4):  

                                 ±ЧГП = ±ЧГПо ± ЧДПі ±ЧГПф                                (4), 
 

яку можна розписати більш докладно й представити у такий спосіб:  
 

   ±ЧГП = Ч∆П + Ам ± ∆ТЗ ± ∆ДЗ ± ∆КЗ ± ∆НА ± ∆ВК ± ∆КБ - Дд ± Ін      (5), 
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де ЧП – чистий прибуток підприємства; Ам – амортизаційні відрахування; 
∆ТЗ, ∆ДЗ, ∆КЗ, ∆НА, ∆ВК, ∆КБ – зміна за період відповідно товарних запасів, 
дебіторської й кредиторської заборгованостей, необоротних активів, власного 
капіталу, кредитів банків; Дд – кошти, використовувані на виплату дивідендів, 
або на споживання; Ін – різниця інших надходжень і платежів. 

Якщо дане рівняння перегрупувати, то одержимо вираз:  
      ±ЧГП=(ЧП + Ам) ± (∆ТЗ ± ∆НА) ± (∆ДЗ ± ∆КЗ) ± (∆СК ± ∆КБ) -Дд ±Ін    (6), 

де перший доданок (ЧП+Ам) – чистий дохід від операційної діяльності; 
другий – (∆ТЗ ± ∆НА) – зміна матеріальних активів; третій –  (∆ДЗ ± ∆КЗ) – 
сукупна зміна заборгованостей; четвертий – (∆ВК ± ∆КБ) – зміни складових 
капіталу, що визначають його фінансову структуру; доданок Дд – визначає 
кошти, що вивільнилися з обороту, для задоволення потреб власників 
підприємства. 

Кожний із цих доданків формується під впливом як об'єктивних зовнішніх 
і внутрішніх факторів, так і під впливом фінансової політики підприємства, 
рівня й ефективності управління. Перегрупування статей «звіту про рух 
грошових коштів» відповідно до залежності 6 дають можливість оцінити 
ефективність різних складових фінансової політики підприємства: формування 
й розподілу чистого доходу; розвитку матеріальних активів і джерел їхнього 
фінансування; співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей. 
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INTEGRATING INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY INTO 

THE BUSINESS MODEL FRAMEWORK 
The introduction of business design thinking triggered by the progress in the 

theory of technology entrepreneurship and startup experimentation has caused the 
recent shift of business management focus to the issues of value creation and delivery 
[1]. This was followed by the rise of studies on the role of business models in firm 
internationalization [2, 3] as well as business model innovation through industry 4.0 
[4].  

Simultaneously value proposition is at the core of the modern marketing 
paradigm [5, 6]. Consequently, these developments lead to the problem of integrating 
international marketing strategy into the business model framework.  



70 

There is a wide consensus that the typical international marketing strategy 
includes the country’s marketing objectives defined, target market description, and 
the corresponding marketing mix [7]. In this approach, the value proposition was 
viewed as an instrument to develop a winning marketing strategy. In other words, the 
value proposition is not considered as a distinct element of the marketing strategy. 
Yet value description is frequently present in the brand concept, as well as product 
concept but can be frequently found in many versions of the marketing strategy 
statements. 

In view of that, we suggest that highlighting the value proposition within the 
typical international marketing strategy would make it operational for its further 
integration into the business model frameworks.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В ЕПОХУ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Сучасна міжнародна економіка все більше набуває глобального 

характеру. Це спричинило багато суттєвих змін: виникнення і поширення 
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наднаціональних структур (транснаціональних корпорацій і банків, 
міжнародних організацій, регіональних угруповань), більш тісний зв’язок між 
всіма суб’єктами світової економіки, підвищення її на якісно новий рівень. В 
умовах глобалізації кожна країна, яка хоче мати конкурентоспроможну 
національну економіку, повинна інтегруватися у глобальний економічний 
простір, активно встановлювати економічні відносини із різними його 
суб’єктами. З цією метою країни світу та їх господарські структури повинні 
розробляти та реалізовувати стратегії свого економічного розвитку, які б 
дозволили їм інтегруватися у глобальну економічну систему, знайти в ній свою 
нішу й отримати певні вигоди для свого економічного розвитку. 

1.Процеси глобалізації прискорились в останні 25 років. Протягом усього 
періоду світова економіка демонструє зростання: світовий експорт, як частка 
ВВП, збільшився з 20,4% у 1993 році до 29,5% за підсумками 2019року [1]. За 
цей самий період загальносвітовий ВВП збільшився з 25,8 трлн. дол. США до 
74,2 трлн. дол. США. [2] 

2.Ще одним показником, який демонструє стрімке зростання 
глобалізаційних процесів є обсяг прямих іноземних інвестицій у виробничі 
фонди: фабрики, обладнання, землю. За даними Світового Банку, у 1993 році 
обсяг прямих іноземних інвестицій складав 211,8 млрд. дол. США, а у 2019 – 
2,2 трлн. дол. США [3]. Тобто, зростання стало десятикратним, тоді як світовий 
ВВП зріс майже у три рази. Найбільші потоки прямих іноземних інвестицій 
проходять між промислово розвиненими країнами. 

Ознаками нової парадигми менеджменту є: − орієнтація не на обсяг 
випуску, а на якість продукції та послуг, на задоволення вимог споживачів; − 
ситуаційний підхід до управління, визнання важливості швидкості та 
адекватності реакції, що забезпечує адаптацію до умов існування фірми, за яких 
раціоналізація виробництва стає завданням другого порядку; − головне джерело 
додаткової вартості – люди, що володіють знаннями (когнітаріат); − 
підприємство − це відкрита система, що розглядається в єдності з факторами 
внутрішнього та зовнішнього середовища − система управління, орієнтована на 
збільшення ролі організаційної культури та нововведень, мотивацію робітників 
і стиль керівництва [2]. Світова практика показала, що компанії, які звертають 
увагу на ці аспекти нової парадигми менеджменту, стають лідерами на 
міжнародному ринку, що підтверджується на прикладі таких компаній, як 
IKEA, Hewlett Packard, Nike, Phillip Morris, Sony тощо. 

Отже, головною метою міжнародного бізнесу є стабілізація та збільшення 
обсягу (маси) і норми прибутку, тобто підвищення рентабельності, 
ефективності загального бізнесу того або іншого економічного суб’єкта, 
підприємця. Тема розвитку світового бізнесу включає величезну кількість 
складних комплексних процесів. Описані тенденції – лише частина списку 
нових і актуальних феноменів у міжнародному зовнішньому середовищі 
бізнесу. Ці тенденції повинні вивчатися не тільки вченими-теоретиками, але і 
бізнесменами-практиками, тому що знання тенденцій світового бізнесу робить 
можливим розроблення і впровадження адекватної стратегії компанії і сприяє 
ефективному пошуку шляхів розвитку бізнесу. Сьогодні дуже актуальними є 
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проблеми та тенденції міжнародного бізнесу у контексті інтеграції України в 
європейську спільноту. Тому саме детальне вивчення основ розвитку 
міжнародного бізнесу дає змогу окреслити ті напрями, розвиток яких зумовить 
розширення міжнародного бізнесу. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА 

ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ. 
Умовою розбудови незалежної економіки України зі зрілими 

ринковими відносинами є розвиток і процвітання виробничої сфери. 
Сучасна економічна ситуація в Україні близька до кризової. Імпульс 

для її виведення з кризового стану повинні дати інвестиції в промисловість 
та інші галузі виробництва. Отримати ці інвестиції можна тільки на 
фінансовому ринку Саме тут кошти будуть мати можливість переливу з 
однієї області в іншу, створюючи сприятливі умови для концентрації і 
централізації капіталу, виникнення нових підприємств, перерозподілу 
національного доходу. 

У підприємницької діяльності, економічній та науковій літературі 
закордонні фахівці виділяють два принципових напрями у визначенні 
логістики. Одне з них пов'язано з функціональним підходом до руху 
товарів, тобто управлінням усіма фізичними операціями, які необхідно 
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виконувати при доставці товарів від виробника до споживача. 
У ряді визначень логістики підкреслюється її оперативне - фінансовий 

аспект. У них трактування логістики виходить з часу розрахунку партнерів 
по угоді і діяльності, пов'язаної з рухом і зберіганням сировини, 
напівфабрикатів і готових виробів в господарському обороті з моменту 
сплати грошей постачальнику до моменту отримання грошей за доставку 
кінцевої продукції споживачеві. [1] 

 В інших визначеннях логістики знаходять відображення погляди 
фахівців, які акцентують увагу на окремих функціях в розглянутому циклі. 

В даний час можна відзначити і більш широкий підхід до логістики, 
який окрім вищеназваного включає аналіз ринку постачальників і 
споживачів, координацію попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг, а 
також гармонізацію інтересів учасників процесу руху товарів. У цьому 
випадку багато функцій маркетингу переходять до логістики. 

Логістика як технологія являє собою сукупність логістичних операцій, 
об'єктом яких є логістичні потоки. В системі національного обліку термін 
«потоки» відноситься до групи основних категорій. З потоками зв'язуються 
зміни в обсягах, складі або вартості активів і зобов'язань інституційних 
одиниць. 

Основною метою раціонального використання капіталу є надання 
капіталу характеристик фінансових ресурсів, а для визначення 
динамічного стану фінансових ресурсів необхідна наявність фінансових 
потоків. Матриця фінансових потоків найкращим чином відображає 
структуру (зміни) балансу фірми, а також загальну структуру фінансових 
потоків в економіці в цілому. [2] 

 При розгляді фінансового ринку виділяють два відносно 
самостійних сегмента - ринок інструментів боргу і ринок інструментів 
власності, а також переплетення двох видів фінансових потоків - 
інвестиційного та кредитного. Ці два потоки мають загальну основу - 
гроші або грошові еквіваленти у вигляді цінних паперів і різну фінансову 
перспективу у відносинах між постачальниками і споживачами капіталу. 

  У зв'язку з тим, що безпосереднім об'єктом аналізу стану і 
перспектив розвитку фінансового ринку є детерміновані інвестиційні та 
кредитні потоки капіталу, доцільно поставити питання про формування 
такого економічного спрямування наукових і прикладних досліджень, як 
фінансова логістика. [4] 

Важливою особливістю переважної частини фінансових продуктів і 
послуг в ринковому секторі виступає потоковий характер їх надання та 
використання. Ринки розвиваються шляхом диверсифікації можливостей 
забезпечення масовості трансакційних угод. 

Одним з видів потоків, які виникають на ринку є фінансові потоки. 
Сутність фінансових потоків та методи управління ними в економіці ще 
досі розглядаються економістами [1; 2; 3]. З усіх робіт виділяється робота 
[3, с. 20–22], в якій автор навела можливі варіанти руху потоків в системах 
в залежності від конкретних схем з’єднання елементів системи. 
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Сутність фінансової логістики можна визначити як професійне 
управління кругообігом фінансових потоків від постачальників капіталу до 
його споживачам. Технологічно таке професійне управління здійснюється 
шляхом надання відповідних послуг. Необхідність фінансової логістики 
пояснюється потребою в оптимізації потокового процесу надання послуг 
при використанні фінансових продуктів колом клієнтів. Номенклатура і 
якість послуг повинні гарантувати зменшення витрат, пов'язаних з 
фінансовим забезпеченням угод. Це в свою чергу підвищить 
рентабельність бізнесу, як посередницьких структур, так і їх клієнтів. 

Основні завдання фінансової логістики полягають у відстеженні 
інтенсивності і адресності інвестиційних і кредитних потоків капіталу, 
оцінці ризику і ефективності вкладень, аналізі регіональних і об'єктних 
(кого фінансувати і навіщо) переваг вкладників капіталу, прогнозуванні 
витрат і вигоди при досягненні спільних цілей постачальників і споживачів 
ресурсів. 

На думку В.В. Корнієва [4, с.59] ефективним фінансовим ринком слід 
вважати такий ринок, в структурі і в характеристиці фінансових потоків 
якого інвестиційна складова буде перевищувати кредитні та інші 
зобов'язання. Досягнення такого стану неможливо без створення 
інтегрованої системи регулювання і контролю фінансових і інформаційних 
потоків шляхом логистизации фінансового ринку. 

