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к.е.н, доцент кафедри банківської справи
Безродна О.С.
аспірант кафедри банківської справи
Харківський національний економічний університет
Після вступу в 2008 році України до Світової організації торгівлі та
підписання Генеральної угоди про торгівлю послугами іноземні банки
отримали можливість відкривати свої філії на території України. В «Плані
заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом
України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності
національної економіки», що було затверджено Постановою Кабінету Міністрів
України від 12.01.2006 р. № 10-р [15], зазначається, що через відкриття
доступу вітчизняного банківського сектору для філій іноземних банків виникає
загроза втрати частини внутрішнього ринку фінансових послуг через
неспроможність банків України конкурувати з іноземними банками.
Необхідно зазначити, що дійсно після вступу України до СОТ
спостерігається зростання кількості банків з іноземним капіталом та філій
іноземних банків на території України (рис.1).
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Рис.1. Динаміка кількості банків України за 2008-2013 рр.
(складено на основі офіційної звітності НБУ [12])
Як видно з рис.1 кількість банків із 100 % іноземним капіталом поступово
зростає. На кінець 2012 року частка банків з 100 % іноземним капіталом в
загальній кількості банків, що було включено до Реєстру становила 11,11 %. На
01.04.2013 р. їх кількість залишилась незмінною порівняно із 2012 роком та
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становила 22, а частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків
України порівняно з 2012 роком зменшилась на 1,2 % та становить 38,3 % [12]).
Проте тенденція відтоку іноземного капіталу, що на даний момент характерна
для вітчизняної банківської системи, в цілому не впливає на зростання
конкуренції на вітчизняному ринку банківських послуг.
Загострення конкурентної боротьби на фінансовому ринку та
динамічність змін у зовнішньому середовищі функціонування кредитнофінансових інститутів спонукає їх до переходу від традиційних методів та
моделей управління до більш дієвих. За таких умов все більша кількість
вітчизняних банків переорієнтовує свою управлінську діяльність на засади
стратегічного управління. Це пов’язано з тим, що оперування стратегічними
прийомами на основі стратегічної гнучкості виступає запорукою успіху для
здійснення якісних управлінських дій та досягнення визначених цілей в
довгостроковій перспективі.
Таблиця 1
Характерні риси конкурентних стратегій банку (складено на основі [3,9])
Тип конкурентної
стратегії

Лідерство за низькими
витратами

Диференціація

Фокусування

Характерні риси
Базується на отриманні конкурентних переваг за рахунок
використання ефективної структури витрат. Характеризується
пропонуванням найбільш необхідних споживачам послуг,
наданням стандартизованих послуг в межах окремих ринків,
максимальним охопленням регіональних ринків, відсутністю
стійкого взаємозв’язку між брендом банку та спеціалізацією його
діяльності. Ця стратегія актуальна, коли банки перебувають в
одному ринковому сегменті (наприклад, регіоні), надають
клієнтам приблизно однаковий спектр послуг, вимоги клієнтів
одноманітні, обмежені можливості спеціалізації.
Акцентує спрямування банку на унікальність якості послуг
(конкретної або групи), які ним надаються. Ця стратегія створює
додаткову цінність (ефект) для клієнта, забезпечує додатковий
захист від копіювання (переваги першопрохідника); дає змогу
тривалий час зберігати конкурентну перевагу; формує особливі,
довірчі стосунки з клієнтами, обмежує конкурентний тиск і
перешкоджає проникненню в галузь нових банків. До ознак
диференціації відносяться: неможливість надання ідентичної
послуги іншими учасниками ринку, рівень ексклюзивності
банківських послуг (ступінь дефіцитності) на регіональних
ринках, широкий спектр видів послуг, що пропонуються банком
у межах одного ринку, чітке позиціонування на ринку, наявність
модифікованих послуг з унікальними характеристиками.
Стратегія доцільна, коли обраний банком сегмент ринку
нецікавий для конкурентів (або занадто ризикований), вимоги
різних груп клієнтів до продукції різні, а банк не може працювати
на широкому ринку.

Стратегічне управління припускає необхідність розробки та реалізації
конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг, спрямованої на
забезпечення сталої конкурентної позиції у довгостроковій перспективі за
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наявного конкурентного потенціалу та ефективної реалізації портфеля
конкурентних стратегій [1].
Класиком менеджменту М. Портером [14] в залежності від виду базової
конкурентної переваги запропоновано розрізняти три типи конкурентних
стратегій: стратегія лідерства за низькими витратами, стратегія диференціації та
стратегія фокусування. Характерні риси зазначених конкурентних стратегій з
урахуванням специфіки діяльності банківських установ представлено в табл.1.
При здійсненні активних операцій основною складовою ціни є вартість
ресурсів, залучених банком, яка за інших рівних умов, є майже однаковою для
всіх банків. Частка інших складових ціни послуги є незначною, що значно
обмежує можливості банку у досягненні конкурентних переваг за рахунок
стратегії мінімізації витрат при наданні послуг. На практиці вартість ресурсів
для окремих банків може значно відрізнятися, що залежить від великої
кількості чинників, найголовнішими серед яких можуть бути надійність, імідж і
популярність банку, структура власності банку (банки, власниками яких є
іноземні фінансово-кредитні організації, автоматично отримують значну
конкурентну перевагу у вигляді розширеного доступу до більш дешевих
ресурсів) тощо [8, с.128].
Використання стратегії диференціації на практиці ускладнюється
наступними факторами: по-перше, банки не мають можливості патентного
захисту власних послуг, оскільки винайдена принципово нова чи удосконалена
послуга через короткий проміжок часу буде освоєна конкурентами і
запропонована споживачам [8, с.128]; по-друге, створення унікальності може
реалізуватися за рахунок значного підвищення витрат.
Стратегія фокусування орієнтована на конкретну послугу, сегмент ринку
або цільову аудиторії (клієнтська база) та концентрує увагу на конкретному
об’єкті або суб’єктах. Даний вид стратегії реалізується або шляхом зниження
витрат, або на основі диференціації, оптимальне співвідношення яких
сприятиме підвищенню ефективності функціонування банку в умовах жорсткої
конкуренції.
Вибір конкурентної стратегії банки здійснюють в залежності від власної
конкурентної позиції, рівня конкуренції в сегментах, де вони працюють, та
внутрішніх можливостей, ресурсного та технологічного потенціалу.
Проте визначення та реалізація конкурентних стратегій можливі лише
після формування загальнокорпоративної стратегії, яка визначає загальний
напрямок розвитку для всього банку.
Для забезпечення конкурентоспроможності банків України та
нейтралізації негативних наслідків вступу України до СОТ необхідно
дотримуватись наступних заходів [15]: приведення системи банківського
нагляду у відповідність із світовими стандартами; вжиття заходів до легалізації
доходів, одержаних злочинним шляхом; підвищення якості аудиторських
висновків, приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами;
удосконалення системи корпоративного управління банками України;
впровадження сучасних банківських технологій; збільшення кількості та
поліпшення якості послуг, що надаються банками України.
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Впровадження нових технологій стратегічного управління – це один із
способів забезпечення ефективного зростання банківських установ в поточній
та довгостроковій перспективі. Тому вибір управлінського інструментарію, що
використовується для реалізації стратегічного підходу та відповідає потребам
вітчизняних банківських установ, які функціонують в умовах посиленої
конкуренції, є необхідним в сучасних умовах.
В роботі [1] було проведено розподіл інструментів та підходів до
стратегічного управління банком за його етапами. Необхідно зазначити, що
серед розглянутих інструментів управління, необхідно звернути увагу на
збалансовану систему показників (Balanced Scorecard або BSC), що пронизує
практично весь процес стратегічного управління, починаючи від аналізу
внутрішнього та зовнішнього середовища банку (оцінювання діяльності банку
основі ЗСП можна використовувати як елемент стратегічного аналізу), вибору
на його основі стратегії банку, її розробки та реалізації. Окрім цього дану
технологію можна використовувати й для контролю за виконанням стратегії, її
оцінювання та корегування стратегічних заходів.
Авторами цієї концепції є американські дослідники Д. Нортон та
Р. Каплан [5,6], які для оцінювання ефективності діяльності підприємства
запропонували поєднати монетарні та немонетарні аспекти (фінансові та
нефінансові
показники
діяльності
–
показники
клієнтської,
внутрішньопроцесної та підсистеми персонал), які вбудовано в логічну систему
«стратегічна ціль – показник, за допомогою якого визначається ступінь
досягнення мети – заходи, спрямовані на її реалізацію», що характеризується
наявністю причинно-наслідкових зв’язків та забезпечує підвищення якості
управлінських рішень.
В роботі [10] було доведено необхідність забезпечення збалансованості
стратегії як однієї з вимог впровадження ЗСП. Запропоновані критерії
збалансованості стратегії, яка досягається збалансованістю інтересів
зацікавлених сторін, збалансованістю між цілями всіх рівнів управління,
загальних цілей банку та особистих цілей працівників, їх прав, обов’язків з
однієї сторони та відповідальності з іншої, цілей та фінансових ресурсів, не
суперечать логіці ЗСП, а навпаки відображують основні положення даної
концепції та групують їх в цілісну систему критеріїв, на основі яких можна
визначити збалансованість стратегії, що в свою чергу забезпечить ефективність
впровадження ЗСП та буде сприяти подоланню різноспрямованості
оперативного та стратегічного управління банком.
Таким чином, узагальнюючи отримані результати проведених досліджень
в [1,10] можна графічно відобразити концептуальну схему стратегічного
управління банком на основі ЗСП (рис.2).
Як видно з рис. 2 для підвищення результативності стратегічного
управління банком за його етапами було визначено за доцільне застосування
базових положень системного, цільового, процесного, функціонального,
ресурсного, поведінкового, вартісного та маркетингового підходів.

10

Розподіл наукових підходів до
стратегічного управління за його етапами

Визначення бачення, місії та цілей банку
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Ресурсний,
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ЗСП як інструмент визначення та реалізації
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поведінковий

Ситуаційний,
ресурсний,
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маркетинговий

Рис.2. Концептуальна схема стратегічного управління банком на основі ЗСП
(розроблено авторами)
Для забезпечення ефективності та підвищення якості впровадження ЗСП
в практичну діяльність банку на етапі визначення (здійснюється на основі
результатів оцінювання діяльності за підсистемами ЗСП) та реалізації його
стратегії розвитку пропонується дотримуватись відповідних критеріїв її
збалансованості. Використання положень зазначених підходів та дотримання
сформованих критеріїв збалансованості стратегії не тільки сприятиме
формуванню необхідних умов для інтеграції даної технології в процес
стратегічного управління, але й забезпечить узгодження стратегічних цілей та
заходів, спрямованих на їх досягнення, та удосконалення даного процесу в
цілому.
Одним із основних завдань при побудові ЗСП є обґрунтування складу її
показників.
Оскільки оцінка діяльності банку на основі ЗСП потребує формування
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переліку показників в рамках кожного напрямку з урахуванням їх великої
кількості, для вирішення цієї проблеми в роботі пропонується процедура їх
відбору: на першому етапі формується набір показників для кожної з підсистем
ЗСП (на основі систематизації та узагальнення наукової літератури); на
другому етапі здійснюється відбір показників за критерієм відсутності тісного
лінійного зв’язку (кореляційний аналіз) в межах кожної з підсистем ЗСП (з
метою усунення дублювання інформації); на третьому етапі – відбір найбільш
значущих та інформативних показників на основі факторного аналізу, а саме
методу головних компонент (скорочення простору ознак та відбір показників з
найбільшими факторними навантаженнями).
Слід зазначити, що дана послідовність дій дозволить не тільки
дотриматись умови уникнення тісних функціональних зв’язків між
показниками ЗСП, але і знизити розмірність багатовимірного досліджуваного
явища, а саме відібрати найбільш інформативні показники, що характеризують
кожну з підсистем ЗСП та є основними індикаторами для оцінювання
діяльності банку.
На
основі
систематизації
та
аналізу
наукової
літератури
було визначено та розраховано показники діяльності банку, що характеризують
кожну з підсистем ЗСП.
У фінансову підсистему було включено показники, що характеризують
фінансовий стан банку, а саме показники фінансової стійкості, ділової
активності, ліквідності, ризику, прибутковості та ефективності управління (35
показників). До клієнтської підсистеми увійшли показники, що характеризують
стабільність, розвиток та ефективність роботи з клієнтами (17 показників).
Підсистема внутрішніх бізнес процесів охоплює показники оцінки внутрішніх
процесів, від яких найбільшою мірою залежить задоволення потреб клієнтів та
досягнення фінансових завдань компанії в цілому (8 показників). Не менш
важливою по відношенню до інших є підсистема розвитку персоналу, що
охоплює показники структури, стабільності, ефективності та навчання
персоналу (21 показник). В цілому було розраховано 81 показник, що
характеризують діяльність банку в розрізі чотирьох проекцій ЗСП на прикладі
восьми банків другої групи (класифікація НБУ за розміром активів).
До показників фінансової підсистеми, які було відібрано з урахуванням
шкали Чеддока, що визначає межі для визначення щільності лінійного зв’язку,
відносяться: коефіцієнт фінансового важеля (Ф1); коефіцієнт мультиплікатора
капіталу (Ф2); коефіцієнт захищеності капіталу (Ф3); коефіцієнт активності
залучення міжбанківських кредитів (Ф4); коефіцієнт активності залучення
строкових депозитів (Ф5); коефіцієнт кредитної активності (Ф6); коефіцієнт
загальної інвестиційної активності (Ф7); коефіцієнт використання залучених та
запозичених коштів (Ф8); коефіцієнт сумнівної та простроченої заборгованості
в кредитному портфелі (Ф9); коефіцієнт миттєвої ліквідності (Ф10); коефіцієнт
поточної ліквідності (Ф11); коефіцієнт короткострокової ліквідності (Ф12);
коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань (Ф13); Коефіцієнт ліквідного
співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (Ф14); коефіцієнт
ліквідності за строковими зобов’язннями (Ф15); рентабельність капіталу (Ф16);
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«мертва точка» прибутковості банку (Ф17); чистий спред (Ф18).
Для відбору найбільш значущих та інформативних показників було
використано метод головних компонент, який відноситься до методів
факторного аналізу та передбачає зниження розмірності поля ознак (зменшення
кількості показників) [7].
Реалізацію методу було здійснено за допомогою програми Statistica 6.0
(модуль Factor Analysis). Факторні навантаження головних компонент в межах
фінансової підсистеми наведено в табл.2.
Таблиця 2
Матриця факторних навантажень отриманих головних компонент в межах
підсистеми «Фінанси» [12]
Ознаки
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
Ф9
Ф10
Ф11
Ф12
Ф13
Ф14
Ф15
Ф16
ФІ7
Ф18