Логістичний підхід дозволить:  
1) створити досить ефективну систему дій, що управляють 

(позитивних і негативних стимулів), які б спонукали, враховуючи 
мотивацію діяльності всіх працівників цих структур, дотримуватися як 
виконавчу дисципліну, так і нормативну соціально-економічну постановку 
і реалізацію логістичних завдань; 

2) завдяки інваріантності побудови керуючих і керованих систем, а 
також взятих на озброєння ринкових форм, методів і технічних засобів 
управління, сприяти самонастраіванію і саморегулювання в мінливого 
зовнішнього середовища; 

3) створити досить об'єктивні і надійні індикатори оцінки наслідків 
стратегічних та тактичних рішень з використанням зворотних зв'язків. Без 
цього будь-яка ринкова структура не в змозі скорегувати своє 
функціонування і розвиток, особливо в нестабільних ситуаціях; 

4) виявити і використовувати резерви управління, наблизити реальну 
модель управління до нормативної; 

5) впливати на основні параметри управління поточними процесами. 
Таким чином, для ефективного управління фінансовим ринком 

необхідно врахувати його специфіку та можливості і розрахувати 
оптимальну економіко-математичну модель при якій зменшуються 
витрати, пов'язані з рухом капіталу, зменшується час пошуку 
інвестиційних або кредитних ресурсів і тим самим підвищується 
ефективність ринку в цілому. 



75 

Зрозуміло, пропонований підхід носить досить загальний характер і 
вимагає подальшої деталізації для його практичного втілення. 
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БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасна економіка та бізнес-моделі структуровані лінійно. Видобування 
ресурсів, виробництво продуктів, які потім використовуються і, зрештою, 
утилізуються. За даними 2019 року людство створило два мільярди тон відходів 
на рік при населенні у розмірі 7,6 мільярдів людей.[1] 

В рамках цієї лінійності створюється багато негативних зовнішніх ефектів, 
таких як проблеми з очищенням тропічних лісів та знищенням біорізноманіття, 
забрудненням навколишнього середовища через викиди СО2, відходами та 
мікро пластиками, які потрапляють у біосферу. 

Виходом із цієї проблеми є бізнес-моделі орієнтовані на циркулярну 
економіку, які пропонують закритий цикл, що підрозуміває виготовлення 
продукції, її споживання і найважливіше, відновлення відходів які залишаються 
після перших двох процесів. 

Циркулярні бізнес-моделі відрізняються від традиційних тим, що 
зосереджуються на створенні цінності для більш широкого кола зацікавлених 
сторін, а також беруть до уваги вигоди з точки зору суспільства та довкілля [2]. 
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Амбіція циркулярної бізнес-моделі полягає в тому, щоб утримувати ресурси в 
обігу якомога довше. Замінюючи дефіцитні ресурси повністю відновлюваними, 
перероблюваними або біодеградуючими вхідними ресурсами, зменшується 
споживання ресурсів, відходи та виснаження невідновлюваних ресурсів. Бізнес-
моделі циркулярної економіки вимагають від компаній активної участі в 
утилізації використаної продукції, пошуку нових можливостей, наприклад, 
пропонувати використання чи доступ замість продажу товарів, та оптимізувати 
здатність функціонування відходів через весь ланцюжок створення вартості.  

Сучасні дослідження, такі як ті, що були розроблені Фондом Еллен 
Макартур [3], виходять за рамки прямих ланцюгів поставок і мають на меті 
використати потенціал закритих циклів. Розробками бізнес моделей основою 
яких є закритий цикл виробництва також займалися Clinton, L. та R. Whisnant. 
2014[4] які розробили двадцять інноваційних бізнес моделей для 
«sustainability».  

На теперішній час морфологічний аналіз та типологія бізнес моделей 
економіки замкнутого циклу [5] пропонує 6 основних бізнес моделей які 
поєднують у собі різні характеристики притаманні циркулярній економіці. 
Поєднання особливостей різних випадків для розробки загальних зразків є 
загальним методом у дослідженні бізнес-моделі [6]. Ці 6 бізнес моделей : 
"ремонт і обслуговування "(Repair and Maintenance Business Models) "повторне 
використання та перерозподіл"(Reuse and Redistribution Business Models) 
"реконструкція та реорганізація"(Refurbishment and Remanufacturing Business 
Models) "переробка"(Recycling Business Models) "каскадна та 
переробляюча"(Cascading and Repurposing Business Models) "органічна 
сировина"(Organic Feedstock Business Models)[5] 

Ці моделі доволі вдало використовуються у різних сферах промисловості. 
Однією з них є текстильна промисловість, що не дивно адже вона є другою 
найбільш забруднюючою галуззю у світі. До прикладу міжнародна компанія I: 
CO, скорочення від I: Collect[7] є світовим новаторським рішенням для збору, 
повторного використання та переробки використаного одягу та взуття. 
Компанія оперує у понад шістдесяти країнах світу.  

Стосовно інших товарів тривалого використання, то Голландський 
виробник килимів Desso був однією з перших компаній, яка прагнула до 
виробництва замкнутого циклу в килимовій промисловості. Використовуючи 
бізнес модель "ремонт і обслуговування "(Repair and Maintenance Business 
Models) вони досягли замкнутого циклу в якому використовують нешкідливу 
сировину багаторазового використання, при переробці якої вони створюють 
сировину як для себе, так і для інших компаній промисловості.[8]  

Тим не менш, бізнес-моделі Renault демонструють принципи довшого 
обертання деталей та забезпечення каскадного використання вбудованих 
матеріалів, коли частини неможливо відновити. [9] 

У сучасному світі коли екологічні проблеми стають все більш 
незворотними виникла потреба у створені  вигідних, вагомих та стійких рішень, 
які працюють не лише для компанії на фінансовому рівні, а й для нашої 
планети. Отже, бізнес моделі циркулярної економіки є вдалим напрямком для 
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компаній як у розвитку міжнародної діяльності та збільшенні своїх доходів, так 
і в інтеграції суспільних цілей для благополуччя нашої планети. 
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СТАН ФОНДОВИХ РИНКІВ НА ПОЧАТКУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Пандемія, що розпочалась у Вухані в 2019 році, згодом змінила звичний 
нам світ у багатьох аспектах. Зміни не оминули фондові ринки, які швидко 
реагують на будь-які проблеми у світовій економіці. Розуміння змін на 
фондових ринках є важливим для корегування планів підприємств, які 
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працюють на міжнародних ринках, що робить тему дослідження актуальною. 
Метою дослідження є аналіз змін на окремих фондових ринках, які було 
викликано світовою пандемією.  

Поширення інфекції світом призвело до обвалу фондового ринку, який 
почався в середині лютого 2020 року. При аналізі фондових індексів  різних 
частин світу можна побачити негативний вплив пандемії та викликаних нею 
локдаунів, величезних збитків галузей перевезень, туризму, креативної 
індустрії тощо. Значного зниження дістали ціни акцій готельних холдингів, 
авіакомпаній і рітейлерів класу люкс, ціна нафти на міжнародних ринках. У той 
же час підскочили ціни на більш безпечні активи на кшталт золота і державних 
облігацій.  

Починаючи з січня 2016 індекс Доу Джонса набирав обертів. Відбувались 
незначні падіння, але індекс зростав майже 4 роки [1]. Проаналізуємо, як індекс 
відреагував на пандемію. Результати аналізу представлено на рисунку 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Індекс Dow Jones в період 01.02.2020 - 29.04.2020. 
 

З появою COVID-19 протягом 2 місяців індекс падав з чималою 
швидкістю. Це цей період він знизився на 26%; мінімум спостерігався 
23.03.2020. Після того відбувся так званий відскік, скоріш за все, пов'язаний із 
завіряннями президенту США щодо успіхів у боротьбі з вірусом.  

Розглянемо зміни індексу Nikkei 225 Stock Average, один з найважливіших 
фондових індексів в Японії. З 2016 року індекс набирав обертів і піку досяг в 
середині 2018 року, потім в 2019 відбувся спад, який завершився високими 
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показниками у 2020 році [2]. Але пандемія значно знизити індекс. Найзначніше 
зниження можна також побачити наприкінці березня 2020 року. Так само, як і у 
випадку з попереднім індексом, ближче до середини квітня відбувались спроби  
повернення до минулих значень (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Nikkei 225 Stock Average  в період 01.02.2020 - 29.04.2020 
  

Висновки. Пандемія, яку було викликано вірусом COVІD-19, негативно 
вплинула на економіку та фондові ринки усіх частин світу. Багато культурних 
подій було відмінено або відкладено: національні чемпіонати європейських 
країн практично з усіх видів спорту, чемпіонат Європи з футболу 2020 року, 
Літні Олімпійські ігри 2020, які повинні були початися 24 липня в Токіо, 
численні концерти та гастролі по всьому світу. За результатами дослідження 
можна побачити, що на початку пандемії відбулось значне падіння індексів 
Dow Jones та Nikkei 225, яке змінилось зворотнім трендом. Але останній на той 
момент був викликаний впевненістю бізнесу у поверненні до «нормального 
життя» ще наприкінці весни. Перспективним напрямом досліджень може бути 
вивчення впливу пандемії на стан фондових ринків протягом усього 2020 року. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ  

ТА СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Зовнішні умови та проблеми фінансового забезпечення діяльності 

підприємств обумовлюють необхідність більш кваліфікованої оцінки фінансового 
стану з метою виживання їх в умовах кризи й невизначеності. Одним з основних 
факторів  виживання підприємств в умовах кризи та підгрунтям їх фінансового  
стійкого стану є фінансова стабільність. 

З економічної точки зору фінансова стабільність являє собою органічний 
процес чіткої взаємодії внутрішніх механізмів фінансової стабілізації 
підприємства ( оперативного, тактичного та стратегічного) з метою виведення 
підприємства з кризового стану або забезпечення його економічного  зростання. 

 Біла О.Г. відзначає, що «фінансова стабільність підприємства предстаавляє 
собою одну з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. 
Вона пов’язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. Вона 
проходить різні етапи. Так, в кризовій ситуації підприємство може досягати 
фінансової стабілізації за такими етапами: 1) ліквідація поточної 
неплатоспроможності підприємства; 2) відновлення фінансової стійкості 
(фінансової рівноваги у короткостроковому періоді); 3) забезпечення фінансової 
рівноваги у довгостроковому періоді. Для кожного етапу фінансової стабілізації 
застосовуються окреміі її внутрішні механізми( оперативний, тактичний та 
стратегічний), які включають систему заходів для вирішення конкретних завдань» 
[1].  
       На думку Заюкіної М.С. «Фінансова стабільність як економічна категорія 
представляє собою сукупність економічних відносин, що забезпечують умови 
збереження підприємством абсолютної або нормальної фінансової стійкості при 
контрольованій фінансовій рівновазі та одночасно спроможність до стійкого 
економічного зростання при врахуванні найбільш вагомих зовнішніх чинників. 
Отже, фінансова стабільність — це спроможність підприємства досягати стану 
фінансової рівноваги при збереженні достатнього ступеня фінансової стійкості та 
зберігати цей стан у довгостроковій перспективі при ефективному управлінні 
фінансами». 

Оспіщев В.І. характеризує цей термін наступним чином: «Фінансова 
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стійкість — це такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого раціональне 
розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної 
прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення. Фінансова 
стійкість — один із головних чинників, що впливає на досягнення підприємством 
фінансової рівноваги та фінансової стабільності» До складових елементів 
фінансової стабільності відносяться: фінансова рівновага підприємства, ресурсна, 
потенційна та фінансова стійкість. Основними із цих складових фінансової 
стабільності є фінансова рівновага та фінансова стійкість. [3, с.24]  
 Дружинін А.І. відмічає, що   визначення стандартизованої межі фінансової 
стійкості є складним процесом. Кожне підприємство функціонує та здійснює свою 
операційну діяльність в умовах певного економічного середовища. Умови 
функціонування підприємства визначаються фазою розвитку економічної системи. 
Щодо підприємства генерує низка чинників макроекономічного характеру, на які 
підприємство впливати не зможе, але зворотний їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства, його ліквідність, платоспроможність і тим більше 
фінансову стійкість досить значний. На кожному етапі розвитку підприємства 
вплив чинників макроекономічного характеру є значним, але особливо їх 
значущість зростає на такій стадії розвитку системи, як економічна криза. Чинники 
макроекономічного характеру впливають на всі без винятку підприємства, проте 
характер їх впливу на фінансову стійкість залежить від специфіки діяльності 
кожного окремого суб’єкта господарювання. Внутрішні чинники, які впливають на 
фінансову стійкість, відображують специфіку діяльності підприємства та 
обумовлюються стадією життєвого циклу самого підприємства [4 с. 57].  