Головна
компонента
1

Головна
компонента
2

0,392997
-0,194320
0,410302
-0,256103
0,359896
0,810306
-0,094276
0,331136
0,196236
-0,770549
-0,683555
-0,643804
-0,726150
-0,252240
-0,624162
-0,227709
0,104559
-0,393923

0,649776
0,354616
0,549453
-0,077742
0,558389
-0,420563
0,031846
-0,653711
0,275830
0,220132
0,197698
0,320417
-0,393889
-0,685178
0,363077
-0,477472
0,007895
-0,108205

Головна
Головна
компонента компонента
3
4
Факторні навантаження
-0,403470
-0,106422
0,252353
-0,223057
-0,280998
-0,381965
-0,490245
-0,613030
0,392804
0,312540
0,044869
0,075112
-0,209650
0,611947
-0,180308
0,395125
-0,605654
0,209929
0,056446
-0,095228
0,156652
-0,073758
-0,309681
0,280215
-0,021061
0,252489
-0,486622
-0,077992
0,101133
0,395616
0,501361
-0,363544
0,148225
-0,708393
-0,616686
-0,201661

Головна
компонента
5

Головна
компонента
6

-0,106423
-0,694028
0,273064
-0,024958
0,073753
-0,029910
-0,314218
-0,181099
-0,265828
-0,356869
0,016675
0,147068
0,217870
-0,214005
0,250759
0,083271
0,185763
0,101271

0,058474
0,340139
-0,181982
-0,156777
0,375263
0,131292
-0,350126
0,188133
0,006809
-0,097292
-0,116460
0,173317
-0,172139
0,072852
0,256397
0,341196
0,225725
0,497414

Результати застосування методу показали, що оцінку фінансового стану
банку цілеспрямовано проводити на основі 6 компонент, що описують 76,104 %
варіабельності ознак, дисперсія яких більше 1.
Для отримання більш змістовного результату доцільно звернутися до
процедури повороту (у якості методу обертання було обрано ортогональне
(варимаксне) обертання, метод Varimax normalized). При цьому необхідно
зауважити, що після проведення процедури повороту, отримані агреговані
показники вже не є головними компонентами, а є узагальненими факторами.
Нова матриця факторних навантажень представлена в табл. 3.
Таким чином, на основі розподілу факторних навантажень, було
отримано найбільш інформативні показники, що характеризують фінансовий
стан банку. Перший фактор найбільше корелює (коефіцієнт кореляції за
модулем більше ніж 0,7) з коефіцієнтом кредитної активності (Ф6),
коефіцієнтами миттєвої (Ф10) та поточної ліквідності (Ф11) та коефіцієнтом
ліквідності за строковими зобов’язннями (Ф15).
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Таблиця 3
Матриця факторних навантажень отриманих узагальнених факторів після
повороту за методом Varimax normalized в межах підсистеми «Фінанси» [12]
Ознаки
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
Ф9
Ф10
Ф11
Ф12
Ф13
Ф14
Ф15
Ф16
ФІ7
Ф18

Фактор 1
0,109355
-0,196846
0,089719
-0,158481
0,073817
0,910268
-0,102218
0,620974
0,116969
-0,735382
-0,709412
-0,697293
-0,523330
0,145741
-0,730219
0,020296
0,124386
-0,213313

Фактор 2
-0,122716
-0,094195
0,041365
0,744656
-0,856460
-0,127514
-0,034532
0,011718
0,047953
0,232044
0,094016
-0,103680
0,231275
0,632807
-0,439263
0,072083
0,081736
0,310632

Фактор 3

Фактор 4

Факторні навантаження
0,335682
-0,730213
-0,056010 -0,043854
0,032034
-0,876785
-0,112079 -0,264529
-0,013641 -0,264932
-0,034604 0,068092
0,267431
0,744563
0,206350
0,556298
0,606242
-0,257203
0,072316
0,157575
-0,100958 0,096121
0,201797
0,068997
-0,014207 0,605592
0,057111
0,497122
0,012534
0,169113
-0,769993 0,404745
0,275642
-0,140654
-0,137078 0,042703

Фактор 5

Фактор 6

0,201524
0,903832
-0,149374
0,039327
0,168801
-0,088746
-0,041768
-0,072286
0,134620
0,397972
0,074864
-0,052162
-0,356245
0,015798
-0,066421
0,133469
-0,214197
0,071361

0,228016
-0,068739
0,030546
0,221964
-0,041464
-0,026438
-0,101857
0,225380
0,358333
-0,090594
-0,114068
0,445051
0,050185
0,393391
0,239629
-0,081107
0,675612
0,823303

Другий фактор – з коефіцієнтом активності залучення міжбанківських
кредитів (Ф4); коефіцієнт активності залучення строкових депозитів (Ф5);
третій – коефіцієнтом загальної інвестиційної активності (Ф7) та показником
рентабельності капіталу (Ф16); четвертий – з коефіцієнтами фінансового
важеля (Ф1) та захищеності капіталу (Ф3); п’ятий – з показником
мультиплікатора капіталу (Ф2); шостий – з показником чистого спреду (Ф18).
Аналогічна послідовність дій використовується для відбору показників
клієнтської підсистеми, підсистеми внутрішніх бізнес процесів та розвитку
персоналу.
Після проведення кореляційного та факторного аналізів до складу
показників клієнтської підсистеми, що можуть бути використані для побудови
ЗСП, було віднесено наступні показники: коефіцієнт розвитку клієнтської бази,
кількість клієнтів на 1 відділення, витрати на маркетинг та рекламу в загальних
витратах банку, рівень прибутку банку в розрахунку на 1 клієнта, залучені
ресурси банку в розрахунку на 1 клієнта, співвідношення кількості клієнтів та
працівників банку, показник задоволеності клієнтів.
До показників підсистеми «Внутрішні бізнес-процеси» увійшли: середній
час створення нового продукту, частка нових продуктів у продуктовому ряді
банку, частка операційних витрат в загальних витратах банку, середній час на
задоволення запиту клієнта, частка стандартизованих та регламентованих
бізнес-процесів.
До підсистеми «Персонал» банку увійшли наступні показники: частка
працівників з вищою освітою в загальній кількості персоналу, обсяг активів на
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1 працівника, частка витрат на оплату праці персоналу в загальних витратах
банку, частка заохочувальних та компенсаційних виплат персоналу у витратах
на персонал, частка працівників, що пройшли навчання за рік у загальній
кількості персоналу, частка витрат на навчання персоналу в загальних витратах
банку, рівень забезпечення кар’єри, показник окупності витрат на утримання
персоналу, коефіцієнт стабільності персоналу.
Таким чином, у межах запропонованої процедури з дотриманням
критеріїв відсутності тісного лінійного зв'язку та значущості показників
обґрунтовано склад показників оцінювання банку на основі ЗСП у межах її
підсистем, що забезпечить комплексність, об'єктивність та ефективність оцінки.
Також представлений склад показників є підґрунтям для визначення
пріоритетних майбутніх напрямків діяльності у вигляді чітко сформованої
стратегії.
На основі даного підходу було проведено оцінку діяльності
досліджуваних банків, за результатами якої сформовано наступні стратегічні
цілі:
- для фінансової підсистеми: забезпечення необхідного рівня фінансової
стійкості банку, активізація інвестиційної діяльності, забезпечення ліквідності
банку, підвищення ефективності використання капіталу і зростання
прибутковості банку;
- для клієнтської підсистеми: розширення клієнтської бази, залучення
коштів клієнтів і підвищення ефективності взаємодії з клієнтами;
- для підсистеми внутрішніх бізнес-процесів: зниження операційних
витрат і розширення продуктового ряду банку;
- для підсистеми персоналу: підвищення мотивації персоналу,
забезпечення зростання і кваліфікації персоналу та підвищення ефективності
використання персоналу.
В якості напрямку стратегічного розвитку банку було обрано стратегію
зростання, яка передбачає зростання всіх показників діяльності в порівнянні з
попереднім періодом.
Необхідно звернути увагу на достатньо суттєву особливість ЗСП та
зазначити, що Д. Нортон та Р. Каплан [6, с.140] вважають, що правильно
створена ЗСП повинна мати збалансований комплекс результатів (відстрочені
характеристики) та факторів їх досягнення (випереджальні показники), що є
невід’ємною частиною загальної стратегії бізнес-одиниці та одним із напрямків
балансування при застосуванні даної моделі.
Розподіл лагових і випереджальних показників є ще однією важливою
вимогою при створенні ЗСП, так як дозволяє визначити критерії результатів і
фактори їх досягнення.
Лагові показники, за допомогою яких здійснюється оцінка сформованих
стратегічних цілей, представлено в табл.4.
Після того, як визначено лагові та випереджальні показники,
обов’язковим завданням є визначення причинно-наслідкових зв'язків між
стратегічними цілями та представлення та візуалізація їх шляхом побудови
стратегічної карти, яка є інструментом формалізації стратегії.
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Таблиця 4
Лагові показники в ЗСП банку (визначено авторами на основі аналізу
показників діяльності досліджуваних банків)
Фінансова підсистема
1. Коефіцієнт фінансового важеля (Фваж) – F1
2.Коефіцієнт загальної інвестиційної активності (Інвакт) – F2
3. Коефіцієнт ліквідності за строковими зобов’язаннями (Лб) – F3
4. Рентабельність капіталу (Ренткап) – F4
5. Чистий спред (Чистспр) – F5
Клієнтська підсистема
1.Кількість клієнтів на 1 відділення банку (Кілкл) – C1
2.Залучені ресурси банку в розрахунку на 1 клієнта (Кошкл) – C2
3.Рівень прибутку банку в розрахунку на 1 клієнта (Пркл) – C3
Підсистема внутрішніх бізнес-процесів
1.Частка операційних витрат в загальних витратах банку (Опвит) – BP1
2.Частка нових продуктів у продуктовому ряді банку (Продр) – BP2
Підсистема персоналу
1. Рівень забезпечення кар’єри (Забезкар) – P1
2. Частка працівників з вищою освітою в загальній кількості персоналу (Квпер ) – P2
3.Обсяг активів на 1 працівника (Актраб) – P3

Одним із методів дослідження слабоструктурованих ситуацій є
когнітивна структуризація, яка сприяє кращому розумінню проблем, виявленню
протиріч і якісному аналізу ситуації. При структуризації, або концептуалізації
знань проектується структура отриманих знань про предметну область, тобто
складається перелік базових (основних) понять, виявляються зв’язки між ними,
визначаються стратегії прийняття рішень в даній предметній області та її
зв'язку з навколишнім середовищем [11, с.52-54].
У роботі була використана когнітивна карта першого виду, яка являє
собою знаковий орієнтований граф (орграф) G = <V, E>, в якому [4]:
1) V – безліч вершин, вершини («концепти») Vі ∈ V, i = 1,2,.., k є
елементами досліджуваної системи;
2) E – безліч дуг, дуги ∈ E,
= 1,2,…,N відображають взаємозв'язок
між вершинами Vi та Vj;
3) Вплив Vi на Vj у досліджуваній ситуації може бути позитивним (знак
«+» над дугою), коли збільшення (зменшення) одного фактора призводить до
збільшення (зменшення) іншого, негативним (знак «-» над дугою), коли
збільшення (зменшення) одного фактора призводить до зменшення
(збільшення) іншого, або відсутніми (0).
Для побудови когнітивної карти в якості концептів (факторів) було
використано лагові показники, які характеризують ступінь досягнення
стратегічних цілей. Оскільки серед них особливе місце належить зростанню
прибутковості (лаговий показник – коефіцієнт чистого спреду), як основної
мети будь-якого комерційного підприємства, цей фактор був використаний як
цільовий, інші – як управляючі, тобто ті, які на нього впливають.
Напрямок впливу (прямий і зворотній зв'язок), відображення залежності
«причина-наслідок» між показниками представлено в табл.5.
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Таблиця 5
Матриця причинності та напрямки впливів лагових показників у збалансованій
системі (розроблено авторами)
F1
F1
F2
F3
F4
F5
C1
C2
C3
BP1
BP2
P1
P2
P3

↓+
↑↓+
↓+
↑+
↑+
0
0
0
0
0
0

F2

F3

F4

F5

C1

C2

C3

BP1

BP2

P1

P2

P3

→+

←←-

→+
0
→-

→+
→+
→→+

←+
0
←+
←+
←+

←+
0
←+
←+
←+
→+

0
0
0
←+
←+
→+
→+

0
0
0
0
←→+
→+
←-

0
0
0
0
←+
←+
←+
←+
0

0
0
0
0
0
←+
←+
←←+
←+

0
0
0
0
0
←+
←+
←+
←0
0

0
0
0
0
0
←+
0
←+
←←+
→→+

↑0
↓+
0
0
0
0
0
0
0
0

↓↓↑+
↑+
0
0
0
0
0
0

↓+
↑+
↑+
↑+
0
0
0
0
0

↑+
↑+
↑+
↑↑+
0
0
0

↓+
↓+
↓+
↑+
↑+
↑+
↑+

↓+
↓+
↑+
↑+
↑+
0

↑↑+
↑↑+
↑+

0
↑+
↑↑-

↑+
0
↑+

0
↓-

↓+

Графічна інтерпретація виявлених взаємозв'язків між показниками
представлена у вигляді когнітивної карти (рис.3).
На основі аналізу причинно-наслідкових зв'язків між показниками,
напрямків їх впливу один одного, які було визначено в процесі побудови
когнітивної карти (враховується прямий і непрямий вплив факторів один на
одного), було встановлено взаємозв'язки між стратегічними цілями всередині
кожної з підсистем і між підсистемами ЗСП в цілому. Карту стратегії зростання
банку представлено на рис. 4.
Побудована стратегічна карта банку відображує не тільки виконання
вимоги щодо створення ЗСП, а саме: чітке розмежування критеріїв, результатів
і факторів, які на них впливають (розподіл лагових і випереджальних
показників), та наявність ланцюга причинно-наслідкових зв'язків між
стратегічними цілями підсистем, а й шляхом застосування когнітивного
підходу дозволяє детально структурувати загальну стратегію банку, визначити
стимулюючі і дестимулює фактори впливу на зростання його прибутковості.
Визначення стратегічних цілей, загальнокорпоративної стратегії та
заходів, необхідних для її реалізації, є основою для формування конкурентної
стратегії банку. Побудована карта стратегії зростання банку дозволяє зробити
висновок про існування зв’язку між раніше розглянутими особливостями та
характерними рисами конкурентних стратегій (в залежності від типу
конкурентної переваги за М. Портером), а саме лідерства за низькими
витратами, диференціації та фокусування, із стратегічними цілями, що
представлено в підсистемі внутрішніх бізнес-процесів ЗСП (рис.5).
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Рис. 3. Когнітивна карта впливу лагових показників ЗСП на прибутковість
банку (розроблено авторами на основі даних табл.5)
Запропонований підхід відповідає погляду класиків концепції
збалансованої системи показників Д. Нортона і Р. Каплана [5], які визначають
наступні види стратегій: стратегію лідерства продукту (базується на постійних
інноваціях), стратегію довірчих відносин з клієнтами (ґрунтується на здатності
банку швидко реагувати на нові потреби клієнтів та їх запити), стратегію
операційного вдосконалення (базується на досягненні найкращих показників
мінімізації витрат, поліпшенні якості та скорочення часу на надання послуг).
Можна зробити висновок, що між зазначеними видами стратегій в рамках
логіки ЗСП, що запропоновані Д. Нортоном та Р. Капланом та конкурентними
стратегіями М. Портера існує деяка відповідність. Так, наприклад, стратегії
лідерства за низькими витратами відповідає стратегія операційного
вдосконалення, диференціації – лідерства продукту, фокусування – довірчих
відносин з клієнтами.
Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, можна зробити
наступні висновки:
1. Для забезпечення ефективного впровадження стратегічного управління
в практичну діяльність банку пропонується використовувати за його етапами
базові положення системного, цільового, процесного, функціонального,
ресурсного, поведінкового, вартісного та маркетингового підходів.
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Рис.4. Карта стратегії зростання банку на основі ЗСП (розроблено авторами)
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Рис.5. Використання ЗСП для визначення та реалізації конкурентної
стратегії банку (розроблено авторами)
2. Включення до складу ЗСП показників клієнтської бази банку,
ефективності управління внутрішніми бізнес-процесами та персоналом вигідно
виокремлює її серед інших інструментів оцінки та управління банком, оскільки
передбачає наявність причинно-наслідкових зв’язків між показниками різних
груп та розкриває залежність фінансових показників (які є головними
індикаторами в системі) від інших впливових факторів.
3. Шляхом поєднання фінансових та нефінансових показників, що
описують стратегічні цілі, об’єднання їх за допомогою причинно-наслідкових
зв’язків, застосування ЗСП надає можливість визначити та реалізувати загальну
стратегію банку, забезпечує її детальне представлення та удосконалення
процесів, що вносять найбільший вклад в реалізацію, а постійний моніторинг
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результатів діяльності банку дозволяє перевести стратегію в площину
оперативного управління.
4. Пропонується визначення збалансованості стратегії (як однієї з вимог
впровадження ЗСП) за наступними критеріями: збалансованість інтересів
зацікавлених сторін, збалансованість між цілями всіх рівнів управління,
загальних цілей банку та особистих цілей працівників, їх прав, обов’язків з
однієї сторони та відповідальності з іншої, цілей та фінансових ресурсів.
5.Відбір показників для оцінювання діяльності банку в межах підсистем
ЗСП доцільно здійснювати із врахуванням критеріїв відсутності тісного
лінійного зв’язку між ними та відбору найбільш значущих та інформативних
показників.
6.Проведення розподілу показників на лагові та випереджальні та
визначення причинно-наслідкових зв’язків в системі є обов’язковими вимогами
при її побудові. Аспекти ЗСП знаходяться між собою у причинно-наслідкових
зв’язках. Зворотній зв'язок у моделі ЗСП має такий вигляді: причини
незадовільних значень фінансово-економічних показників необхідно шукати у
недостатньо ефективній маркетинговій діяльності банку, незадоволеність
клієнтів означає наявність проблем у внутрішніх бізнес-процесах, а
неефективні бізнес-процеси є результатом недостатньої уваги з боку
керівництва до навчання персоналу та розвитку інфраструктури.
7.Вибір конкурентної стратегії банку здійснюється на основі
сформованих стратегічних цілей та корпоративної стратегії, визначення якої
було здійснено за результатами оцінювання діяльності банків на основі ЗСП.
8. Запропоновано використовувати ЗСП в якості інструмента визначення
та реалізації конкурентної стратегії банку. Вибір конкретної конкурентної
стратегії (лідерства за низькими витратами, диференціації або фокусування)
залежить від пріоритетності тієї чи іншої конкурентної переваги або їх
комбінацій, за рахунок яких керівництво банку планує ефективно
позиціонувати його на ринку. Концентрація уваги на лідерстві продукту,
операційному вдосконаленні або ефективній взаємодії із споживачем
обумовлює необхідність удосконалення відповідних внутрішніх бізнеспроцесів банку. Для впровадження тієї чи іншої стратегії розробляються та
деталізуються відповідні заходи та програми робіт у визначених напрямках. На
найвищому рівні управління банком (рівень корпоративної стратегії) контроль
за реалізацією обраної конкурентної стратегії реалізується на основі показників
частки операційних витрат в загальних витратах банку (лаговий показник для
оцінювання стратегії абсолютного лідерства у витратах), частки нових
продуктів в продуктовому ряді банку (лаговий показник для оцінювання
стратегії диференціації або лідерства продукту) та частки операційних витрат в
загальних витратах банку/ частки нових продуктів в продуктовому ряді банку в
залежності від обраного напрямку фокусування в орієнтації на конкретний
сегмент ринку або групу споживачів (фокусування за рахунок низьких витрат
або за рахунок диференціації).
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3.2. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ
КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЧИННИК
ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Белякова В.П.
Київський національний торговельно-економічний університет
Забезпечення конкурентоспроможності через досягнення ефективності
діяльності, а також підтримка фінансової стійкості та надійності підприємств
можлива лише завдяки формуванню якісних джерел фінансування діяльності.
Трансформаційні процеси у вітчизняній економіці призвели до пошуку нових
механізмів фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, оптимізації
структури джерел фінансування та повноцінного використання можливостей
залучення кредитних коштів. Відсутність необхідних ресурсів, їх недостатня
кількість або неможливість вчасної мобілізації перешкоджає нормальному
перебігові виробничого процесу, може звести нанівець ефективність діяльності
або навіть бути причиною банкрутства підприємства. Отже, шляхом реалізації
кредитних відносин суб’єкти господарювання мають можливість уникнути
проблем, обумовлених обмеженістю власних коштів та забезпечити підвищення
їх конкурентоспроможності в умовах зростаючих ризиків.
Відсутність балансу за кредитними відносинами призвела до колапсу
міжнародної фінансової системи та спричинило зростання частоти оголошення
випадків настання дефолту у реальному секторі економік країн світу. Причини
та висновки фінансово-економічної кризи 2008 року слугують аргументом на
користь розгляду аналітичного забезпечення процесу реалізації кредитних
відносин підприємств як чинника підвищення їх конкурентоспроможності не з
позиції оцінково-статистичного інструментарію, а пошуково-прогностичного,
що в свою чергу дозволяє задовольнити умови системного аналізу і системного
менеджменту для нарощення резервів підвищення конкурентних переваг
суб’єктів господарювання в існуючих умовах функціонування.
Окремі теоретичні напрацювання з питань аналітичного забезпечення
реалізації кредитних відносин містяться в роботах Булоу та Шоувена [1], Вайта
[2], Гартнера [3], Сміта та Варнера [4], Бековича й Кіма [5], Діамонда [6], Раяна
[7], а також Харта і Мура [8]. Вагомий внесок в розвиток цієї проблеми зробили
Болтон та Шарфштайн [9]. З метою підвищення конкурентоспроможності
суб’єктів доцільно побудувати оптимальну структуру боргу позичальника з
наступним визначенням умов кредитного договору, що значною мірою
урегульовує не лише інтереси сторін реалізації кредитних відносин, а й ризики
ділового партнерства, що напряму формують інформаційні потоки для аналізу
та визначення конкурентоспроможності на ринку.
Для цілей аналітичних оцінок акцент повинен бути направлений на три
наступні аспекти структури боргу:
 ідентифікація факторів, які визначають оптимальну структуру боргу;
 врахування розподілу забезпечення між кредиторами;
 правила голосування та їх вплив на зміну умов кредитного договору.
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Вхідні умови та обмеження, розгляд і результати оптимальної структури
боргу суб’єкта визначаються в моделі узгодження інтересів зацікавлених сторін
реалізації кредитних відносин (далі за текстом – модель). Ця модель направлена
на забезпечення досягнення двох визначальних цілей розгляду кредитних
відносин: стримування дефолту позичальника і мінімізація втрат сторін при
настанні дефолту. Наведені цілі іноді конфліктують, проте модель направлена
на їх урівноваження. Результати моделі визначаються обґрунтовані рішення у
системі кредитного менеджменту для оцінки конкурентоспроможності.
Модель передбачає наступні вхідні умови забезпечення стандартизації
процесу аналізу кредитних відносин:
 датою проведення аналізу приймається точка 0;
 розгляд враховує дві дати майбутнього розвитку проекту – 1 та 2, при
цьому дата 1 є запланованою точкою здійснення остаточних розрахунків
позичальника перед кредитором, а дата 2 – точкою фіксації майбутнього
розвитку проекту;
 величина ІК – сума коштів, наданих у кредит під реалізацію проекту;
 позичальник ініціює кредитні відносини з метою придбання двох
фізичних активів (груп активів) A та B ;
 враховується умова відсутності у менеджера проекту будь-яких інших
коштів, окрім як запозичених на реалізацію проекту;
 на дату 1 проект генерує випадковий грошовий потік x1 з ймовірністю 
або 0 (умова стандартизації моделі) з ймовірністю (1   ) ;
 базовим менеджером визначається керівник проекту на етапі початку
його реалізації (розглядається як найманий менеджер, так і власник
бізнесу);
 на дату 2 проект генерує грошовий потік x 2 за умови збереження активів
A та B за базовим менеджером, при цьому грошовий потік x 2 на дату 2 є
максимально можливим на основі використання наявних активів та
повною мірою залежить від результатів реалізації проекту на дату 1.
Приймається, що проект може бути ліквідовано одним із двох способів.
Кредитори приймають рішення про наступне самостійне управляння активами,
в такому випадку вони не генерують жодного грошового потоку на дату 2,
тобто грошовий потік на дату 2 дорівнює нулю. Припущення про нульовий
результат кредиторів від управління проектом є умовою стандартизації. При
цьому вважаємо, що за такої ситуації кожен кредитор є нейтральним до ризику,
а безризикова ставка дорівнює 0. Другий спосіб ліквідації проекту –
перепродаж активів іншим менеджерам. В такому випадку грошовий потік на
дату 2 становитиме x2 , де   1 . Можна припустити, що таким суб’єктом є
інше підприємство в галузі, що виявило бажання придбати активи у кредитора
після дефолту позичальника. Тобто інші менеджери можуть отримати більше
при експлуатації активів, ніж кредитори, але менше як базовий менеджер.
За умови підписання повного кредитного договору у ньому має бути
передбачено зазначення платежів на дату 1, а також на дату 2. Останній
залежить від невизначеності грошового потоку на попередню дату. Виходячи із
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вказаних умов проект ніколи не буде ліквідовано, а кредитори будуть
отримувати платежі з очікуваною вартістю ІК . Однак ми припускаємо, що
контракти є неповними, оскільки останні не можуть бути сформульованими в
залежності від фактичних значень грошових потоків. Ця теза призначена для
фіксації тієї ідеї, що менеджери мають можливості перенаправлення
корпоративних ресурсів для власних потреб за рахунок кредиторів. У
результаті менеджери можуть витрачати кошти у власних цілях або направляти
їх на інші проекти. Такі рішення управлінського процесу на підприємстві
можуть бути складними для розпізнавання зі сторони кредиторів.
У моделі, найбільш загальний тип договору (оптимальний) передбачає,
що при здійсненні підприємством платежу P t на дату t , кредитори мають право
ліквідувати певну частину активів, z t ( P t )  1 , з ймовірністю  t ( P t )  1. Окремий
випадок такого контракту – стандартний борговий контракт з погашенням тіла
кредиту та відсотків на дату 1. Кредитний договір передбачає той факт, що при
умові виплати суб’єктом господарювання певної суми D на дату 1, він має
право продовжувати свою діяльність без жодного втручання у її подальшу
роботу зі сторони кредиторів. Однак, за умови нездійснення оплати, кредитори
мають право конфіскувати активи суб’єкта. Цей випадок характеризують такі
рівності: z1   1  1 якщо P1  D ; z 1   1  0 якщо P1  D та z 2   2  0 . Однак, у
моделі, стандартний борговий договір загалом не є оптимальним, оскільки, як
правило, є занадто жорстким по відношенню до позичальника. Останнє
призводить до суттєвої кількості банкрутств через ліквідацію за умови того, що
підприємство вчасно не проводить платежу D . Логічним є припущення про те,
що більш доцільно не ліквідувати всі активи суб’єкта, а лише з певною
ймовірністю менше одиниці [9, c. 12].
Отже, договір передбачає, що якщо суб’єкт робить платіж Px при потоці
x1 , то кредитори мають право ліквідувати активи з імовірністю  x . Аналогічно,
якщо менеджер робить платіж P0 коли грошовий потік складає 0, то кредитори
мають право ліквідувати активи з ймовірністю  0 . Звернемо увагу на те, що на
дату 2 кредитори не мають права вимагати від менеджера сплати за минулими
зобов’язаннями, оскільки у них фактично відсутні активи для ліквідації.
З урахуванням визначених умов кредитного договору, результат суб’єкта
господарювання від реалізації проекту становитиме:
(1)
 [ x1  Px  (1   x ) x2 ]  (1   )[ P0  (1   0 ) x2 ]
Очікуваний чистий результат кредиторів складе:
(2)
 ( Px   x LVx )  (1   )( P0   0 LV0 )  IK
де LVx та LV0 – ліквідаційна вартість активів для кредиторів, за умови,
що грошовий потік підприємства за проектом дорівнює x1 і нуль, відповідно.
Хоча кредитори не отримують жодних прямих доходів від володіння активами,
нижче ми продемонструємо та в подальшому врахуємо те, що активи можуть
бути продані третій стороні – зовнішньому покупцеві.
Враховуючи попередньо визначену умову щодо відсутності у суб’єкта
власних коштів у процесі реалізації проекту, виплати кредиторам на дату 1 не
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можуть перевищувати згенерованих грошових потоків, тобто P0  0 та Px  x1 .
Такі платежі також мають задовольняти стимулюючим умовам, які гарантують
наявність у менеджера стимулів здійснювати відповідні платежі за
результатами генерування грошових потоків на визначені дати в майбутньому
(наприклад, стимули здійснення платежу Px коли грошовий потік становить
x1 ). Такі стимулюючі умови можна записати у наступному вигляді:
(3)
x1  Px  (1   x ) x2  x1   0 S  (1   0 ) x2
Стосовно такого обмеження має бути відмічено два моменти. По-перше, S
позначає вигоду менеджера, яку він отримує від виплати P0 , коли в дійсності
грошовий потік складає x1 , а кредитор має право ліквідувати активи. Початково
складається думка, що величина S дорівнює нулю. Проте, така ситуація
припускає, що оптимальним є здійснення ліквідації з ймовірністю  0 коли
суб’єкт виплачує нуль. Надалі покажемо, що це не так, тому на цьому етапі
обмежимось позначенням потенційної вигоди менеджера через S .
По-друге, логічним є накладення припущення про те, що менеджер має
стимул виплачувати P0 коли грошовий потік дорівнює нулю, а не Px . Однак,
оскільки Px буде більше нуля, то для менеджера така ситуація не матиме сенсу,
оскільки він не зможе виплатити Px за відсутності власних коштів, як це
передбачено умовами моделі. Відтак таке обмеження не є обов’язковим.
Оптимальний контракт максимізує результат суб’єкта господарювання (1)
за дотримання стимулюючих умов (3) та умови, що очікуваний результат
кредиторів (2) не є негативним (  0 ). Нескладно встановити два попередні
результати такої системи рівнянь та нерівностей:  x  0 – ліквідація активів
ніколи не буде оптимальною дією зі сторони кредиторів, коли суб’єкт здійснює
платежі Px ; і P0  0 . Враховуючи результати вирішення системи рівнянь та
нерівностей, тобто при  x  0 , стимулюючі умови з (3) зводяться до:
(4)
Px   0 ( x2  S )
Таке обмеження має бути обов’язковим за оптимальних умов. В іншому
випадку оптимальним є встановлення  0  0 і як результат – відсутність у
менеджера жодних стимулів сплачувати будь-які кошти кредитору. Обмеження
невід’ємних результатів кредиторів також має бути обов’язковим, інакше Px
може бути зменшено, що призведе до зростання вигоди менеджера при
задоволенні нерівностей (3) та (4). Таким чином, використовуючи порогове
значення нерівності (4), трансформуємо вираз (2) у наступне рівняння:
 0 [ ( x2  S )  (1   ) LV0 ]  IK  0
(5)
Враховуючи результат рівності (5), визначимо очікуваний чистий дохід
позичальника, який може бути записаний у наступному вигляді:
x1  x2  IK  (1   ) 0 ( x2  LV0 )
(6)
Перші три члени в (6) – сума чистої поточної вартості проекту за умови
незастосування зі сторони кредиторів права ліквідації активів. Останній член –
очікувані втрати ефективності через контрактну дефектність; це ймовірність
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ліквідації, (1   ) 0 , помножена на втрати у вартості від ліквідації, x2  LV0 .
Враховуючи, що очікуваний чистий дохід підприємства зменшується в  0 , а
результат кредитора збільшуються у  0 , то узгодженим оптимальним рішенням
є прийняття  0 рівним до його мінімально обґрунтованого рівня (рішення (5)).
IK