Узагальнюючи наукові пдходи до поняття фінансової стабільності, 
пропонується наступне її визначення: «Фінансова стабільність – це такий стан 
менеджменту на підприємстві, коли забезпечуються всі її складові необхідними 
ресурсами для вирішення поточних й стратегічних завдань в залежності від впливу 
зовнішніх або внутрішніх чинників та подальшого розвитку підприємства». 
          Для забезпечення фінансової стабільності необхідно наряду із заходами 
фінансового характеру застосовувати більш надійні й стабільні чинники 
методичного, організаційного та управлінського характеру з інноваційними 
інструментами для її окремих складових. Перманентне управління цим процесом 
можливе за рахунок впровадження вартісно-орієнтованого управління з його 
переліком оціночних показників та контролінгового менеджменту з його 
оперативним та стратегічним інструментарієм. 
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МЕТОДИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
Проблема достатності власного капіталу українських банків найбільш 

гостро себе проявила, коли Національний банк України почав очищення 
банківського сектора. Нацбанком було прийнято 98 рішень про визнання банків 
неплатоспроможними і про ліквідацію починаючи з 2014 року. Ці рішення 
продемонстрували необхідність дотримання банками достатнього розміру 
власного капіталу і збільшення його розміру для стабільного функціонування 
як кожного банку окремо, так і банківської системи в цілому.  

Значний внесок у вивчення методів капіталізації комерційних банків 
зробили такі відомі вчені-економісти як Байбел Н., Рутледж Дж. Філіп і Ворлі 
Марк, Михеева Н.Н., Хадеев Д., Жихарев К.Л. та інші.  

Незважаючи на значну кількість досліджень шляхів капіталізації 
комерційних банків в Україні це питання досі не вирішено остаточно і потребує 
подальшого вивчення. 

Методи капіталізації банків нараховують велику кількість варіантів, проте 
враховуючи сучасну ситуацію та реалії стану банківського сектору України, 
можливості використання кожного методу слід виділити такі: 

1. Реінвестування прибутку в капітал є основним внутрішнім джерелом 
збільшення власних коштів банку. Однак розмір прибутку залежить від 
масштабів діяльності і ефективності роботи.   

Для банків, діяльність яких характеризується високою нормою прибутку, це 
найбільш простий і найменш дорогий метод поповнення капіталу. Так Байбел Н., 
Рутледж Дж. Філіп і Ворлі Марк у своїй роботі «Capital - Raising Strategies» 
відзначають, що стратегія використання нерозподіленого прибутку в якості 
джерела збільшення банківського капіталу не достатня сама по собі і необхідно 
застосовувати її спільно з іншими стратегіями капіталізації [1, стр. 11].  

2. Дивідендна політика. Реінвестування прибутку ефективно поєднується з 
політикою “нульового дивіденда”, коли акціонери банку дивіденди 
направляють на збільшення власного капіталу банку. Поєднання цих методів 
капіталізації в 2019 році використовували такі банки як “Креді Агріколь банк” 
та “ПУМБ”. 
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3. Використання коштів, залучених на умовах субординованого боргу. 
Випуск капітальних боргових зобов'язань. Дана стратегія збільшення капіталу 
відноситься до зовнішніх джерел і має на увазі випуск боргових цінних паперів 
банку, відкриття спеціальних депозитних рахунків і отримання довгострокових 
кредитів. Такі боргові зобов'язання банку називаються субординованими. Цей 
інструмент характеризується фіксованими термінами погашення залучених 
коштів, які спрямовуватимуться на покриття збитків, крім ситуації ліквідації 
банку [2, стр. 177].  

Головною перевагою використання коштів, залучених на умовах 
субординованого боргу, є відсутність процентних виплат по боргу в 
оподатковуваний дохід. Оскільки після закінчення терміну субсидовані 
зобов'язання повинні погашатися, банки часто використовують такий механізм, 
як рефінансування субсидованого боргу, тобто погашають облігації, за якими 
минув термін позики, за рахунок коштів від нового випуску облігацій. Це 
дозволяє банку, що відчуває потребу в додаткових коштах, мати боргові 
зобов'язання в якості постійного елемента капіталу. Це дозволило 
докапіталізувати у 2017 році “Приватбанк” на 38,5 млрд. грн. 

4. Участь держави в капіталі кредитних організацій. Направлення 
державних грошей в банки, як правило, відбувається у вигляді прямих 
інвестицій, а так само у вигляді податкових пільг. Такий спосіб можливий лише 
для державних кредитних організацій або для тих, у чиєму статутному капіталі 
контрольний пакет акцій належить державі. Як приклад можна привести 
«Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк» та «Приватбанк». Безумовно, 
перевагою даної стратегії є значний ресурс капіталізації. Однак цей метод 
неприйнятний для банків, позбавлених державної підтримки, а також на 
сучасному етапі Україна розглядає варіанти зменшення частки державних 
банків в банківській системі. 

5. Злиття і поглинання. Злиття і поглинання, як механізм збільшення 
капіталу банку, має на увазі об'єднання банківських інститутів в одну 
організацію із загальним капіталом. Банківська система, на думку багатьох 
фахівців і аналітиків, потребує укрупнення і консолідації фінансових 
інститутів, оскільки це дозволить їм сприяти сталому економічному зростанню 
[3, стр. 140]. Як приклад можна привести злиття таких банків як “Альфа-Банк” 
та “Укрсоцбанк” в 2019 році, в 2020 році на розгляді Антимонопольного 
комітету та Національного банку України поглинання банком 
“ТАСКОМБАНКОМ” російської дочки “Промінвестбанку”, в 2012 році 
завершилося злиття дочок французької банківської групи Credit Agricole S.A. в 
Україні “Корпотативного та інвестиційоного банку “Креді Агріколь” та “Креді 
Агріколь банку”. 

5. Залучення стратегічного інвестора. Стратегія збільшення власного 
капіталу з використанням засобів іноземного стратегічного інвестора є досить 
привабливою, оскільки дозволяє залучити значний обсяг коштів і встановити 
партнерські взаємини з великими іноземними організаціями. Стратегічними 
інвесторами можуть виступати великі іноземні банки і фонди прямих 
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інвестицій. Цим шляхом в свій час пішли такі сучасні банки як “Укрсиббанк”, 
“Мегабанк”, який залучив в якості інвестора KfW та ЄБРР . 

Серед перерахованих методів капіталізації банків відсутні методи, які 
передбачають випуск додаткових акцій, вихід на IPO та інші через 
неможливість та недоцільність застосування в сучасних реаліях. 

Таким чином, можна зробити висновок, що серед методів капіталізації 
українських банків сьогодні найбільш актуальними є реінвестування прибутку і 
дивідендна політика, включення до капіталу коштів на умовах субординованого 
боргу, залучення стратегічного інвестора, участь держави у капіталі та злиття і 
поглинання. При виборі методів збільшення власного капіталу керівництву 
банків необхідно вибирати найоптимальніші, при чому доцільно застосовувати 
одразу декілька методів для досягнення найбільш ефективного результату. 
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ЛІЗИНГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Практика розвинутих країн свідчить, що лізинг є особливим фінансовим 

інструментом стабільного оновлення матеріально-технічної бази багатьох 
підприємств. Для України, яка гостро відчуває необхідність переозброєння 
основних фондів в усіх сферах економіки, потреба розвитку ринку лізингових 
послуг є особливо актуальною. Згідно з законодавством України лізинг є 
підприємницькою діяльністю, спрямованою на вкладення власних чи залучених 
фінансових ресурсів, яка полягає в наданні лізингодавцем у користування на 
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визначений строк лізингоотримувачу майна, що є власністю лізингодавця (або 
набувається ним у власність за дорученням і погодженням з 
лізингоодержувачем у відповідного продавця майна) за умови сплати 
лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. 

Фінансовий лізинг володіє значним потенціалом розвитку національної 
економіки завдяки сприянню прискоренню обертання грошей, одночасно 
модернізуючи технології та обладнання. Перешкоди розвитку ринку 
фінансового лізингу в Україні поряд із високою вартістю кредитних ресурсів, 
слабким розвитком ринку фінансових послуг, полягають також у використанні 
фінансового лізингу у тіньових схемах. 

Представники підприємницького сектору зокрема та економічний сектор 
країни взагалі мають змінювати підходи до накопичення власних джерел 
фінансування у сукупності з заходами зниження обсягу тіньової економіки та 
підвищення рівня економічної безпеки. Саме фінансовий лізинг має стати 
перспективним інструментом фінансування технологічної  модернізації 
економіки України й забезпечувати потенціал зміцнення її економічної безпеки.  

Застосування лізингових операцій різноспрямовано впливає на економічну 
безпеку держави. Загалом збільшення їхніх обсягів сприяє реалізації 
національного інтересу у швидкому оновленні засобів виробництва, що у свою 
чергу позитивно впливає на зміцнення макроекономічних, інвестиційних, 
фінансових складових економічної безпеки держави. Таке явище доводить 
необхідність впровадження заходів боротьби з проявами тіньової економіки в 
лізингових операціях, особливо коли йдеться про фінансовий лізинг. 
Лізинговий сегмент має стати пріоритетним інструментом впливу на рівень 
економічної безпеки за умови подолання таких негативних явищ як тіньові 
схеми. Основні можливі напрями активізації та успішного піднесення 
лізингових відносин в Україні відображено на рис.1. 

 Фінансовий лізинг володіє значним потенціалом розвитку національної 
економіки завдяки сприянню прискоренню інвестиційних процесів та 
модернізації виробничої бази та інфраструктури, що формує його позитивний 
вплив на економічну безпеку. Україна знаходиться на початковому етапі 
розвитку ринку лізингу, і низка факторів, що існують на ринку, поки що 
гальмують його розвиток. Обмеженість фінансування галузі в Україні, 
відсутність сучасної сприятливої законодавчої бази та відсутність спеціальних 
податкових стимулів, низька обізнаність підприємців про сучасні інструменти 
фінансування бізнесу є найсильнішими перешкодами для розвитку лізингу в 
країні. Це обмежує підприємства у фінансуванні. Згідно з дослідженням, на 
українському ринку найбільше користуються лізингом дві галузі – транспортна 
та сільське господарство. Найбільший потенціал для проникнення лізингу в 
Україні мають такі нові сегменти економіки, як ІТ, медицина (медичне 
обладнання), дорожнє будівництво, логістика, нерухомість, інфраструктура, 
переробка відходів, альтернативна та відновлювальна енергетика. Водночас на 
сьогодні активізація лізингових послуг на фінансовому ринку України суттєво 
може вплинути на розширення реального сектору економіки та вивести 
вітчизняні підприємства на зовнішній ринок як конкурентоспроможні. 
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Рисунок 1 – Вектори розвитку лізингових відносин в Україні 
 

При дослідженні особливостей розвитку лізингових послуг в Україні та 
країнах Європи доводить, що для лізингових послуг є характерним швидкий 
розвиток під дією податкових та адміністративних пільг та стимулів. Проте 
згодом, зважаючи на зловживання, пов’язані з використанням лізингового 
механізму для отримання знижок та пільг, останні скасовуються. Глобальні 
світові тенденції переміщення капіталу до офшорних юрисдикцій, які 
підсилюються в Україні внутрішніми чинниками, створюють сприятливі умови 
для використання фінансового лізингу в тіньових схемах. 

Визначення обсягу фінансового лізингу, який використовується в тіньових 
схемах, дозволяє оцінювати динаміку цього показника з року в рік, 
прослідковувати тенденції тінізації фінансового лізингу та розробляти механізм 
впливу детінізації фінансового лізингу на економічну безпеку держави, 
виходячи із впливу різних заходів на це явище. Урахування лише тіньових 
послуг фінансового лізингу, недопущення врахування легальних операцій 
фінансового лізингу в обсязі тіньових полягає в тому, що у випадку повернення 
об’єкта лізингу, ця операція відображатиметься як у звітності з капітальних 
інвестицій за рахунок фінансового лізингу, так і обсязі операцій фінансового 
лізингу. Принцип урахування ризиків та загроз економічній безпеці України 
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полягає у введенні в методику коефіцієнта тінізації фінансового лізингу, який 
слугує індикатором наявності загроз інтересам економічної безпеки України. 
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ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ТА 

ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО 
СЕКТОРУ 

Фінансова стратегія є потужним інструментом досягнення пріоритетних 
цілей підприємства та його власників. Ступінь ефективності реалізації цієї 
стратегії залежить від правильності її розробки, повноти обліку і оцінки 
чинників, що впливають на підприємство. Це вимагає розкриття суті та змісту 
фінансової стратегії, її функцій, етапів, методів і інструментів, а також 
чинників, що впливають на її формування й розвиток. 