0 

(7)

 ( x2  S )  (1   ) LV0
Допустиме рішення існує за умови, що  0  1 . Тобто, рішення можливе
при IK менше аніж максимально можливий валовий дохід кредитора за
проектом,    ( x2  S )  (1   ) LV0 .

Головною особливістю оптимального контракту є умова включення права
ліквідації за результатами негативного розвитку подій у першому періоді.
Загроза ліквідації служить інструментом стимулювання менеджера у виплаті
грошових коштів при формуванні відповідних грошових потоків, на супротив
бажанню окремих суб’єктів перенаправити грошові кошти на задоволення
власних цілей. Якщо менеджер зловживає непоінформованістю кредитора і
перенаправляє грошові потоки першого періоду, кредитору буде надано право
ліквідувати активи з ймовірністю  0 , що відповідним чином впливає на потоки
другого періоду S  x2 . Коли грошовий потік першого періоду фактично
складає x1 , менеджер буде надавати перевагу виплатам Px   0 ( x2  S ) , аніж
утриманню грошового потоку та сплаті штрафних санкцій у розмірі  0 ( x2  S ) .
Якщо грошовий потік першого періоду виявиться рівним нулю, менеджер не
матиме вибору, окрім як прийняти ліквідацію активів з ймовірністю  0 ,
оскільки у підприємства відсутні кошти на запобігання ліквідації.
Представлена модель є неповною, оскільки вона не враховує специфіки
щодо ліквідаційної вартості LV0 і наступних виплат менеджеру у разі дефолту,
S . Нижче врахуємо ці важливі деталі та звернемося до розгляду застосування
позичальником одного або двох джерел фінансування проекту. Рішення, які
будуть отримані за результатами розгляду, охоплюють всі випадки вибору
кількості кредиторів, у т.ч. більше двох.
Залежність попередньо визначених показників від числа кредиторів
зазначається окремими позначеннями, зокрема LV0 (n) , S (n) , та  0 (n) де n –
число кредиторів. Початково розглянемо випадок одного кредитора. Вище була
прийнята умова, що кредитори не отримують прямої вигоди від управління
активами. Таким чином, вони можуть прийняти рішення про продаж активів
зовнішньому покупцю – іншому суб’єкту в галузі або іншому інвестору, який
має можливість управляти активами та генерувати додатні грошові потоки. Як
зазначалося, вартість активів для зовнішнього покупця визначається виходячи
із розміру грошового потоку x2 , де 0    1. Припустимо, що покупець
приймає на себе витрати c , розраховуючи на контроль над активами. Витрати c
є невідомими на дату 0 та розподіляються рівномірно на відрізку [0, c] . Отже,
зовнішній покупець буде приймати участь в торгах з продажу активів за умови
того, що менше за його вигоду від таких торгів.
1
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Припустимо, що грошовий потік рівний нулю і підприємство оголошує
дефолт. Контроль над активами переходить до кредитора. Припускаємо
встановлення рівноваги Неша в торгах, таким чином, що частки виграшу
покупця та кредитора є рівними за тієї умови, що покупець приймає на себе
трансакційні витрати c . Відтак зовнішній покупець отримує 1 2x2 і кредитор –
1 2x2 . Для покупця існує сенс приймати участь в торгах лише за умови, що
c  1 2x2 ; отже, актив буде продано з ймовірністю 1 2 x2 / c з урахуванням того,
що 1 2x2  c . Отже, очікувана ліквідаційна вартість активів становитиме:
LV0 (1) 

1 2 x2
c

 2 x22
1
 x2 
2
4c

(8)

При цьому слід мати на увазі прийняте припущення про те, що покупець
має кошти для здійснення авансового платежу за активом на дату 1.
Враховуючи неможливість здійснення перевірки грошового потоку, покупець
не зможе отримати кредит на суму, що дорівнює вартості активу, приймаючи
зобов’язання погасити позику грошовим потоком на дату 2. Отже, як стверджує
Вішни [10, c. 1347], активи можуть бути продані найбільш ліквідним суб’єктам,
а не найбільш ефективним з позиції максимізації вартості грошового потоку.
У випадку стратегічного дефолту наявні три потенційні учасники
переговорів: зовнішній покупець, кредитор, а також базовий менеджер.
Оскільки останній із перелічених учасників є найбільш ефективним
користувачем активів, то він відкупить їх у кредитора (за умови того, що
фактичний грошовий потік x1 на дату 1 є достатньо великим). Для аналізу
переговорів учасників процесу за визначених умов доцільно скористатися
моделлю торгу Неша, що узагальнена у векторі Шеплі. У такій моделі, вектор
Шеплі базового менеджера завжди буде позитивним, що свідчить про найбільш
ймовірний продаж активів базовому менеджеру, а не зовнішньому покупцю.
У відповідності до рівноваги Неша, за участі двох сторін в торгах,
кредитор та базовий менеджер у рівній мірі розподіляють виграш між собою:
S (1) 

x2
2

(9)

На основі (8) та (9) запишемо значення  0 з позиції екзогенних факторів,
а саме  , x 2 та c . Зокрема,  0 (1)  IK /  (1) , де:
x2
 2 x22
 (1   )
2
4c
що  0 (1) зменшується

 (1)  

(10)

Нескладно встановити,
в  , оскільки
неефективність, (1   ) 0 (1)[ x2  LV0 (1)] , є нижчою для підприємств з високою 
(низьким ризиком дефолту). Також,  0 (1) зменшується в  , а LV0 (1)
збільшується в  (тобто неефективність також зменшується в  ).
Тепер припустимо, що суб’єкт залучає кошти від двох кредиторів для
купівлі двох активів, A та B . Для того, щоб проаналізувати такий випадок,
необхідно визначити, що відбувається при дефолті. Припустимо, що за
вказаних умов кредитор a є забезпеченим активом A і пов’язаний з ліквідацією
лише даного активу, кредитор b – забезпечений активом B і пов’язаний з
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ліквідацією лише такого активу. Кожен кредитор приймає самостійне рішення
щодо того, чи варто ліквідувати активи, переглядати умови договору з
суб’єктом господарювання або продавати активи зовнішньому покупцеві.
Критично важливим припущенням подальшого розгляду є те, що разом
активи коштують більше ніж сума окремо визначених активів (ефект синергії).
Нехай x2A буде грошовим потоком на дату 2 за активом A , якщо такий актив
використовується без активу B , а x 2B – грошовим потоком на дату 2 за активом
B , якщо такий актив використовується без активу A . Наведене припущення
зводиться до умови, що x2  x2A  x2B  0 (  ).
При дефолті за ліквідністю є три сторони переговорів: зовнішній
покупець та два кредитори. Як і у випадку з одним кредитором, за такого виду
дефолту базовий менеджер не в змозі викупити активи, так як у нього відсутні
кошти для такої дії. Оскільки використання активів є найбільш ефективним при
їх об’єднанні, то зовнішній покупець придбає їх обидва, якщо такі платежі для
нього супроводжуватимуться трансакційними витратами c . Згідно зазначених
умов необхідно розрахувати вектор Шеплі для кредиторів. Для кредитора а
1 A 1
x2   . Аналогічно для кредитора b вектор Шеплі
2
3
1 B 1
1
1
становить x2   . Сума векторів Шеплі обох кредиторів: x2   . Отже,
2
3
2
6

вектор Шеплі дорівнює

два кредитори разом отримують більше, ніж один кредитор, за умови контролю
останнім активів A та B . Отриманий результат прямим чином залежить від
припущення про наявний ефект синергії поміж активами (   0 ).
З представленого вище випливає, що вектор Шеплі зовнішнього покупця
–

1
1
x2   у випадку того, що такий гравець приймає рішення приймати
2
6

участь в торгах. Відтак, зовнішній покупець буде приймати участь в торгах з
1
2

1
6

ймовірністю ( x2  ) / c . Отже, очікувана ліквідаційна вартість активів при
двох кредиторах:
1 x
 x2   2 x22  2 2
,
LV0 (2)  ( 2 
)(

)

2
6
2
6
c
4c
36c

що є меншим

 2 x22
4c

(11)

 LV0 (1) за дотримання попередньо визначених умов.

Таким чином, два кредитори отримують більше, ніж один, якщо
зовнішній покупець вступив у торги, але вони отримують менше очікуване
значення ліквідаційної вартості, оскільки ймовірність знайти покупця активів
знижується. Причина в тому, що зменшення очікуваного результату для
зовнішнього покупця при незмінних (або, здебільшого, зростаючих)
трансакційних витратах призводить до зниження зацікавленості участі в таких
торгах. Те, що останній ефект достатньо сильний, щоб переважити попередній,
випливає з припущення, що трансакційні витрати розподілені рівномірно.
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При стратегічному дефолті розрахунок S (2) аналогічний. Є три сторони
переговорів: зовнішній покупець і два кредитори. Оскільки менеджер є
найбільш ефективним користувачем активів, в кінцевому підсумку він і буде
викуповувати їх у кредиторів. Вектор Шеплі базового менеджера задається
наступним виразом:
S (2) 

x2 

2 6

(12)

Враховуючи, що   0 , вигода менеджера помітно нижча ніж у випадку з
одним кредитором. Як і при дефолту за ліквідністю, взаємодоповнюваність
активів змушує покупця (у даному випадку менеджера) платити більше,
оскільки контроль за активами коштує більше, якщо покупець вже володіє
одним активом із групи взаємодоповнюючих активів.
З (7),  0 (2)  IK /  (2) , де:
 (2)  

x2
A 2 x22

A 2 2

 2 2
 (1   )
   (1   )
  (1)    (1   )
2
6
6
4c
36c
36c

(13)

Як результат (13), можна констатувати, що максимальний валовий дохід
двох кредиторів може бути більше або менше, ніж дохід одного кредитора.
Отже, запозичення у двох кредиторів є доцільним через те, що базовий
менеджер повинен сплачувати їм більше ніж у випадку з одним кредитором при
стратегічному дефолті (що загалом дисциплінує позичальника), проте такий
варіант кредитування є більш затратним, оскільки два кредитори отримують
менше ніж один кредитор у результаті дефолту за ліквідністю. Результат того,
що два кредитори отримують більше за результатами стратегічного дефолту,
але менше в результаті дефолту за ліквідністю може здатися суперечливим,
проте в основі такого твердження лежить важлива ідея. При дефолті за
ліквідністю, висока ціна активів є необхідною умовою залучення зовнішнього
покупця, оскільки реалізація активів супроводжується для такого покупця
трансакційними витратами. Проте за умови стратегічного дефолту базовий
менеджер завжди викуповує активи у кредиторів без трансакційних витрат.
Оптимальна структура боргу направлена на максимізацію ефекту
позичальника від реалізації проекту з урахуванням досягнення оптимальності
умов по кредитному договору. Останнє передбачає зниження втрат реалізації
проекту як для суб’єкта, так і кредитора, в умовах ймовірнісної варіативності
майбутнього розвитку подій. Варіативність розвитку характеризує потенційні
втрати ефективності залежно від кількості кредиторів суб’єкта господарювання.
Попередньо було визначено, що втрати ефективності є пропорційними до
 0 (n)[ x2  LV0 (n)] . Тому наявні два варіанти, в яких число кредиторів впливає на
таку оцінку. По-перше, це впливає на величину ліквідаційної вартості. У (11)
було встановлено, що ліквідаційна вартість завжди є вищою, коли позичальник
приймає кошти від одного кредитора. Отже, з цієї позиції, підприємство завжди
повинне обирати позику від одного кредитора.
По-друге, кількість кредиторів впливає на ймовірність ліквідації активів
на дату 1 за умови, коли грошовий потік дорівнює 0. Фактично, низькі значення
 0 знижують неефективність для суб’єкта. Така ймовірність ліквідації є нижча,
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коли кредитори можуть вимагати високих платежів за стандартних умов
розвитку проекту (оскільки S є нижчою) або коли ліквідаційна вартість, LV0 ,
висока (див. (7)). У той час, коли S є нижчою за двома кредиторами, LV0 є
вищою за одним кредитором. Відтак  0 (2) може бути і більше, і менше за  0 (1) .
Наступні чотири твердження характеризують умови, за яких комбінація з
двох кредиторів є більш або менш ефективною аніж угода з одним кредитором.
Твердження 1: суб’єкт позичає у двох кредиторів, коли ризик дефолту є
низьким (  висока) та у одного, коли ризик дефолту є високим (  низька).
Доведення твердження 1. Підприємство байдуже ставиться до запозичень
у одного або двох кредиторів, коли втрати ефективності згідно обох сценаріїв є
рівними, EL(1)  EL(2)  0 , або:
x2  LV0 (1)

 [ x2  S (1)]  (1   ) LV0 (1)



x2  LV0 (2)

 [ x2  S (2)]  (1   ) LV0 (2)

0

(14)

Використовуючи попередньо отримані значення LV0 (1) , LV0 (2) , S (1) та
S (2) , така умова може бути записана у наступному вигляді:
x2
 2 x2  2 
 2
[ (
1
)
]0
6
12c
4c
6c
Умова виконується при   0 або   0 , коли:
2 2 
  2
   12c  3 2 x2

  1

(15)

(16)

Оскільки (15) зростає в  , то суб’єкт кредитується у двох кредиторів для


всіх    , проте при    – запозичує кошти від одного кредитора.
Тлумачення твердження 1. Коли ризик дефолту високий, кращий спосіб
знизити  0 – це мати високу ліквідаційну вартість. Максимальна ліквідаційна
вартість досягається з одним кредитором. Навпаки, коли ризик дефолту
невисокий, більш ефективним способом зниження  0 є обмеження вигоди
менеджера ( S ), тим самим максимізуючи розмір виплат кредиторам за
борговими зобов’язаннями при стандартних умовах розвитку проекту. Останнє
найкращим чином досягається з двома кредиторами.
Поточне твердження передбачає, що для суб’єктів можливим є
здійснення запозичень як від двох, так і від одного кредитора. Однак для досить
низьких  може виявитися ситуація, що жоден із існуючих на ринку кредиторів
не виявить бажання кредитувати підприємство або ж у суб’єкта в наявності
виявиться лише одна альтернатива здійснення запозичення коштів. Останній
діапазон визначення є можливим через те, що при низьких  запозичення у
одного кредитора не є доступними через ринкові обмеження, проте може
виявитися реальним кредитування у двох суб’єктів. Зокрема, це відбувається,
коли (відповідно до (10) та (13) з урахуванням обмеження по  0 ):


x2
 2 x22
x
 2 x22

 2 2
 (1   )
 IK   2  (1   )
   (1   )
2
2
6
4c
4c
36c
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(17)

Твердження 2: суб’єкт господарювання позичає у двох кредиторів, коли
взаємодоповнюваність активів є низькою (  низька) і у одного, коли  висока.
Доведення твердження 2. З (15) випливає, що EL(1)  EL(2) при   0 і при

певному позитивному значенні,  , що визначається наступним:
 2 x2
  (1  4c )
(18)

 2
(1  )
2 6c


Така  існує за умови, що   x2 . Ця умова може бути записана у

наступному вигляді:

1 



 2 x2
6c

(19)

Нерівність (19) виконується при достатньо великих  і досить малих  .
Диференціюючи EL(2) по  , отримуємо:
 2 x22  2 2 
dEL (2)
1

  2

{[ x2 (1  )   ]
 ( x2 

) }
(20)
2
d
2
6 18c
 (2)
4c
36c 6
З (20) видно, що при   0 , EL(2) зменшується в  , а при досить великих