Зміст фінансово-економічної стратегії повністю визначається чинниками 
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Ефективна стратегія 
повинна розроблятися на їхній основі, повністю відповідати зовнішньому і 
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враховувати особливості внутрішнього середовища. В цьому випадку 
підприємство зможе використовувати сильні сторони своєї фінансової 
діяльності для досягнення значних фінансових результатів та здійснювати 
заходи щодо усунення погроз і зменшення негативної дії середовища. 

Необхідною умовою досягнення стратегічних цілей і успішного 
функціонування підприємства є забезпечення високого рівня фінансової 
безпеки. Для цього необхідним є розроблення та реалізація фінансової стратегії, 
спрямованої на раціональне й ефективне використання доступних фінансових 
ресурсів на основі оптимізації структури капіталу. Розглядаючи промислове 
підприємство як відкриту соціально-економічну систему, ідентифікувати рівень 
економічної безпеки доцільно в кожній функціональній складовій 
підприємницької діяльності: виробничій, комерційній, фінансовій, 
управлінській та складовій сталого розвитку. Перелік зовнішніх загроз 
фінансовій безпеці промислових підприємств є досить однорідним, їхнє 
виникнення та вплив пов’язані з умовами здійснення фінансової діяльності, що 
відображено на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств промисловості 
  
Сукупність внутрішніх загроз є суттєво відмінною для промислових 

підприємств, що пояснюється специфікою фінансової діяльності (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Внутрішні загрози фінансовій безпеці підприємств промисловості 
 
Важливим аспектом, який вимагає особливої уваги для забезпечення 

фінансової безпеки, є врахування рівня фінансового ризику з метою уникнення 
прийняття неадекватних управлінських рішень, що здатні порушити стійкість 
господарюючого суб’єкта та загрожувати його безпеці. Економічною 
передумовою тривалої збиткової діяльності промислових підприємств (втратою 
економічної безпеки) є низька, у порівнянні з європейською продукцією, 
конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробника. 

При розробці фінансової стратегії слід керуватися як загальними 
правилами системного й ситуаційного підходів, так і принципами, що 
забезпечують найраціональніше і швидке досягнення стратегічних цілей. 
сутність фінансової стратегії полягає у визначенні пріоритетних цілей і системи 
заходів по їхньому досягненню в області формування фінансових ресурсів, 
оптимізації структури капіталу, ефективності використання активів, що 
відповідають загальній концепції розвитку підприємства і забезпечують її 
реалізацію.  

Більшість промислових підприємств в Україні по при складність умов 
ведення господарської діяльності не приділяють належної уваги проблемі 
формування безпечних умов розвитку. Реактивні заходи реалізуються за 
результатами зниження рівня фінансової безпеки і перш за все спрямовані на 
ліквідацію наслідків реалізації загроз у фінансовій сфері. З одного боку, це 
засвідчує наявність суттєвих проблем із управлінням кожною із 
функціональних складових економічної безпеки, а з іншого – визначає 
пріоритетність формування останнього захисного редуту у вигляді системи 
фінансової безпеки, який має захистити підприємство від суттєвих втрат та 
банкрутства. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Оборотні активи займають значну частку в загальній валюті балансу. Це 

наймобільніша частина капіталу, від стану і раціонального використання якого 
залежать результати господарської діяльності і фінансовий стан підприємства. 
Оборотні  активи – це мобільні  активи підприємства, що контролюються 
підприємством, неоднорідні за своїм складом та знаходяться на різних стадіях 
кругообігу, які призначені для забезпечення безперервного й планомірного 
процесу господарської діяльності, споживаються та поновлюються у 
короткостроковому  періоді з метою забезпечення певної економічної вигоди у 
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майбутньому. Як економічна категорія оборотні активи виражають систему 
відносин, які складаються як зовні, так й усередині підприємства, щодо 
формування та використання найбільш мінливої частини активів підприємства.  

На підприємствах України важливо впливає фактор сезонності 
виробництва внаслідок природних особливостей, саме тому класифікація 
оборотних активів відповідно до рівня варіабельності розміру є важливим 
критерієм поділу. За цим критерієм класифікації можна розрізняти постійні 
оборотні активи, тобто ті, які протягом досліджуваного часу постійно 
перебувають у складі активів підприємств, внаслідок чого можливо достовірно 
розрахувати мінімальну потребу в цих активах, та змінні, тобто ті оборотні 
активи, обсяг яких постійно коливається залежно від сезонних потреб та інших 
факторів впливу. 

Оборотні активи й оборотний капітал є двома категоріями, які 
характеризують одні й ті самі об`єкти: грошові кошти, короткострокові 
фінансові вкладення, дебіторську заборгованість й запаси. Але оборотний 
капітал – це більш ємне поняття за оборотні активи. Оборотний капітал має 
двоїсту економічну природу – з одного боку, він показує складові оборотних 
активів, а з іншого, характеризує джерела їхнього фінансування.  

Співвідношення оборотних та необоротних активів підприємств 
промисловості України за 2015-2019 рр. подано на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Співвідношення оборотних та необоротних активів 
підприємств промисловості України, 2015-2019 рр., % 

 
Перерозподіл оборотного капіталу із сфери виробництва до сфери обігу 

відображає неефективність процесів його формування й використання. 
Недостатність оборотного капіталу у підприємствах промисловості зумовлює 
несвоєчасне виконання розрахунків, виникнення фінансових зобов’язань, 
зростання в структурі джерел фінансування оборотного капіталу питомої ваги 
позикових коштів його формування. Тому формування та використання 
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оборотного капіталу є необхідною передумовою забезпечення безперервності 
процесу виробництва та реалізації продукції, досягнення належного рівня 
фінансової стійкості й прибутковості. Показники оборотності оборотних коштів 
можуть розраховуватися по всіх оборотних коштах, які беруть участь в обороті, 
і по окремих елементах. Зміна оборотності коштів виявляється шляхом 
зіставлення фактичних показників з плановими показниками чи попереднього 
періоду. В результаті порівняння показників оборотності оборотних коштів 
виявляється її прискорення або уповільнення. При прискоренні оборотності 
оборотних коштів з обороту вивільняються матеріальні ресурси й джерела 
їхнього утворення, при уповільненні – до обігу долучаються додаткові кошти. 
Вивільнення оборотних коштів унаслідок прискорення їхньої оборотності може 
бути абсолютним і відносним. Абсолютне вивільнення має місце, якщо 
фактичні залишки оборотних коштів менше нормативу чи залишків 
попереднього періоду при збереженні чи перевищенні обсягу реалізації за 
розглянутий період. Відносне вивільнення оборотних коштів має місце в тих 
випадках, коли прискорення їхньої оборотності відбувається одночасно із 
зростанням обсягу випуску продукції, причому темп зростання обсягу 
виробництва випереджає темп росту залишків оборотних коштів. 

Ефективність використання оборотних активів істотно впливає на 
результати господарської діяльності, а для її оцінки застосовують різні напрями 
аналізу фінансового стану (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Етапи проведення аналізу оборотних активів підприємства 
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Загалом вважають, що фінансування змінних оборотних активів доцільно 
використовувати короткотермінові джерела, а для постійної їхньої частини – 
довготермінові.  

Формування та аналіз оборотних активів – основний напрям у 
налагодження діяльності та фінансового стану підприємства. Виділення 
оптимального співвідношення джерел формування оборотних коштів у сфері 
виробництва та обігу має важливе значення для задоволення усіх потреб 
грошовими коштами, дотримання виробничої програми, а ще є основним із 
чинників, що підвищують ефективність використання оборотних коштів. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Управління фінансовою стійкістю є однією з найважливіших задач 

фінансового менеджменту підприємств в сучасних економічних умовах. 
Підвищення ефективності діяльності організації багато в чому залежить від 
обгрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих управлінських рішень 
в даній сфері.  

Актуальність дослідження визначається тим, що фінансова стійкість є 
найважливішою характеристикою фінансово-економічної діяльності 
організації. Досягнення прийнятного рівня фінансової стійкості є для будь-
якого підприємства необхідною умовою функціонування і стабільного 
розвитку в сучасній ситуації конкурентного середовища що зумовлює 
необхідність активних управлінських дій в даній сфері. 

Теоретичні та практичні аспекти аналізу та управління фінансовою 
стійкістю підприємств розглядалися в працях таких зарубіжних економістів, 
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як Брейлі Р., Брігхем Ю., Ван Хорн Дж. К. Гапенскі Л., Джевонс К., Кейнс 
Дж., Коласса М, Майерс С, Фрідмен Дж., Хайек Ф., Хікс Дж., Шумпетер І. та 
ін. 

Таким чином управління фінансовою стійкістю стає важливим 
завданням менеджменту протягом усього існування підприємства з метою 
забезпечити незалежність від зовнішніх контрагентів таких як: зовнішня 
фінансова стійкість, стійкість відповідати за своїми боргами і зобов'язаннями, 
раціональність покриття активів джерелами їх фінансування і внутрішня 
фінансова стійкість.[1, c. 518] 

Управління фінансовою стійкістю організації розглядається як 
цілеспрямований вплив на фінансове становище підприємства в конкретному 
напрямку для досягнення поставлених цілей при найменших витратах. Так як 
фінансову стійкість слід розглядати як допустимий інтервал коливань 
показників, які оцінюють фінансовий стан підприємства в умовах мінливості 
зовнішнього середовища, то управління фінансовою стійкістю значно знижує 
ризики діяльності організації. При цьому підході фінансова стійкість 
підприємства відображає рівень ризику його діяльності в залежності від 
величини позикового капіталу і дозволяє оцінити ймовірність порушення 
зобов'язань за розрахунками.[2, c. 12] 

Проблеми оцінки фінансової стійкості відносяться до числа найбільш 
важливих не тільки фінансових, а й загальноекономічних проблем, оскільки 
низька фінансова стійкість може привести до відсутності у підприємств 
коштів не тільки для розвитку виробництва, а й для відновлення поточної 
діяльності, а також до неплатоспроможності і навіть до банкрутства . У той же 
час висока фінансова стійкість може свідчити про неефективне 
господарювання внаслідок обтяження підприємства витратами і зайвими 
запасами і резервами. У зв'язку з цим визначення меж фінансової стійкості 
підприємств відноситься до числа найбільш важливих економічних завдань. 

Необхідність належної оцінки фінансової стійкості та пошук шляхів її 
зміцнення на вітчизняних підприємствах вимагають підкріплення 
відповідними теоретичними дослідженнями та належних методичних 
підходів. Саме об’єктивна потреба підприємств в удосконалені управління 
фінансово-господарською діяльністю на основі зміцнення їх фінансової 
стійкості і обумовили актуальність теми дослідження.[3, c. 44] 
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СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 
По мірі зростаючої інтернаціоналізації світової економіки з міжнародним 

маркетингом стикається все більша кількість компаній, в тому числі українських. 
В умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в усіх галузях української 
економіки стають необхідними добре підготовлені, висококваліфіковані фахівці в 
галузі міжнародного маркетингу, що говорить про актуальність дослідження 
сутності та особливостей міжнародного маркетингу. 

Міжнародний маркетинг – це ринкова концепція управління міжнародною 
діяльністю фірми, орієнтована на запити кінцевих споживачів різних країн і 
формування їх переваг в відповідності зі стратегічними цілями оптимізації та 
розширення бізнесу в глобальних світових масштабах [1]. 

Основні передумови виникнення міжнародного маркетингу:  незалежність 
держав до міжнародного співтовариства; міжнародні та національні законодавчі 
акти; перевищення попиту над пропозицією, тобто насиченість ринків товарами і 
послугами; наявність національних валютних систем; розвинена конкуренція 
товаровиробників; розвинена ринкова інфраструктура; зростання рівня життя 
населення країн і відповідне збільшення попиту на товари тривалого 
користування; прагнення підприємств до розширення зовнішніх ринків збуту 
продукції та збільшення прибутку; ринкову поведінку споживачів в різних 
країнах; розвиток кооперації в сфері виробництва, надання послуг.  