 , EL (2) збільшується в  . Звідси випливає, що при  (якщо таке значення

існує), EL(2) збільшується в  . Таким чином, для всіх    , EL(2)  EL(1) і

підприємство залучає кошти у одного кредитора. У той же час, для всіх    ,
EL(2)  EL(1) і суб’єкт кредитується у двох кредиторів.
Тлумачення твердження 2. З однієї сторони, велика  є вигідною тим, що

вона знижує вигоди базового менеджера, а з іншого боку, така ситуація завдає
шкоди, оскільки вона знижує ліквідаційну вартість для кредиторів. Однак, як
видно з (11) та (12), має ефект першого порядку у формулі визначення виплат
менеджеру, але лише ефект другого порядку при визначенні ліквідаційної
вартості активів. Таким чином, невелике збільшення  більше нуля підвищує
ефективність. Проте після проходження певного рівня, втрати у ліквідаційній
вартості переважують вигоди зниження виплат базовому менеджеру.
Твердження 3: підприємство залучає кошти від двох кредиторів, коли
зовнішні покупці роблять низькі оцінки за активами (  низька) і від одного
кредитора, коли їх оцінки є високими (  висока);  характеризує ліквідність
галузі реалізації проекту.
Доведення твердження 3. З (15) випливає, що суб’єкт байдуже ставиться


до запозичень у одного та двох кредиторів, коли    , де  визначається так:


2 


12 c
 (3x2  )  2

(21)

Цей рівень відсічення  існує за умови, що таке значення є менше
одиниці, що може бути досягнуто коли  мала або x 2 та  великі.
Враховуючи, що (15) зменшується в  , підприємство запозичуватиме


кошти у одного кредитора, коли    , та у двох кредиторів, коли    .
Тлумачення твердження 3. При зростанні  збільшується ліквідаційна
вартість активів. Але, що є більш важливим, ліквідаційна вартість для одного
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кредитора зростає швидше, ніж ліквідаційна вартість для двох кредиторів.
Такий ефект визначає для суб’єктів більшу привабливість кредитування у
одного кредитора, коли  є високою.
Надалі розглянемо питання розподілу застави між кредиторами. Сутність
питання зводиться до того, чи повинен кредитор a бути забезпеченим активом
A та кредитор b – активом B , чи, можливо, більш оптимальним є забезпечення
кредитора a обома активами, у той час як кредитор b залишається без
забезпечення взагалі. Приймемо за Pxa платіж позичальника кредитору a та Pxb
– платіж кредитору b . За умови виключної забезпеченості кредитора a
відповідною заставою, наявний лише один кредитор, з яким базовому
менеджеру або зовнішньому кредитору доведеться вести перемовини про
подальші дії з активами підприємства. Відтак, ліквідаційна вартість складає
LV0 (1) , а вигоди менеджера дорівнюють S (1) . Згідно попередньо визначених
умов та приймаючи до уваги положення теорії Неша, можна визначити, що у
стані рівноваги кожен кредитор отримує нульовий рівень прибутку, отже:
(22)
Pxa  (1   ) 0 LV0 (1)  IK A ,
(23)
Pxb  IK B
A
де IK – це кредитні кошти, надані кредитором
позичальнику на
придбання активів A , та IK B – аналогічна величина за кредитором .
Рівняння (23) однозначним способом визначає Pxb . Підставляючи
отримане значення Pxb у формулу (4) та враховуючи граничний рівень
стимулюючих умов, визначаємо Pxa :
(24)
Pxa   0 [ x2  S (1)]  Pxb
Використовуючи результати за (23) та (24) і підставляючи їх до (22),
можна побачити, що  0 вирішується через наступний вираз:
(25)
Pxa  (1   ) 0 LV0 (1)  IK A  IK A  IK B  IK
Останній вираз (25) є умовою визначення  0 (1) . Таким чином,
підприємство, надаючи все забезпечення лише одному кредитору, повторює
рішення для умови існування одного кредитора. Таке рішення генерує не лише
високу ліквідаційну вартість активів, але й високі виплати базовому менеджеру
за умови стратегічного дефолту. Надання забезпечення обом кредиторам
формує нижчу ліквідаційну вартість, а також і нижчі вигоди менеджера.
Отже, використовуючи твердження 1, 2 та 3 можна охарактеризувати
умови, за яких більш оптимальним є забезпечення заставою обох кредиторів і
умови, коли лише одного. Враховуючи логіку вищенаведених тверджень,
можна констатувати, що суб’єкти господарювання, які мають високі  , низькі
 та низькі  , надаватимуть перевагу у забезпеченні обох кредиторів заставою
у вигляді активів, тоді як суб’єкти з низькими  , високими  та високими  ,
матимуть на меті передачу активів в заставу лише одному кредитору.
В продовження розгляду моделі доцільним є врахування фактору правил
голосування при прийнятті управлінських рішень щодо реалізації кредитних
відносин між суб’єктами господарювання. Хоча на попередніх етапах не
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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визначалося жодних процедур торгу у процесі прийняття рішення щодо
ліквідації активів, проте неявно передбачалося, що кожен кредитор веде
переговори з базовим менеджером або зовнішнім покупцем виключно на
індивідуальній основі. Проте на практиці, в кредитних договорах зазвичай
зазначаються правила голосування, згідно яких приймаються колективні
рішення щодо перегляду параметрів кредитування, ліквідації та продажу
активів, і багато інших умов.
Розглянемо питання щодо оптимальних правил голосування з метою
регулювання процесу кредитних відносин. Для спрощення умов розгляду
приймаємо, що позичальник придбаває лише один актив і такий актив під
управлянням базового менеджера на дату 2 генерує грошовий потік x 2 . Також
припускаємо, що n – це загальна кількість кредиторів, де n  1 і кожен кредитор
забезпечується рівною частиною активу підприємства. Правила голосування
вказують, що якщо m кредиторів погоджуються на продаж активів
зовнішньому покупцеві (у разі дефолту за ліквідністю) або базовому менеджеру
(у разі стратегічного дефолту), то такі активи фактично будуть реалізовані, а
отримані кошти пропорційно будуть розподілені між кредиторами. Правило
m 1
 , правило голосування
n 2
m 1
 , і правило ситуативної
n 2

більшості кредиторів реалізується за умови
кваліфікованої більшості виконується при
більшості – при

m 1
 .
n 2

Визначимо оптимальне співвідношення

m
.
n

Початково для цього

необхідно розрахувати виплати кредиторам за умов дефолту за ліквідністю, а
також виграш базового менеджера при стратегічному дефолті. Останні
показники позначимо через LV0 (m, n) та S (m, n) , відповідно.
По-перше, розглянемо випадок стратегічного дефолту. Якщо правила
голосування вимагають погодження m з n кредиторів, то базовий менеджер
сприятиме позитивному значенню грошового потоку x 2 лише за тими
коаліціями, які включають принаймні m кредиторів. Оскільки загальна
кількість сторін у переговорах включає n  1 учасника, то ймовірність
прийняття позитивного рішення щодо продажу активів дорівнює 1 
S (m, n)  (1 

m
) x2
n 1

m
. Тому:
n 1

(26)

При цьому, потрібно звернути увагу на те, що чим більше значення m –
тим більш жорсткі правила голосування – і, відповідно, нижчий виграш
менеджера від перегляду умов кредитної угоди.
Аналогічним чином, при дефолті за ліквідністю зовнішній покупець
зможе сформувати вартість активів лише у коаліції з m кредиторами. Отже,
його вектор Шеплі дорівнює (1 

m
)x 2 , а
n 1

34

ймовірність того, що він

прийматиме участь в торгах є (1 

m x2
. Кредитори отримують залишкову
)
n 1 c

m
x 2 , тобто ліквідаційна вартість активів становить:
n 1
m
m  2 x22
(27)
LV0 (m, n) 
(1 
)
n 1
n 1 c
У даному випадку збільшення в m має неоднозначний вплив на LV0 (m, n) .

вигоду від

З однієї сторони, це збільшує виплати кредиторам при ліквідації, оскільки
зростає ймовірність отримання позитивної вартості для коаліції. З іншої
сторони, така зміна m зменшує вектор Шеплі зовнішнього покупця, що
відповідно впливає на зменшення ймовірності участі зовнішнього покупця у
процесі торгів. Диференціюючи (27) по
яке максимізує LV0 (m, n) дорівнює
є

 2 x 22
4c

m
m
встановлюємо, що значення
,
n 1
n 1

1
. Отже, максимальним значенням LV0 (m, n)
2

, що є випадком ліквідаційної вартості активів за умови одного

кредитора. Враховуючи отримані значення LV0 (m, n) та S (m, n) , очікувані втрати
ефективності при m з n , EL(m, n) , можуть бути записані у наступному вигляді:
1   (1   )

EL (m, n)  (1   ) IK

 2 x2
c

  (1   ) (1   )

 2 x2

,

(28)

c

m
де  
.
n 1

Якщо цілочисельні рішення ігноруються, то в загальному вираженні
оптимальна  (  * ) зводить (28) до мінімуму. Таким чином, диференціювання
(28) по  дає наступну умову першого порядку:
 2

 2 x2
c

   (1   )(1  2 )

 2 x2
c

0

(29)

Умова другого порядку виконується завжди.
Отже, голосування кваліфікованої більшості з позиції моделі завжди є
оптимальним. Однак цей результат не є загальним, що обумовлено закладеним
припущенням про рівномірний розподіл трансакційних витрат c . В цілому,
зазначене є ідеєю про те, що правило оптимального голосування виявляється
більш суворим, аніж правило, що максимізує вартість ліквідації.
Безпосередньо з (29) випливають два важливих результати, які можна
представити у вигляді відповідного твердження.
Твердження 4: (І) оптимальні правила голосування є більш жорсткими
для суб’єктів господарювання з нижчим ризиком дефолту (  * збільшується в
 ); (ІІ) оптимальні правила голосування є більш жорсткими, коли зовнішні
покупці мають низькі оцінки активів підприємства (  * зменшується в  ).
Доведення твердження 4.
(І) Диференціюючи (29) по  отримуємо:
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d *

d

1  (1  2 )

 2 x2
c

 2 x2
c

2

 2 x2
c

(30)

[2  2(1   )]

Застосування результату умови першого порядку зводить чисельник (30)
до виразу  (1  2*)

 2 x2
c

знаменник також позитивний, то

d *
 0.
d

(ІІ) Аналогічно, диференціювання (29) по  показує, що
же знак, як і вираз:

1
2

, що має позитивне значення для всіх *  . Оскільки

2x2
c

[(1   )(1  2*)   *2 ]

d *
має такий
d

(31)

1
2

Враховуючи, що *  , вираз (31) є від’ємним.
Тлумачення твердження 4. Підприємства з високою  є менш схильними
до дефолту, тому отримання кредиторами вищої ліквідаційної вартості під
м’якші правила голосування не є особливо цінним. Але нижчі вигоди базового
менеджера стають можливими через більш жорсткі правила голосування, що
дозволяє підприємству здійснювати більші виплати кредиторам за звичайних
умов розвитку проекту. Останнє є особливо цінним, коли  висока. Більш
жорсткі правила голосування є також властивими для суб’єктів з низькими
значеннями  . Коли  низька, жорсткі правила голосування мають незначний
вплив на ліквідаційну вартість. У результаті, підприємства з низькими 
віддають перевагу більш суворим правилам голосування.
Узагальнюючі результати моделі узгодження інтересів сторін при
реалізації кредитних відносин суб’єктів господарювання можна представити з
позиції факторів впливу на результати прийняття рішення позичальника щодо
вибору оптимальної кількості кредиторів . Таку інформацію зведено у табл. 1.
Отже, аналітичні оцінки стратегії та тактики кредитної політики суб’єктів
господарювання в умовах зростаючих ризиків дозволяють ідентифікувати
можливості стійкості бізнесу та підвищення конкурентоспроможності. Розгляд
питання забезпечення оптимальності структури боргу дозволило розробити
модель узгодження інтересів зацікавлених сторін реалізації кредитних відносин
суб’єктів господарювання. Модель направлена на забезпечення досягнення
двох визначальних цілей розгляду кредитних відносин: стримування дефолту
позичальника й мінімізація втрат сторін при настанні дефолту, що в свою чергу
в межах системного менеджменту дозволяє приймати дієві рішення стосовно
підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Попередній аналіз для цілей забезпечення конкурентоспроможності
дозволив встановити, що для позичальника оптимальним є запозичення коштів
від одного кредитора з позиції максимізації ліквідаційної вартості активів при
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дефолту за ліквідністю та у двох кредиторів, через мінімізацію вигод
менеджера за результатами стратегічного дефолту.
Таблиця 1
Вплив ключових факторів моделі узгодження інтересів сторін при реалізації
кредитних відносин на прийняття управлінських рішень позичальниками щодо
визначення оптимальної кількості кредиторів
Умова забезпечення оптимальності кількості
кредиторів при реалізації кредитних відносин з
№
позиції позичальника
Фактори
з/п
Варіант одного
Варіант двох і більше
кредитора
кредиторів
1 Коефіцієнт
 характеризується
 характеризується високим
кредитоспроможності
помірним рівнем
рівнем (у окремих видках –
позичальника (  )
низьким рівнем)
 має помірні та високі
 характеризується
2 Оцінка ефекту
синергії (  )
значення
нижчими за середні
величинами
3 Рівень ліквідності
 належить до
 низька
галузі реалізації
помірного та високого
проекту (  )
рівнів
4 Розподіл
забезпечення за
забезпечення за кредитом
забезпечення між
кредитом в
рівномірно розподіляється
кредиторами
обов’язковому порядку
між усіма кредиторами,
передається у заставу пропорційно до їх внеску у
кредитору
загальну суму кредиту
5 Визначення правил
обов’язкове зазначення
визначення умови
голосування для
в кредитному договорі
прийняття рішення щодо
забезпечення
права кредитора
ліквідації активів або зміни
оптимальності
приймати рішення щодо окремих положень договору
наступного
ліквідації активів
за підтримки такого
прийняття рішення
позичальника у випадку
рішення кваліфікованої
щодо зміни умов
дефолту, проте з
більшості кредиторів;
кредитного договору
можливістю
особливо при зростанні  та
при настанні дефолту
реструктуризації за
/ або зниженні 
позичальника
інших домовленостей
Оптимальна структура боргу направлена на максимізацію ефекту
позичальника від реалізації проекту з урахуванням досягнення оптимальності
умов по кредитному договору. Останнє передбачає зниження втрат реалізації
проекту як для суб’єкта, так і кредитора, в умовах ймовірнісної варіативності
майбутнього розвитку подій. Варіативність розвитку характеризує потенційні
втрати ефективності залежно від кількості кредиторів суб’єкта господарювання
та визначає можливі резерви підвищення конкурентоспроможності.
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3.3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ
ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Василішин С.І.
аспірант1 кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Без визначення ефективності функціонування оборотних засобів
управляти ними в ринкових умовах на засадах самофінансування практично
неможливо. У сукупності оборотні засоби забезпечують безперервність
кругообігу, оскільки затримка просування авансованої вартості на будь-якій
стадії негативно позначається на стані загального кругообороту [1]. Значні
резерви підвищення ефективності використання оборотних засобів закладені у
забезпеченні оптимального складу та структури, оптимізації джерел
формування оборотних засобів, бюджетуванні виробничих запасів підприємств,
внутрішньогосподарському контролі за їх використанням тощо.
Термін «ефективність» є похідним від терміна «ефект». Як зазначає
М. І. Кісіль, економічна ефективність є загальною для будь-якого виду
підприємницької діяльності економічною категорією. Вона визначається
зіставленням економічного результату (вигод від бізнесу) до витрат на
досягнення
цього
результату.
Критерій
економічної
ефективності
відображається наступною формулою:

1

Науковий керівник – к. е. н., професор Огійчук М. Ф.
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е

  max
,
B  min

(1)

де е – критерій економічної ефективності, Е – економічний результат
(вигода або ефект); В – витрати на досягнення економічного результату [2].
Аналіз інтенсивності та ефективності використання оборотних засобів
розпочинається із виявлення динаміки даних показників за роками (табл. 1).
Аналіз табл. 1 дає підстави стверджувати, що у окремих роках у
сільськогосподарських підприємствах зафіксовані різні рівні ефективності
використання оборотних засобів. Так, у кризовому 2008 році коефіцієнт
оборотності склав 1,01, тобто оборотні засоби використовувались найменш
ефективно, бо здійснили оборот за 356 днів.
Таблиця 1
Динаміка показників ефективності використання оборотних засобів
сільськогосподарських підприємств Харківської області у 2005-2011 рр.
Показники

Роки
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

В
середньому

Коефіцієнт
оборотності
1,26
1,20
1,15
1,01
1,22
1,36
1,40
1,23
оборотних засобів
Коефіцієнт
0,80
0,83
0,87
0,99
0,82
0,74
0,72
0,82
закріплення
Тривалість одного
287
299
312
356
296
265
258
296
обороту, днів
Рентабельність
18,4
13,9
36,8
13,1
15,2
17,1
27,0
20,2
оборотних засобів, %
Норма прибутку, %
9,7
7,7
21,3
8,2
9,9
11,0
18,4
12,3
Матеріаловіддача
1,89
1,84
1,70
1,81
2,18
2,17
2,00
1,94
Матеріаломісткість
0,53
0,54
0,59
0,55
0,46
0,46
0,50
0,52
Питома вага
матеріальних витрат у
61,6
61,9
64,4
59,2
61,1
59,4
62,7
61,5
собівартості, %
Коефіцієнт
використання
0,85
0,74
0,68
0,59
0,65
0,71
0,69
0,70
матеріалів
Джерело: розраховано за даними зведеної річної звітності сільськогосподарських
підприємств (ф. 1. Баланс, ф. 2. Звіт про фінансові результати)

Середня тривалість одного роботу за останні 6 років по області складала
296 днів, при цьому негативним є її зростання у 2011 році до 258 днів.
Показник рентабельності оборотних засобів має найвище значення у 2007 році,
який виявився прибутковим для сільського господарства, і склав 36,8%, однак,
у 2008 р. різко знизився до рівня 13,1%, і почав зростати, досягши значення
27,0% у 2011 р. Вирішальними при виявленні ефективності використання
оборотних засобів у формі матеріальних ресурсів є показники матеріаловіддачі
та матеріаломісткості. Аналіз даних показників показує, що найбільш
ефективно матеріальні ресурси використувалися у 2009 р., оскільки на 1 грн. їх
витрат було вироблено валової продукції на 2,17 грн. Негативним явищем є
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зниження показника матеріаловіддачі у 2011 р. порівняно із попереднім роком
на 0,17, що спричинило зростання матеріаломісткості на 0,04.
Загальна матеріаломісткість (ММ) залежить від об`єму виробленої валової
продукції (VВВ), її структури ( ПВі ), питомих витрат матеріалів на одиницю
продукції ( Вод і ), цін на матеріальні ресурси ( ЦМ і ) і відпускних цін на
продукцію ( ЦП і ). Факторну модель матеріаломісткості можна представити
наступним чином [3]:
ММ 

МВ (VВВ* Воді * ПВі * ЦМ і )

,
ВП
(VВВ * Воді * ЦПі )

(2)

Продемонструємо методику факторного аналізу матеріаломісткості на
прикладі ТОВ «Красноградське джерело» Красноградського району
Харківської області (табл. 2).
Таблиця 2
Вихідні дані факторного аналізу матеріаломісткості продукції ТОВ
«Красноградське джерело» Красноградського району Харківської області
Показник

Алгоритм розрахунку

Сума, тис.
грн.

1. Витрати матеріалів на виробництво
продукції:
1.1.) 2011 р.
1.2.) 2011 р., перерахованого на випуск
продукції 2012 р. та її структури у 2011 р.

(VВВ* ПВі * ЦМ і)

3346,5

ВВ1
МВ0 *
ВВ 0
(VВВ і1 * ПВі0 * ЦМ )
і

1.3.) 2012 р. при нормах витрат і цінах
матеріалів у 2011 р.
1.4) 2012 р. по цінах матеріалів у 2011 р.

0

(VВВ і1 * ПВі1 * ЦМ )
і0
(VВВ і1 * ПВі1 * ЦМ )
і1

1.5.) 2012 р.
2.Вартість виробленої продукції:
2.1.) 2011 р.

(VВВ і0 * ЦП )
і0
(VВВ і1 * ЦП )   ВВ пві
і0

2.2.) 2012 р. при структурі та цінах на
продукцію у 2011 р.
2.3.) при об`ємі та структурі 2012 р. за
цінами у 2011 р.
2.4.) 2012 р.

2277,6
1984,5
2875,4
3027,1
6623,9
5984,1

(VВВ і1 * ЦП )
і0

2745,1

(VВВ і1 * ЦП )
і1

4508,2

Джерело: власні розрахунки

Виявимо вплив факторів на зміну матеріаломісткості виробленої
продукції (табл. 3). Таким чином, у досліджуваному підприємстві у 2012 році
порівняно із попереднім роком показник матеріаломісткості продукції виріс на
0,17 грн. За рахунок зростання витрат матеріалів на одиницю продукції,
матеріаломісткість виросла на 0,32 грн.; зміна структури валової продукції в
бік збільшення питомої ваги матеріаломістких видів продукції спричинила
зростання даного показника на 0,34 грн. Зростання цін на матеріальні ресурси
спричинило зростання рівня матеріаломісткості на 0,06 грн. Позитивним є
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перевищення темпів зростання валової продукції на темпами зростання вартості
матеріалів.
Таблиця 3
Факторний аналіз матеріаломісткості продукції ТОВ «Красноградське
джерело» Красноградського району Харківської області
Ланцюгові підстановки
Показники

VВВ

ПВі

ММ 0
ММ ум1

0
1

0
0

ММ ум2

1

ММ ум3

1

ММ ум4

1

Матеріаломісткість,
грн.

Вод і

ЦМ і

ЦП і

0
0

0
0

0
0

0,51
0,38

1

0

0

0

0,72

1

1

0

0

1,05

1

1

1

0

1

1

1

1
1
ММ 1
Відхилення матеріаломісткості,
всього
У тому числі за рахунок зміни:
об`єму валової продукції
структури валової продукції
питомих витрат матеріалів на
одиницю продукції
цін на матеріали
цін на продукцію
Джерело: власні розрахунки

0,67-0,51

1,10
0,67
+0,17

0,38-0,51
0,72-0,38
1,05-0,72

-0,12
+0,34

1,10-1,05
0,67-1,10

+0,06
-0,43

+0,32

Даний фактор призвів до зниження матеріаломісткості на 0,12 грн. У
зв`язку із збільшенням цін на продукцію матеріаломісткість також знизилась на
0,43 грн., при чому зміна саме цього фактора спричинила найбільший вплив на
результативну ознаку.
Однак більш важливим завданням є виявлення впливу факторів на зміну
матеріаломісткості окремих видів продукції, оскільки результати даного
аналізу дають змогу прогнозувати виробничу структуру на майбутній період.
Вплив на матеріаломісткість окремого виду продукції справляють три фактори
першого порядку: питомі витрати матеріалів на одиницю продукції ( Воді ), ціни
на матеріальні ресурси ( ЦМ і ) та відпускні ціни на продукцію ( ЦП і ) [3].
Для проведення факторного аналізу нами обрані види продукції, які
займають найбільшу питому вагу у структурі товарної продукції
досліджуваного господарства (табл. 4). Дані свідчать про найбільшу
матеріаломісткість у 2012 р. кукурудзи на зерно (0,80 грн.) та молока
(0,76 грн.). Однак, за звітний період матеріаломісткість молока знизилася на
0,10 грн., головним чином за рахунок підвищення цін на продукцію, при цьому
матеріаломісткість кукурудзи на зерно, за рахунок зростання питомих витрат
матеріалів та цін на матеріальні ресурси, виросла на 0,23 грн.
Матеріаломісткість соняшнику знизилася на 0,09 грн., найбільший вплив на
даний результат спричинило зниження цін на матеріальні ресурси.
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Таблиця 4
Факторний аналіз матеріаломісткості окремих видів сільськогосподарської
продукції у ТОВ «Красноградське джерело» Красноградського району
Харківської області
Види
продукції

0,39

Відхилення 2012 р. від 2011 р.
(+; -), грн..
у тому числі за рахунок зміни
питомих
всього
ціни
ціни на
витрат
матеріалів продукцію
матеріалів
-0,09
-0,03
-0,05
-0,01

0,80

+0,23

+0,22

+0,10

-0,09

0,39

+0,04

+0,07

+0,05

-0,08

0,45

-0,29

-0,02

-0,08

-0,19

0,76

-0,10

-0,04

+0,03

-0,09

Показники матеріаломісткості,
грн.
ММ 0

ММ ум1

ММ ум2

Соняшник
0,48
0,45
0,40
Кукурудза
0,57
0,79
0,89
на зерно
Соя
0,35
0,42
0,47
Пшениця
0,74
0,72
0,64
яра
Молоко
0,86
0,82
0,85
Джерело: власні розрахунки