Між національним і міжнародним маркетингом немає суттєвої різниці в 
частині використання маркетингового інструментарію. Цілком очевидно, що 
принципи постановки маркетингових завдань, вибір цільових ринків, визначення 
маркетингового позиціонування, формування комплексу маркетингу, проведення 
маркетингового контролю залишаються в силі. Однак є ряд важливих 
особливостей. 

Особливості міжнародного маркетингу полягають у тому, що його 
організація і методи проведення повинні враховувати такі фактори, як 
незалежність держави; національні валютні системи, національне законодавство; 
економічна політика держави; мовні, культурні, релігійні, побутові та інші 
особливості і звичаї. Це означає, що міжнародний маркетинг ширше 
національного, адже він охоплює більший спектр чинників. 
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Міжнародний маркетинг спрямовує розвиток національної компанії за 
наступною схемою:  

– попередні маркетингові дослідження ринків тих країн, які можуть 
становити інтерес;  

– вибір конкретного цільового країнового ринку;  
– розробка стратегії виходу фірми на ринок;  
– визначення комерційної пропозиції в розрізі товарів, послуг і цін, 

пристосованих до умов як сприятливої, так і несприятливої кон'юнктури;  
– розробка товарної, цінової, збутової і комунікативної політики фірми;  
– підбір торгового персоналу для реалізації експортної продукції. 
Таким чином, розвиток інтернаціоналізації та глобалізації виробництва, 

зростання обсягів міжнародної торгівлі та прямих інвестицій сприяли 
підвищенню значення міжнародного маркетингу в управлінні компаніями. 
Корінних, принципових відмінностей між маркетингом внутрішнім (при роботі 
на національному ринку) і міжнародним (експортним) не існує. Будь-який вид 
маркетингу використовує одні й ті ж принципи маркетингової діяльності. 
Специфіка міжнародного маркетингу породжується особливостями 
функціонування зарубіжних ринків, умовами їх розвитку і роботи на них. Цю 
специфіку фірмам слід враховувати при виході на зарубіжні ринки або при 
розширенні. 
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 ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ 

РИЗИКОМ  В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
Головним джерелом прибутку банківських установ вважається кредитна 

діяльність. Безпосередньо ця діяльність супроводжує значним ступенем ризику 
і не дивлячись на це кредитна діяльність залишається найбільш прибутковим 
типом послуг, що надають банки. І саме з цієї причини банки зобов'язані 
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регулярно покращувати стратегію  щодо своєчасного знаходження та 
запобігання ризикових ситуацій. Кредитний ризик банку встановлюється  як 
максимально прогнозований збиток, який здатний трапитися протягом 
конкретного періоду часу в слідстві зниження вартості кредитного портфеля, в 
зв'язку з частковою або абсолютної неплатоспроможністю позичальників до 
часу погашення кредиту. 

Кредитний ризик може бути наступних видів:  
1) Ризик дефолту по кредиту — ризик збитків, що виникають через те, що 

боржник навряд чи повністю погасить свої кредитні зобов'язання або якщо 
боржник прострочений більш ніж на 90 днів по якомусь суттєвого кредитним 
зобов'язанням. Ризик дефолту може вплинути на всі чутливі до кредитів 
транзакції, включаючи кредити, цінні папери та похідні фінансові інструменти. 

2) Ризик концентрації — ризик, пов'язаний з будь-яким окремим ризиком 
або групою ризиків, які можуть призвести до досить великих збитків, 
загрозливим основної діяльності банку. Це може виникнути в формі 
однойменної концентрації або галузевої концентрації. 

3) Ризик збитків, що виникають в результаті суверенної держави, 
заморожує платежі в іноземній валюті або в разі невиконання ним своїх 
зобов'язань. Цей тип ризику помітно пов'язаний з макроекономічними 
показниками країни і її політичною стабільністю [1]. 

Кредитний портфель — це підсумок діяльності банку по наданню 
кредитів, що містить у собі сукупність всіх виданих банком кредитів за певний 
період часу. Він відображає ступінь розробленості та введення кредитної 
політики банку, що встановлює завдання і пріоритети кредитної діяльності 
банку [2]. 

Кредитний ризик веде до появи багатьох різних ризиків, а саме таких як: 
прямий та умовний ризик процесу кредитування, ризик форс-мажорних 
обставин, ризик концентрації кредитного портфеля та інші 

На сьогоднішній час існує багато причин, які впливають на виникнення 
кредитного ризику, вони можуть бути обумовлені як на рівні окремої позики, 
так і на рівні кредитного портфеля банківської установи.  

До обставин появи кредитного ризику на рівні окремої позики належать: 
 загроза ліквідності застави;; 
 споживач може не здійснити платіж за іпотечним кредитом, 

кредитній карті, кредитної лінії або іншому кредиту. 
 загроза невиконання обов'язків третіми особами, що відповідають 

за позикою; 
 моральні якості позичальника. 
До обставин появи кредитного ризику рівні кредитного портфеля 

банківської установи належать: 
 зміна курсів валют — для кредитів, виданих в іноземній валюті; 
 зайва диверсифікація по великій кількості галузям економіки при 

нестачі у банківській установі фахівців, які розуміють їх характерні риси; 
 зайва зосередженість кредитів в одному з розділів економіки; 
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 неідеальний склад кредитного портфеля, сформованого з 
урахуванням потреб покупців, а не самого банку; 

 рівень кваліфікації персоналу. 
Управління кредитним ризиком є найважливішим компонентом 

комплексного підходу до управління ризиками і має важливе значення для 
довгострокового успіху будь-якої банківської організації. Метою управління 
ризиками є зменшення фінансових втрат банку і, відповідно, підвищення 
рентабельності, забезпечення належного рівня надійності банку. Банки повинні 
управляти кредитним ризиком, властивим всьому портфелю, а також ризиком 
по окремих кредитах або операціями. Банки також повинні враховувати 
взаємозв'язок між кредитним ризиком та іншими ризиками [3].  

Управління кредитним ризиком банківській сфері слід розглядати як вид 
діяльності, що складається з таких етапів:  

1) виявлення ризику; 
2) оцінка ризику; 
3) моніторинг ризику; 
4) контроль ризику. 
Управління кредитним ризиком включає в себе виявлення потенційних 

факторів ризику, оцінку їх наслідків, моніторинг діяльності, схильною до 
виявленим факторам ризику, і вжиття заходів контролю для запобігання або 
зменшення небажаних наслідків. Цей процес застосовується в стратегічних і 
операційних рамках банку.  

У банківській діяльності для управління кредитним ризиком існує дві 
групи методів:  

1) кредитний ризик, пов'язаний з окремою угодою — можливість втрат 
від невиконання позичальником певної кредитної угоди; 

2) кредитний ризик усього портфеля — розмір ризиків за всіма угодами 
кредитного портфеля [4].  

Таким чином, можна зробити висновок, що методів управління 
кредитним ризиком існує багато але банки повинні їх використовувати у 
сукупності та у правильній послідовності, щоб зменшити негативні наслідки від 
різних ризиків. Отже, процес управління кредитними ризиками є складним за 
організацією, тривалим за строками та потребуючим постійної уваги з боку 
персоналу банку. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ 

ПРИБУТКОМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВА 
У сучасних умовах для виходу з фінансово-економічної кризи важливого 

значення набуває пошук таких джерел фінансування, які б з одного боку 
надавали можливість промисловому підприємству розвиватися, а з іншого не 
створювалися «боргові ями». До джерел, які б відповідали таким критеріям 
належать внутрішні джерела фінансування, серед яких вагоме місце займає 
прибуток, який в ринкових умовах господарювання України є джерелом 
фінансування не лише для розширення виробничих потужностей, а й 
соціального розвитку промислового підприємства та соціального захисту його 
працюючих. 

У зв'язку з цим, виникла гостра необхідність  розробки, на основі дієвого 
механізму поліпшеної системи управління прибутком на підприємстві, що 
обумовлює актуальність обраної теми і доцільність проведення досліджень. 

Щоб забезпечити чітку дію механізму управління прибутком 
підприємства слід уважно проаналізувати усі чинники, що впливають на 
рівень прибутку промислового підприємства. Ці чинники впливають на 
результати діяльності промислового підприємства в різних напрямках: одні – 
позитивно, інші – негативно. До зовнішніх чинників, що впливають на 
результати діяльності промислового підприємства можна виділити наступні:  

– економічні умови господарювання, умови ринку; 
– платоспроможний попит споживачів; 

– державне регулювання діяльності підприємств, та інше. 
Важливу увагу слід приділити рівню, динаміці і коливанням 

платоспроможного попиту, бо він визначає стабільність одержання прибутку. 
Також, варто звернути увагу на такі важливі макроекономічні показники як 
податкова і кредитна політика держави та політична стабільність у державі.  

Зовнішні чинники тісно пов'язані з внутрішніми чинниками, які також 
суттєво впливають на результати діяльності промислового підприємства. Ці 
чинники залежать від організації роботи самого підприємства і можуть 
впливати на формування прибутку підприємства як безпосередньо, так і 
опосередковано. До них слід віднести такі чинники як:  

– обсяг продукції, яка випускається підприємством; 
– собівартість продукції; ціна продукції;  
– асортимент продукції;  
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– стан та ефективність використання ресурсів підприємства; 
– рівень операційних, фінансових  витрат; 
– інвестиційна привабливість підприємства  та інші. 
Таким чином, можна сформовати механізм управління прибутком 

підприємства, який спрямовано на створення, впровадження та 
функціонування інформаційної системи управління фінансово-господарської 
діяльності промислового підприємства (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Механізм управління прибутком промислового підприємства 

 
Таким чином, управління прибутком підприємства передбачає, в рамках 

сформованого механізму, використання ефективної інформаційної системи 
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управління промисловим підприємством. А отже, управління розподілом і 
використанням прибутку підприємства повинно відповідати загальній 
стратегії розвитку промислового підприємства, сприяючи підвищенню його 
ринкової вартості, формуванню необхідних і достатніх обсягів 
інвестиційних та фінансових ресурсів з урахуванням інтересів власників і 
працівників промислового підприємства. 
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НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Господарська діяльність кожної організації нерозривно пов'язана з 

припливом і відтоком коштів, надходженням різних платежів і виплатами, 
які розподіляються в часі.  

Грошовий потік - це безперервний процес руху готівкових та 
безготівкових грошей. Всі види господарської та фінансової діяльності 
компанії супроводжуються доходами і витратами 1. 

Різні види грошових потоків організації об'єднуються в єдиний 
фінансовий потік, який є самостійним об'єктом системи управління 
ресурсами. Стратегія розподілу і синхронізації різних грошових потоків 
відіграє найважливішу роль в економічному розвитку підприємства. 
Фінансовий менеджмент відбивається на підсумковому результаті діяльності 
та забезпеченні стійкості підприємства. 

Правильно організована система управління фінансовими ресурсами, 
використання сучасних методів розподілу коштів дозволяють оптимізувати 
не тільки господарську діяльність підприємства, але і забезпечити вигідне 
вкладення інвестицій, створити умови для економічного благополуччя і 
процвітання, досягти поставлених цілей і отримати високу результативність. 

Ефективне управління різними видами грошових потоків організації 
забезпечує: 

– фінансову рівновагу, стійкість і рентабельність підприємства, які 
залежать від рівномірності руху і рівня синхронізації за обсягами і часу 
різних видів грошових потоків. Чим вище рівень синхронізації, тим швидше 
реалізуються стратегічні цілі і інтенсивніше розвивається підприємство. 

– раціонального використання фінансових ресурсів підприємства, що 
дозволяє знизити кредитну залежність, звести до мінімуму потребу 
підприємства в позикових коштах. 

– зниження ризику неплатоспроможності, коли підприємство не може 
вчасно в необхідних обсягах виконати свої фінансові зобов'язання. 



102 

Синхронізація надходження грошей є найважливішою частиною 
антикризового плану підприємства. Незбалансованість різних видів 
грошових потоків підприємства підвищує ризик неплатоспроможності і 
банкрутства навіть успішного підприємства. 

Грамотний і ефективний фінансовий менеджмент сприяє отриманню 
додаткового прибутку і збільшення активів підприємства. Необхідно 
включати в оборот навіть тимчасово вільні залишкові кошти і безперервно 
збільшувати інвестиційні ресурси. 

При високому рівні синхронізації доходів і витрат за обсягом і в часі 
знижується реальна потреба компанії в поточному та страховому залишку 
коштів. Така стратегія управління націлена на скорочення резервів 
інвестиційних ресурсів, які формуються в процесі реального інвестування. 

Без урахування співвідношення грошових потоків неможливо 
ефективно управляти всією господарською діяльністю підприємства і 
благополучно вирішувати поточні фінансові завдання. 

Система управління різними видами грошових потоків підприємства 
будується з опорою на ключові принципи: 

- інформативна достовірність. Фінансовий менеджмент повинен бути 
забезпечений обов'язковою інформаційною базою. Створення такої бази 
ускладнюється відсутністю прямого фінансового звіту, заснованого на 
загальних методичних принципах бухобліку. 

 -  забезпечення збалансованості. Управління всіма видами грошових 
потоків підприємства повинно відповідати загальним цілям і завданням 
фінансового менеджменту та забезпечення економічної стійкості 
підприємства, а також забезпечувати збалансованість припливів і відтоків 
коштів за типами, обсягами, періодами часу і іншим важливим показникам. 
Тільки так можна оптимізувати фінансове планування підприємства. 

- забезпечення ефективності. Для фінансових доходів і відтоків будь-
якої компанії характерна нерівномірність, яка призводить до появи вільних 
активів в значних обсягах. Тимчасово вільні залишки коштів є 
непродуктивними активами, які знецінюються в часі з різних причин. 
Ефективне управління коштами повинно забезпечувати їх інвестування. 

- забезпечення ліквідності. Нерівномірність деяких видів грошових 
потоків підприємства викликає тимчасовий недолік фінансових активів. Це 
несприятливо відбивається на ступені платоспроможності підприємства. 
Тому дуже важливо забезпечити найбільший ступінь їх ліквідності протягом 
усього періоду діяльності. Для цього необхідно синхронізувати позитивний і 
негативний потоки в розрізі кожного конкретного періоду часу. 

- фінансова рівновага і стійкість підприємства безпосередньо пов'язані з 
його стратегічним розвитком. Швидкість економічного становлення 
залежить від ступеня синхронізації різних видів грошових потоків 
організації. Чим вище її рівень, тим швидше реалізуються стратегічні цілі і 
завдання підприємства. 

- висока ритмічність виконання операційних (поточних) процесів 
дозволяє збільшити товарообіг підприємства, виготовити і продати якомога 
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більше продукції. Затримки платежів негативно позначаються на створенні 
виробничої бази - запаси сировини, ефективності роботи співробітників, 
збуті готового продукту. 

- активне управління всіма видами грошових потоків організації 
дозволяє скоротити потреби підприємства в кредитах і позиках. Фінансові 
ресурси можуть формуватися з внутрішніх джерел тільки при раціональному 
і економному відношенні до матеріальних ресурсів і раціональної 
господарської діяльності. Це особливо важливо для молодих підприємств, 
що розвиваються, так як для них обмежений доступ до зовнішніх 
фінансових джерел (кредитів, позик). 

- збільшення швидкості обороту капіталу відбувається внаслідок 
скорочення тривалості циклів виробництва і фінансування, зниження 
потреби у фінансових коштах, які обслуговують господарську діяльність 
підприємства. В результаті прибуток підприємства швидко збільшується. 

- значно знижується ризик неплатоспроможності і банкрутства 
підприємства. Навіть при успішної економічної діяльності і отриманні 
достатнього прибутку можуть з'являтися періоди неплатоспроможності. Це 
трапляється через недостатню збалансованість припливу і відпливу коштів у 
часі. Тільки добре організована синхронізація приходу і витрати коштів 
може позбавити підприємство від ризику неплатоспроможності. 

- додатковий прибуток підприємства генерується фінансовими 
активами. Ефективне використання тимчасово звільнених залишків грошей, 
добре продумане інвестування коштів дозволяє накопичити достатній 
капітал і сформувати додаткові інвестиційні ресурси. Високий ступінь 
синхронізації надходжень і виплат за обсягом і часу дозволяє знизити 
потреби підприємства в поточних і страхових залишках активів, які 
обслуговують операційну діяльність компанії, а також сформувати резервні 
інвестиції. 
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CУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ 
У сучасних умовах необхідність розробки механізму управління 

конкурентоспроможністю торговельних підприємств України обумовлена тим, 
що формування розвиненої ринкової економічної системи країни вимагає її 
інтеграції в світовий економічний простір. У зв’язку з цим управління 
конкурентоспроможністю є невід’ємною частиною успішного існування та 
розвитку торговельних підприємств, а тому зумовлює актуальність та 
доцільність проведення дослідження. 

Сучасний стан та тенденції розвитку конкурентоспроможності 
торговельних підприємств України досліджували такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені-економісти, як  Далик В.П., Дуляба Н.І. [2], Задоя А.О. [3], Калюжна Н. 
[4], Кулицький С. [5], П’янкова О.В., Ралко О.С. [6] та ін.  

У результаті проведених досліджень вченими були виявлені деякі 
проблеми структурних змін і пріоритетів в контексті зовнішньоекономічної 
діяльності та конкурентоспроможності торговельних підприємств України, а 
також розглянуте питання трансформації української зовнішньої торгівлі на 
сучасному етапі. Але, слід відзначити, що в роботах немає єдиного механізму 
управління конкурентоспроможністю. 

Метою управління конкурентоспроможністю є ефективне використання 
конкурентних переваг і забезпечення випуску продукції, яка відповідає 
заданим вимогам конкуренції на ринку при мінімізації витрат, з урахуванням 
інтересів споживача і вимог безпеки і екологічності продукції. 

Оскільки аналіз зовнішньоекономічної діяльності торговельних 
підприємств проводиться задля оцінки власних можливостей на ринку товарів 
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та послуг, а також розробки заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, то він є основою правильно 
підібраного механізму управління конкурентоспроможністю торговельних 
підприємств.  

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності проводитися шляхом 
дослідження таких основних показників, як: обсяг експорту товарів і послуг; 
обсяг імпорту товарів і послуг; зовнішньоторговий оборот; сальдо зовнішньої 
торгівлі; коефіцієнти покриття імпорту експортом товарів і послуг; частка в 
загальному обсязі експорту конкретної країни або товарної групи; частка в 
загальному обсязі імпорту окремої країни або товарної групи.  

Базуючись на даних Державної служби статистики України за 2017-2019 
роки, найближчими партнерами України, але у той самий час і конкурентами, 
є країни ЄС та Китай, а отже саме з цими країнами потрібно розвивати 
подальші відносини задля підвищення конкурентоспроможності торговельних 
підприємств на світовому ринку як товарів, так  і послуг. При цьому Україна 
має зовнішньоторговельні зв'язки і наміри співпрацювати як з більш 
розвиненими країнами світу, так і з країнами з низьким економічним 
потенціалом [7]. 

Що стосується аналізу структури українського експорту та імпорту 
товарів і послуг, то він надає можливість визначити, по-перше, яким попитом 
користуються конкретні види товарів і послуг, а, по-друге, дозволяє виявити 
резерви зростання цього попиту. Тобто буде чітко зрозуміло, які товари і 
послуги країна не зможе виробляти в достатніх кількостях для задоволення 
власних потреб сьогодні і в найближчому майбутньому через брак сировини і 
виробничих потужностей, а які зможе. Ця структура в деякій мірі демонструє 
рівень конкурентоспроможності на світовому ринку товарів і послуг.  

На підставі оцінки стану торговельного підприємства, а також з 
урахуванням аналізу впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства встановлюється стратегічна мета, в якості якої може виступати 
досягнення стійкого зростання прибутку. У свою чергу, ця стратегічна мета 
може бути розділена на підцілі: збільшення частки ринку, збільшення обсягу 
продажів, підвищення ціни, зниження витрат на виробництво продукції. Їх 
досягнення буде здійснюватися шляхом реалізації певних стратегій на 
відповідних управлінських рівнях підприємства. 

Після етапу обґрунтування цілей і розробки конкурентної стратегії слідує 
етап її реалізації. Виконання будь-якої стратегії передбачає проведення 
необхідних змін, без яких навіть найкраща, з точки зору торговельного 
підприємства, стратегія може зазнати поразки. Найбільш часто ці зміни 
зачіпають місію підприємства та організаційну структуру управління. При 
розробці механізму управління конкурентоспроможністю необхідно також 
враховувати зміну соціальних, політичних, демографічних, екологічних та 
інших умов [1, с. 134]. 

Ґрунтуючись на наведених вище даних, розроблено загальний механізм 
управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств України для 
ринку товарів та послуг (рис. 1). 



106 

 
 

Рис. 1 – Механізм управління конкурентоспроможністю торговельних 
підприємств України 

 
Отже, можна зробити висновок, що тільки комплексний механізм 

управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств дозволить 
покращити їх зовнішньоекономічну діяльність в мінливих умовах зовнішнього 
середовища України. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 
  У світовій економічній літературі «інновація» означає процес 

перетворення потенційного науково-технічного процесу в реальний, що 
втілюється в нових технологіях і продуктах. Механізми даного перетворення 
розглядаються в окремій галузі соціологічного знання - інновaтіке, яка є 
наукою про цілеспрямовані зміни, нововведення в соціальній організації [1-2]. 

Для здійснення керівництва над організацією існує особливий напрямок 
стратегічного управління на вищому рівні, іменований інноваційним 
менеджментом. Його мета - визначити основні напрямки науково-технічної і 
виробничої діяльності фірми в наступних областях: розробка і впровадження 
нової продукції (інноваційна діяльність); модернізація й удосконалення 
продукції, що випускається; подальший розвиток виробництва традиційних 
видів продукції; зняття з виробництва застарілої продукції. 

 Інноваційна діяльність підприємства спрямована на створення і залучення 
із зовнішнього середовища таких інновацій, які б сприяли підвищенню його 
конкурентоспроможності, зміцненню ринкових позицій, забезпечували 
перспективи розвитку. Однак можливості різних підприємств щодо залучення 
інновацій істотно відрізняються, що зумовлено, насамперед, існуючими 
ресурсними обмеженнями. Отже, управління інноваційною діяльністю 
підприємства має здійснюватися, з одного боку, з огляду на потенційні 
можливості інновації у формуванні конкурентних переваг, а з іншого - з 
урахуванням інвестиційних можливостей підприємства. [1]  

На думку В.В. Стадника та М.А. Йохни, управління інноваційною 
діяльністю - це складова менеджменту сучасного підприємства, що охоплює 
планування, організування та стимулювання інноваційної діяльності, реалізації 
інноваційних проектів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і 
зміцнення ринкових позицій підприємства [2].  

 Закон України «Про інноваційну діяльність» трактує інновацію таким 
чином: «Це новостворені і вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція 
чи послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і соціальної сфери». У зазначеному Законі 
сказано, що об’єктами інноваційної діяльності є: [3]  
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- інноваційні програми і проекти; 
- нові знання та інтелектуальні продукти; 
- виробниче обладнання та процеси; 
- механізм формування споживчого ринку і збуту товарної  продукції.  
У науковій літературі [4] виділяють декілька типів інноваційної системи, а 

саме:  
1. Інноваційна система на індивідуальному рівні - інноваційний розвиток 

на рівні фізичної особи. Тут відбувається основний етап розвитку знань, а 
також інвестування в сферу наукоємних технологій, шляхом придбання товарів 
та послуг, які необхідні для забезпечення життєдіяльності та задоволення 
власних потреб.  

2. Інноваційна система на мікрорівні - інноваційний розвиток, що 
здійснюється конкретним підприємством, яке розробляє та випускає 
наукомістку продукцію, а також надає послуги щодо забезпечення 
інноваційного процесу (освіта, фінанси, юридичний супровід, інформація і т.д.).  

3. Інноваційна система на мезорівні - інноваційний розвиток, який 
здійснюється кількома підприємствами на рівні холдингових або 
корпоративних структур переважно в межах однієї країни.  

4. Інноваційна система на макрорівні - інноваційний розвиток, який 
здійснюється в межах однієї країни або її частини (регіон, область), 
інституційну основу якої становить національна (державна) інноваційна 
політика.  

5. Інноваційна система на гиперрівні - інноваційний розвиток, який 
здійснюється об'єднаними національними (державними) системами (США, ЄС, 
Україна), транснаціональними корпораціями.  

6. Інноваційна система на глобальному рівні - розробка і впровадження 
нових технологій на рівні світових груп. 

Функціями управління інноваціями є: 
1.перегляд інноваційних цілей і программ в залежності від стану ринку, 

зовнішнього середовища; 
2.орієнтація на досягнення запланованого кінцевого результату 

інноваційної діяльності компанії;  
3.впровадження сучасних інформаційних засобів для різноманітних 

розрахунків при прийнятті управлінських рішень; 
4.перехід від поточного до перспективного стратегічного регулювання та 

планування;  
5.використання всіх основних чинників модернізації інноваційної 

діяльності підприємства; 
6.оцінка ефективності управління на основі реально досягнутих кінцевих 

результатів; 
7.використання науково-технічного і виробничого потенціалу компанії в 

процесі управління. 
В науковій роботі Колінко Н.О. виділено три групи функцій управління 

інноваційною діяльністю: [5]  
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І група. Загальні функції управління інноваційною діяльністю 
(прогнозування, планування, організування, мотивування, контролювання 
інновацій): прогнозування інновацій – розроблення прогнозів науково-
технічного розвитку на тривалу перспективу; планування інновацій – 
обґрунтування та вибір основних напрямів інноваційної діяльності відповідно 
до прийнятих прогнозів та цілей розвитку.  

ІІ група. Конкретні функції управління інноваційною діяльністю 
(управління інноваційним процесом, управління інноваційним проектом, 
управління інноваційним потенціалом, управління інноваційним розвитком, 
управління інноваційною програмою) передбачає комплекс дій, пов’язаних з 
ініціюванням, розробленням і виготовленням продукції, технологій, що мають 
нові властивості, які ефективніше задовольняють існуючі потреби.  

ІІІ група. Об’єднувальні функції управління інноваційною діяльністю 
передбачає: інноваційне керівництво – діяльність, яку виконує керівник 
інноваційного типу, інноваційним стилем керівництва і застосування нових 
форм влади, на засадах впливу через участь із застосуванням співробітництва 
та поєднання як авторитету влади так і іншої влади, з метою досягнення 
соціального, економічного, науково-технічного ефекту.  

Можна стверджувати, що інноваіцї є досить щирокою та ще до кінця не 
вивченою сферою, але їх роль у економіці є беззаперечною. Інноваційна 
діяльність підприємства є запорукою його ефективного функціонування, тож 
така діяльність потребує розуміння та системного управління.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  
ПІДПРИЄМСТВА-СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

В сучасних умовах глобалізованого світу все більше підприємств 
залучаються до участі в міжнародному бізнесі у різних його формах, що 
створює потребу у систематизації підходів до управління фінансовими 
результатами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та 
створенні системи збору, обробки та використання інформації для ефективного 
функціонування підприємства в цілому. Формування механізму управління 
фінансовими результатами підприємств, обґрунтування структури й 
методичного забезпечення його функціонування дозволяє максимізувати 
прибуток підприємств та використовуватися як інструмент інвестиційної 
політики й ціноутворення [3, с. 57].  
 Основними складовими формування фінансових результатів підприємства-
суб’єкта ЗЕД від операційної діяльності є такі елементи [2, с. 81]: 
 -  чисті доходи від реалізації продукції (слід наголосити, що при 
експортуванні продукції ПДВ підприємству повертається і відповідно загальна 
сума ПДВ корегуватиметься); 
 - собівартість реалізованої продукції; 
 - адміністративні витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією 
експортної / імпортної продукції; 
 - витрати на збут експортної/імпортної продукції (в тому числі транспортні 
витрати, які часто можуть сягати 30-40% собівартості); 

- інші операційні доходи і витрати, які відображають курсові різниці при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 
 Отже, фінансові результати підприємства-суб’єкта ЗЕД безпосередньо 
залежать від обсягу реалізації продукції (на який в свою чергу впливає кількість 
продукції і ціна) та її повної собівартості. Управління фінансовими 
результатами підприємства-суб’єкта ЗЕД  пропонується здійснювати за 
показниками прибутку та рентабельності, які наведено на рис.1.  
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Рис. 1. Показники прибутковості ЗЕД підприємства 
 

Показники отриманого прибутку та прибутку на одиницю продукції 
доцільно розглядати у розрізі окремих видів продукції, а також у розрізі 

Обсяги прибутку від 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Прибуток від 

зовнішньоекономічної 

діяльності на одиницю 

продукції 

Рентабельність 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Прибуток в цілому по 

підприємству 

Порівняння фінансових 

результатів від ЗЕД із 

загальним отриманим 

фінансовим 

результатом  від 

операційної діяльності
Прибуток від ЗЕД по 

кожному виду продукції 

Прибуток від ЗЕД по 

кожному іноземному 

партнеру 

Рентабельність продукції 

(прибуток від експорту або 

імпорту /повні витрати) 

Валова рентабельність 

продукції (валовий прибуток 

від експорту або імпорту 

/собівартість продукції) 

Рентабельність продажу 

продукції (прибуток від 

експорту або імпорту 

/чистий дохід від експорту 

або імпорту) 

Прибуток в цілому по 

підприємству  на 

одиницю продукції 

Порівняння фінансових 

результатів від ЗЕД із 

загальним отриманим 

фінансовим результатом  

від операційної 

діяльності на одиницю 

продукції

Прибуток по кожному 

виду продукції на 

одиницю продукції 

Прибуток від ЗЕД по 

кожному іноземному 

партнеру (в окрему 

країну) на  

одиницю продукції 

Матриця по 

фінансовим 

результатам від ЗЕД 

на одиницю продукції 

за видами продукції і і 

іноземними 

партнерами 

Матриця по  

фінансовим результатам 

від ЗЕД за видами 

продукції і іноземними 

партнерами 

Рентабельність власного 

капіталу, вкладеного в ЗЕД 



112 

окремих контрагентів (або країн). Подібні розрахунки виконуються як у 
національній, так і в іноземній валюті. Показники рентабельності є відносними 
характеристиками фінансових результатів, які вимірюють прибутковість 
бізнесу з різних позицій і групуються відповідно до цілей фінансового аналізу 
діяльності підприємства [1, с. 116].  

Визначення прибутковості зовнішньоекономічної діяльності проводиться 
для обґрунтування окремих пропозицій щодо закупівлі та продажу певних 
товарів. Також ці дані можуть бути використані при розробці планів експорту й 
імпорту в масштабах країни, при оцінці структури та напрямків 
зовнішньоторговельного обігу.  
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ANALYSIS OF REINVESTED EARNINGS AS A COMPONENT OF 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE 
ECONOMY OF UKRAINE 

Reinvestment of earnings is an equity instrument, which reduces the ratio 
between equity and debt capital of company, contributes to achieving the financial 
goals of investors, creates opportunities for production development and business 
capitalization, positively affects financial performance and business scaling, 
encourages interest of new potential investors. 

According to the international methodology by International Monetary Fund, 
reinvested earnings of foreign investors is one of the main components of foreign 
direct investment (FDI), which is defined as the direct investor’s share in the retained 
earnings of the company [1, с. 20]. 

Reinvested earnings are calculated on the basis of net income from operating 
activities of the company rateably to the share of the direct investor in the equity 
capital. By other words, this is the profit that direct investment company do not 
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distribute either in the form of dividends or in the form of withdrawals from the 
equity capital of the company. To calculate reinvested earnings, the financial 
statements of company  based on International Financial Reporting Standards are 
used. 

The amount of reinvested earnings (RE) is calculated by the formula [2, с. 45]: 
RE = S*( P/L – T – IP – D), where: 
S– the share of a foreign investor in the capital of the company; 
P/L – net profit / loss from operating activities of the company;  
T – taxes;  
IP – net interest payments;  
D – dividends. 
According to the formula above, the amount of reinvested earnings takes into 

account the net profit (loss) of the company for the reporting period minus taxes, 
declared dividends and interest payments [2, с. 4-6]. 

As stated by The World Investment Report 2020 (UNCTAD), the average share 
of reinvested earnings in the world is about 50% of FDI total. By statistical data for 
2019, the share of reinvested earnings in the total inflow of FDI in Ukraine is 55,9% 
and corresponds to the world average [3]. 

FDI in Ukraine's industries is a significant long-term investment and makes an 
important contribution in the total volume of foreign investment in the country. 
Analysis of the structure of FDI in Ukraine by type of economic activity shows that 
in 2019 the inflows of FDI in the industrial complex of Ukraine achieves the largest 
share (43,1%). The dynamics of FDI in Ukrainian industry for the period 2015-2019 
is presented in Fig.1. The average share of  the earnings reinvested by foreign 
investors in Ukrainian industry during  2017-2019 is about 60% of the total FDI 
inflows [3].  

 

 
 

Fig. 1. The dynamics of  FDI in Ukrainian industry 
for the period 2015-2019, mln. USD 
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In general, FDI inflows to the industrial sector  of Ukraine during 2015-2019 
have positive dynamics. An analysis of the statistical data (Fig. 1) indicates that the 
reinvested earnings of foreign investors have a significant influence on situation and 
dynamics of FDI in Ukrainian industry on the whole. Thus, the negative balance of 
FDI (- 2160,5 million USD) in 2015 was caused mainly due to negative values of 
reinvested earnings. This situation occurred as the concequences of the political crisis 
in Ukraine in 2014. Since 2015, the growth of the earnings reinvested  to the 
industries of Ukraine has reached the maximum value equal to 1818,6 million USD 
in 2018, but in 2019, they declined by 22,3%  (up to 1,412.2 million USD).  

The decline of reinvested earnings as a main component of FDI is a negative 
indicator of the investment process development  which leads to the decapitalization 
of companies and decrease of their value and equity. Negative values of reinvested 
earnings indicate low business efficiency, unfavorable investment climate in the 
country and lack of confidence of foreign investors who do not see the prerequisites 
and prospects for growth and development of industries in Ukraine. 

Reduction of the level of reinvested earnings deters new potential investors and 
therefore calls for special attention and measures of the legislative character from the 
government to prevent the withdrawal of foreign capital from the industrial sector of 
Ukrainian economy. Implementation of the efficient measures aimed to improvement 
of the investment climate and business environment in Ukraine make it possible to 
promote investment activity in the country's industrial sector (in particular, by 
reinvesting earnings in industrial business development) as well as to control the 
outflow of funds and stimulate business interest of new investors. 
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ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE 

In modern conditions, the problem of solvency is faced by almost every 
company. The ability to meet its obligations makes the company competitive and 
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attractive for investment. The analysis of financial stability allows to receive the 
information on distribution and use of financial resources, and the correct 
management allows the enterprise to develop irrespective of changes of a market 
situation. 

Financial stability is defined as the ability of the financial system to manage 
risks, be resilient to economic shocks and perform its functions properly. This is the 
main purpose of financial stability management. To achieve stable operation of the 
enterprise it is necessary to ensure the optimal ratio of assets and liabilities, the 
balance of cash flows of the enterprise and costs. 

The most important component in the management of financial stability is, first 
of all, the assessment of financial stability. It is carried out by analyzing absolute and 
relative indicators, solvency indicators and determining the margin of financial 
stability. 

Absolute indicators of financial stability are the availability of own funds, the 
availability of own and long-term borrowed funds, the availability of common funds.  

1. Availability of own funds (O) - is defined as the difference between equity 
and fixed assets of the enterprise (1.1): 

(1.1) 
O = E – FA , 

where E- equity; 
FA- fixed assets. 
2. Existence of own and long-term borrowings (OL) - is determined by the 

increase of the previous indicator by the amount of long-term liabilities (1.2): 
(1.2) 

OL = O + L-t L, 
where L-t L- long-term liabilities. 
3. Availability of total funds (TF) - is determined by the increase of the previous 

indicator by the amount of short-term bank loans (1.3): 
(1.3) 

TF = OL + S-t L, 
where S-t L- short-term bank loans. 
These indicators characterize the sources of inventories and costs [1] 
 
The second stage of assessing financial stability involves the calculation of a 

number of relative ratios presented in Table 1.1 
At the third stage of financial stability assessment it is necessary to calculate 

relative liquidity and solvency ratios: absolute liquidity ratio, quick liquidity ratio, 
working capital, share of working capital in assets, share of stocks in assets, 
maneuverability ratio of own working capital. 

Based on the analysis of indicators of financial stability, it is possible to draw 
conclusions about the impact of external and internal factors on the activities of the 
enterprise and develop a list of measures to minimize their effects. Internal factors 
can be: the size of the enterprise, price and quality of products, the state of material 
and technological base, modern production technologies, the level of dependence on 
creditors and investors, management efficiency and the availability of highly 
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qualified employees. External factors - the level of demand for products, competition 
in the market, investment policy, the economic situation in the country, foreign 
economic relations in the country, the conditions of exports and imports. The 
financial stability of enterprises is also significantly affected by the phase of the 
economic cycle in which the state's economy is. During the crisis there is a lag in the 
pace of sales from the pace of its production [2, p. 278]. 

 
Table 1.1 Relative indicators of financial stability assessment 

Indicator Formula Value Characteristic 
Coefficient of 
autonomy 

Ф1, р. 1495 / р. 
1900 

>0,5 Shows the share of own funds. The higher the value, 
the smaller the dependence on external sources. 

Financial leverage 
ratio 

Ф1, р. 1595 / р. 
1495 

<0,1 Characterizes dependence on long-term 
liabilities. 

Equity 
maneuverability 
ratio 

Ф1, (р. 1195 – р. 
1695) / р. 1495 

> 0,5 Characterizes the degree of mobility of own 
funds. 

Coefficient of 
maneuverability of 
working capital 

Ф1, (р. 1100) / (р. 
1195 – р. 1695) 

> 0,5 Characterizes the share of stocks. 

Coefficient of 
long-term financial 
independence 

Ф1, (р. 1495 + р. 
1595) / р. 1900 

> 0,5 Displays the share of total asset value that is 
independent of current sources. 

 
The process of managing financial stability should be aimed at minimizing the 

negative impact of external and internal environment on the activities of the 
enterprise; creation of preconditions for effective implementation of planned actions, 
business operations; maximizing the use of internal capabilities to achieve and 
maintain competitive advantage. The main principles of maintaining financial 
stability are: active response to changes in internal and external factors; systematic 
management; taking into account the possibility of realization of risks; use of 
indicators that allow to provide a realistic assessment of the stability of the enterprise; 
integration with the general management system; reference point for achieving the 
strategic goals of the enterprise; development and use of high-quality tools for 
substantiation of business decisions in conditions of uncertainty and risk. 

Thus, the company conducting a comprehensive assessment of financial stability, the 
company will be able to plan the amount of borrowed capital, profit growth and ensure the 
development and implementation of financial policies that will promote smooth operation 
under the influence of changes in internal and external environment. 
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FORECASTING TENDENCIES OF CHANGES IN FINANCIAL 
PERFORMANCE AND VALUE DIRECTLY IN THE ECONOMY 
Stable position of the enterprise on the market and financial stability to ensure 

financial forecasts. Zavdannyam fіnansovogo prognozuvannya doslіdzhennya Yea i 
rozroblennya mozhlivih shlyahіv rozvitku fіnansіv pіdpriєmstva in perspektivі, 
viznachennya peredbachuvanih obsyagіv fіnansovih resursіv in prognozovanomu 
perіodі, viyavlennya Jerel їh formuvannya i sposobіv rozmіschennya that efektivnosti 
vikoristannya the results analіzu іsnuyuchih tendentsіy of vrahuvannyam vplivu them 
rіznih faktorіv. Based on the results of the forecast, it is possible to assess the 
financial well-being of the bankruptcy enterprise. 

First for everything, it is necessary to have the intelligence of such a witness, 
like "predicting the financial camp." Understanding the understanding of the 
intelligence of the transfer of financial resources of the enterprise to the singing term 
in front of the road. The development of the enterprise as a sub-government of the 
state-of-the-art business in the background 

It should also be noted that this concept can mean the process of developing a 
scientifically sound judgment about the prospects of a particular economic 
phenomenon, based on scientific methods of knowledge and use of the whole set of 
methods, tools and methods of economic forecasting. 

A forecast report on the financial results of PJSC Kupyansk Dairy and Canning 
Plant has been prepared. In this case, consider the following assumptions: 

1. The average annual growth rate of sales revenue will be 20%. 
2. The amount of costs that are included in the cost of goods sold per 1 UAH. 

sales revenue the company has the opportunity to reduce next year from 94.06 
kopecks. up to 80.00 kopecks. 

3. The company plans to reduce administrative costs by 9%. It is possible to 
reduce communication costs, business trips of employees of the management staff, 
maintenance of premises. 

4. Other operating income and expenses will remain at the level of 2019. 
To compile the forecast balance of PJSC "Kupyansk Dairy Plant" the following 

management decisions are taken into account: 
1. Revenue from sales is planned to increase by 20%. 
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2. According to the requirements of suppliers, the repayment of accounts 
payable for goods, works and services is planned to be reduced by 30 days. 

3. The company intends to reduce wage arrears by 10%. 
Thus, the obtained values indicate the possibility of improving the activities 

and financial stability of PJSC "Kupyansk Dairy Plant", but to fully restore financial 
stability and ensure its strengthening is possible by developing a system of areas that 
improve management of key indicators and processes. 
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ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПШЕНИЦІ 
Пшениця є товаром, який продається на міжнародних товарних біржах. 

Традиційно для оцінки якості товарного зерна в світі використовують галузеві 
стандарти. Також в більшості країн запроваджені і діють національні 
стандарти, які враховують особливості клімату, ґрунту та інтереси 
внутрішнього ринку [1]. 

 Членство України в Міжнародній організації торгівлі, зобов’язання, які на 
себе взяла Україна, та збільшення обсягів експорту українського зерна, що 
спостерігається протягом тривалого часу, вимагають подальшої гармонізації 
національних стандартів із стандартами ЄС або ІSО. 

Основними міжнародними стандартами щодо якості товарного зерна 
пшениці є ISO 7970:2000 «Пшениця (Triticum aestivum L.) – 
Специфікація», ISO 11051:1994 «Пшениця (Triticum durum Desf.) – 
Специфікація» та стандарт CODEX SNAN 199 1995 на пшеницю і тверду 
пшеницю [1]. 

Але впровадження міжнародних стандартів в Україні потребує 
застосування  методів випробувань, значна кількість яких не використовується 
або має обмежене використання в Україні, та потребує значних фінансових 
витрат на купівлю нового обладнання і опанування методів. 

На сьогодні в Україні розроблено та впроваджено новий стандарт щодо 
оцінки якості зерна, який враховує внутрішню специфіку та нагальні проблеми 
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всіх сегментів ринку і одночасно дозволяє гармонійно перейти від показників 
національного стандарту до показників зовнішньоекономічних контрактів і 
міжнародних стандартів [2]. 

Відповідно до рейтингу Продовольчої і сільськогосподарської організації 
об’єднаних націй Україна посідає п’яте місце серед світових виробників та 
експортерів пшениці у 2019-2020 роках. При цьому українська пшениця 
програє світовим лідерам за деякими показниками якості. Міжнародна 
конкурентоспроможність може бути досягнута шляхом покращення цих 
показників [3]. 

Основними виробниками та експортерами пшениці на світовому ринку є 
США, Росія та Канада [3]. 

Одним з видів пшениці, яка користується попитом на міжнародному 
ринку, є зерно м'якої пшениці для продовольчих та кормових цілей. 

В таблиці 1 наведено дані порівняльного аналізу стандартів якості пшениці 
лідерів світового ринку зерна, за результатами якого запропоновано 
рекомендовані значення показників якості, що спрямовані підвищити 
конкурентоспроможність зерна українських виробників на зарубіжних ринках. 

 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика пшениці за стандартами світових 

виробників 

 США 
MATIF 

(ЄС) 
Росія 

Україна 
(2019) 

Рекомендовані 
показники 

1 2 3 4 5 6 
Натура, г/л, не менше  760 750 775 775 
Склоподібність, %, не менше   60 50 60 
Вологість %, не більше ніж  15,0 14,0 14,0 14,0 
Зернова домішка %, не більше 
ніж зокрема: 

3,0  5,0 5,0 3,0 

биті зерна    5,0 5,0 
зерна злакових культур   2,0 3,0 2,0 
пророслі зерна    2,0 2,0 
Сміттєва домішка, %, не більше 
ніж 

0,4 2,0 2,0 1,0 0,4 

зокрема: мінеральна домішка    1,0  
у мінеральній зокрема: 
галька, шлак, руда 

   0,15  

зіпсовані зерна    0,3  

зокрема: 
Фузаріозні зерна 

   

У межах 
зіпсованих 

зерен 
0,3 

 

шкідлива домішка    0,1 0,1 
зокрема: сажки, ріжки (разом)    0,05  

Триходесма сива    
Не 

дозволено 
 

кукіль    
У межах 
шкідливої 
домішки 
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1 2 3 4 5 6 
кожен з видів іншого 
токсичного насіння 

   0,05  

Сажкове зерно, %, 
не більше ніж 

   8,0 5,0 

Масова частка білка, у 
перерахунку на суху речовину, 
%, не менше ніж 

 10,5 14,5 14,0 14,5 

Масова частка сирої 
клейковини, %, не менше ніж 

 28,0 32 28,0 32 

 
За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

ключовими показниками якості пшениці є відсоток сміттєвих домішок, натура, 
вологість, вміст клейковини та масова частка білка.  

Дотримання нового стандарту ДСТУ 3768:2019 може бути недостатньо для 
того, щоб досягти високого рівня на міжнародному ринку.  

Проводячи порівняльну характеристику різних світових лідерів-
виробників, було встановлено, що найнижчі показники сміттєвої домішки має 
пшениця, що вироблена у США. Цей показник складає 0,4%, зокрема: галька, 
шлак, зіпсовані зерна, шкідлива домішка, кукіль. Тоді ж як аналогічний 
показник української пшениці складає 1%, що є рішучим недоліком для 
формування спроб виходу на ринки, що обслуговує США. 

Але необхідно також підкреслити, що у порівнянні зі зразками пшениці, 
представлених на французькій біржі MATIF(ЄС), українська пшениця є значно 
якіснішою по показником сміттєвих домішок, адже, цей показник для 
французькій біржі MATIF(ЄС) становить 2,0%. Суттєво також відмітити, що 
масова частка білка складає 10,5%, то ж як показник України у цьому – 14%.  

Щодо пшениці, представленої з російської сторони, варто відзначити, що 
вона є кращою за трьома основними показниками, а саме: масова частка сирої 
клейковини – 32% (Україна – 28%), масова частка білка 14,5% (Україна – 14%), 
склоподібність – 60% (Україна - 50%).   

Таким чином, головними конкурентами України на ринку пшениці є США 
та Росія. Для того, щоб успішно конкурувати з цими країнами, українським 
виробникам необхідно покращити наступні показники: склоподібність, масова 
частка білку, масова частка клейковини, відсоток сміттєвої домішки. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК 

Для того, щоб зрозуміти функції управління міжнародними ланцюгами 
поставок, спочатку дамо визначення поняття ланцюг постачання, та зрозуміємо 
звідки воно з’явилось. Поняття управління ланцюгами постачання з'явилося 
вперше у 90х роках М. Вебер та Р. Олівер у 1982 році у статті “ Supply Chain 
Management: Logistics catches up with strategy ”. Я вважаю що ланцюг 
постачання варто розглядати як упорядковану стратегію контролю 
послідовності постачання товарів від виробника до споживача з урахуванням 
зовнішніх та внутрішніх факторів, які мають вплив на ланцюги постачання. E-
commerce є системою продажу за допломогою інтернету та сучасних 
технологій, вона складаеться з 4 ланцюгів таких як інтернет, виробник та 
механізми оплати. В e-commerce можливо виділити в основні напрямки це 
business-tobusiness, business-to-consumer, business-to-administration та consumer-
toadministration. Розглянемо що таке бізнес процеси. Можливо стверджувати, 
що це комплекс дій структурірований та послідовні на кожному єтапі 
життевого циклу підприємства. Бізнес процесси в узагальненні є виконання 
вимог споживача та вироблення кінцевого продукта. Бізнес процесси можно 
розділити на основні деталі такі як розробка продукту, маркетинг і збут, 
постачання, виробництво, сервіс, доставка, сервіс, забезпечення. У концепції 
управління ланцюгами поставок інтеграцію бізнес процесів можна розглядати 
як процес взаємодії учасників ланцюга поставок, спрямований на досягнення 
загальних цілей шляхом розширення і поглиблення господарських зв'язків, при 
спільному використанні ресурсів, об'єднанні капіталів і створення сприятливих 
партнерських відносин для здійснення спільної підприємницької діяльності. Д. 
Ламберт і М. Купер визначають мережеву структуру ланцюга постачання 
фокусного підприємства (focal company), вказуючи на те, що більшість 
підприємств мають зв’язки з мережею партнерів у ланцюгу постачання. 
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