ММ 1

Найбільш позитивною у звітному періоді тенденцією є зниження на 0,29
грн. матеріаломісткості ярої пшениці за рахунок суттєвого зростання цін на
продукцію. Зростання питомих витрат матеріалів також призвело до
збільшення матеріаломісткості сої на 0,07 грн., загальне відхилення склало 0,04
грн.
Отже у ТОВ «Красноградське джерело» найбільшу увагу слід приділяти
пошуку резервів зниження питомих витрат матеріалів на одиницю продукції,
оскільки саме цей фактор зумовив найбільш негативний вплив на зміну
матеріаломісткості у досліджуваному періоді.
В ринкових умовах господарювання конкурентна позиція, фінансова
стабільність та прибутковість сільськогосподарських підприємств залежить від
раціонального управління стратегічним та тактичним фінансовим плануванням.
Жодний фінансовий чи виробничий бізнес-план не матиме свого значення без
науково обґрунтованих показників формування та використання оборотних
засобів. На сьогоднішній день економічна наука має у своєму арсеналі
ефективний та дієвий інструмент оптимізації оборотних засобів
господарюючих суб’єктів, який має назву нормування.
Нині існує три методи нормування оборотних засобів: метод прямого
розрахунку, економічний та аналітичний методи. Застосування того чи іншого
методу варіюється в залежності від роду діяльності конкретного підприємства
та окремого елементу оборотного засобу, для якого встановлюються
нормативи. У табл. 5. наведено аналіз переваг та недоліків окремих методів
нормування оборотних засобів.
На нашу думку найбільш доцільною та ефективною саме для
сільськогосподарських підприємств є методика, яка розроблена у Інститутом
аграрної економіки НААН України, основні положення якої викладені у
«Методичних
рекомендаціях
по
нормуванню
оборотних
засобів
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підприємствами аграрного сектора АПК» [4]. Вона діє на протязі 14 років і як
вважає більшість практиків, повністю себе виправдала.
Таблиця 5
Переваги та недоліки окремих методів нормування оборотних засобів
Методи
Метод прямого
розрахунку

Переваги
Враховує
всі
індивідуальні
організаційно-економічні,
технологічні
та
фінансові
особливості
діяльності
суб`єкта
господарювання

Недоліки
Нормативи встановлюються на
тривалий період часу і не
передбачають зміну рівня ділової
активності підприємства

Застосування
методу
суттєво
занижує розмір нормативу через
Економічний
Враховує тенденції зміни обсягів
неврахування
факторів
(коефіцієнтний) виробництва
виробничого
характеру
та
примітивність розрахунків
Перенесення недоліків нормування
Дозволяє
виявити
непотрібні
Аналітичний
оборотних засобів фактичного
(надлишкові) запаси
періоду на майбутні роки
Джерело: систематизовано автором

Ми вважаємо, що у процесі свого господарювання за умов ринку
підприємству у своєму арсеналі використовувати методику нормування
недостатньо. Зазначимо, що вирішального значення при ефективному
використанні оборотних засобів набуває бюджетування. Даний інструмент є
синтезом
фінансового
менеджменту,
управлінського
обліку
та
внутрішньогосподарського контролю і дозволяє досягати значної економії
матеріальних ресурсів, що значно знижує собівартість продукції.
Професор С. Ф. Голов наголошує на тому, що «бюджетування дозволяє
запобігти анархії, узгодити дії та інтереси різних членів організації. Дуже
важливим аспектом бюджетування є те, що воно змушує менеджерів якісно
обґрунтовувати їх плани і дозволяє осмислити витрати, пов`язані із їх
виконанням» [5, с. 392].
Фундаментальним поняттям при впровадженні бюджетування на
виробництві виступає поняття центру відповідальності. Головними
різновидами центрів відповідальності на сільськогосподарському підприємстві,
на нашу думку, є центр прибутку, центр доходів та центр витрат. У
тваринництві центром витрат буде виступати молочно-товарна чи свиноферма,
завідувач якої нестиме відповідальність за дотримання запланованих обсягів
витрат матеріальних ресурсів. У рослинництві центр витрат знаходиться у
рослинницьких бригадах, на складах товарно-матеріальних цінностей тощо.
Продемонструємо методику бюджетування матеріальних витрат на
виробництво молока у ТОВ «Красноградське джерело» Красноградського
району Харківської області. Для того, щоб розпочати бюджетування
матеріальних витрат, необхідно скласти бюджет виробництва, базою для
розрахунку якого виступає бюджет продажу. Віднявши від суми запланованого
обсягу продажу та залишків готової продукції на кінець періоду залишки на
початок, отримаємо обсяг молока, яке необхідно виробити у розрізі кварталів.
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Наступним етапом є складання бюджету прямих матеріальних витрат
(табл. 6). При чому базою для розрахунку розміру витрачання тих чи інших
виробничих запасів на 1 ц молока є науково встановлені норми, взяті із
технологічних карт по тваринництву.
Таблиця 6
Бюджет прямих матеріальних витрат на виробництво молока у ТОВ
«Красноградське джерело» Красноградського р-ну Харківської обл. на 2013 рік
Показник
Обсяг виробництва, ц
Витрати кормів, всього, ц корм. од.
Вартість витрачених кормів, тис. грн.
Витрати кормів на 1 ц молока, корм. од.
Витрати кормів на 1 ц молока, грн.
Засоби захисту тварин та медикаменти,
тис. грн.

Квартал
1
2
3
4
1104,4 1490,94 1767,04 1159,62
2170
2083
1996
2430
276,1
169,2
142,5
302,8
196
140
113
210
250,0
113,5
80,6
261,1

Разом за
рік
5522
8680
890,6
х
х

4,8

3,3

5,3

3,8

17,2

Пальне і мастильні матеріали, тис. грн.

17,3

11,5

3,1

20,4

52,3

Сировина і матеріали,тис. грн.
Роботи і послуги, грн.
Прямі матеріальні витрати на
виробництво молока, всього, тис. грн.
на 1 ц молока, грн.
Джерело: власні розрахунки

2,5
7,5

1,5
10,1

1,3
12,0

2,8
7,9

8,1
37,5

308,2

195,7

164,3

337,6

1005,7

279,05

131,23

92,96

291,15

х

Організація управління формуванням та ефективним використанням
матеріальних ресурсів на всіх рівнях нерозривно пов`язана із побудовою
внутрішньогосподарського контролю. Більше того, даний інструмент
управління є кінцевим етапом постановки бюджетування на підприємстві, за
допомого якого формується інформація для прийняття відповідних
управлінських рішень.
Нами формалізовані етапи та основні процедури здійснення
внутрішньогосподарського контролю за умов використання бюджетування
методом алгоритмізації (рис. 1).
Таким чином провівши аналіз основних напрямків підвищення
ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських
підприємств нами обґрунтовано, що за умов ринку застосовувати інструменти
нормування недостатньо, тому з цього випливає необхідність проведення
бюджетування виробництва та реалізації продукції, складовою чого є розробка
бюджету використання матеріальних оборотних засобів.
Поруч із цим, ринкові умови господарювання обумовлюють необхідність
систематичного факторного аналізу матеріаломісткості та постановки
ефективної системи контролю за використанням матеріальних оборотних
засобів. Виходячи із даних позицій нами запропоновано алгоритм здійснення
внутрішньогосподарського контролю як складової частини аналізу відхилень за
результатами
виконанням
бюджетів
матеріальних
витрат
сільськогосподарських підприємств.
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Визначення завдань та об`єктів контролю (центрів
відповідальності)

Розробка Положення внутрішнього
бюджетного контролю

Так

Розробка бюджетів у розрізі
центрів відповідальності

Звітування відповідальних осіб
про виконання бюджетів

Так

Ні

Ні
Розрахунок відхилень

Перевитрати

Економія

Преміювання працівників, які
зекономили матеріальні ресурси

Чи обґрунтовані перевитрати?

Коригування
показників бюджетів

Накладання
санкцій за
перевитрати
Надання рекомендацій за
результатами аналізу

Контроль за виконанням
управлінських рішень

Рис. 1. Алгоритм внутрішньогосподарського контролю за виконанням бюджетів
центрами відповідальності
Джерело: власна розробка

Переваги запропонованої методики контролю заключаються у прозорості
та оперативності реагування на можливі перевитрати ресурсів, що дає змогу
ефективно використовувати оборотні засоби та знижувати собівартість
виробленої продукції.
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Поєднання усіх елементів управління оборотними засобами в єдиному
комплексі дозволить суттєво підвищити як ефективність їх використання, так і
функціонування господарського суб`єкта в цілому.
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3.4. АНАЛІЗ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЙ ЗАЛУЧЕННЯ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО ЕКСПОРТНОГО РИНКУ
Чернобай Л.І., к.е.н., доц.;
Вацик Н.О., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
У сучасних умовах розвитку конкурентних відносин, глобалізації та
поглиблення міжнародного поділу праці власне експортні операції є
невід’ємним
елементом
діяльності
суб’єктів
господарювання
та
характеристикою їх успішності. Ефективність експортної діяльності
вітчизняних підприємств залежить від низки чинників внутрішнього та
зовнішнього середовищ, до яких, перед усім, слід віднести ефективне
планування такою діяльністю з метою мінімізації витрат та максимізації
прибутків. Особливо важливим є ідентифікація витрат на експортну діяльність
на чотирьох запропонованих стадіях експортного залучення [1, с.13-16; 2, с.1618], проведення процедури їх аналізування та економічного оцінювання з
метою виявлення проблем провадження експортної діяльності на зовнішніх
ринках та розроблення конкретних рекомендацій відповідним суб’єктам
господарювання щодо оптимізації даних витрат і підвищення рівня
конкурентоспроможності як самого підприємства, так і його продукції.
Формування типології методів аналізування та економічного оцінювання
витрат на експортну діяльність з урахуванням стадій експортного залучення, а
також виокремлення ключових методів дослідження даних витрат на кожній із
чотирьох стадій сприяли розробленню процесу аналізування та економічного
оцінювання витрат на експортну діяльність, який, насамперед, буде корисним у
теоретико-практичному застосуванні управлінцями різних рівнів, власниками
та акціонерами підприємств з метою оптимізації витрат на експортну діяльність
на кожній із чотирьох запропонованих стадій експортного залучення та
розвитку експортної діяльності і конкурентних переваг суб’єкта
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господарювання [3, с.78-82]. Даний процес, який представлений на рис.1,
передбачає існування шістьох послідовних етапів щодо аналізування та
економічного оцінювання витрат на експортну діяльність [4, с.250-251].
Етап
І

Цілі аналізування та оцінювання витрат на експортну діяльність підприємств
- визначення стадії залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку згідно із їх
сутнісною характеристикою;
- ідентифікація складу та рівня витрат на експортну діяльність на кожній із стадій експортного
залучення з урахуванням стадій циклу виготовлення експортної продукції;
- визначення чинників впливу на формування витрат на експортну діяльність за міжнародним та
вітчизняним підходами на кожній із стадій експортного залучення;
- виявлення результатів та проблем експортної діяльності.

Етап
ІІ

Формування оптимальної інформаційної бази даних за проблемою
- вибір сукупності загальних та специфічних, кількісних та якісних методів аналізування та
оцінювання витрат на експортну діяльність;
- формування репрезентативної вибірки об’єктів дослідження;
- встановлення зв’язку із респондентами та розроблення опитування у формі анкети.

Етап
ІІІ

Вибір ключових методів аналізування та оцінювання витрат на експортну діяльність
- застосування методу експертних оцінок з метою визначення ключових витрат на експортну
діяльність на кожній із стадій експортного залучення;
- використання методу експертних оцінок для оцінювання чинників формування витрат на
експортну діяльність залежно від стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку
за допомогою розробленої матриці.
Формування комплексного методу аналізування та оцінювання витрат на експортну діяльність

Етап
ІV

Основні
параметри
побудови
методу

Стадії експортного
залучення
Концепція
граничних витрат

- побудова графіку темпів приросту витрат на експортну
діяльність з метою визначення тривалості кожної із
чотирьох запропонованих стадій експортного залучення;
- визначення моменту переходу суб’єкта господарювання
на наступну стадію експортного залучення шляхом
встановлення рівня витрат на експортну діяльність на
кожній із стадій та їх відповідності допустимим межам;
- розрахунок показника рівня ефективності експортної
діяльності на кожній із стадій експортного залучення як
співвідношення прибутку від експортної діяльності до
витрат на її здійснення.

Етап
V

Оброблення отриманих результатів дослідження
(систематизація, узагальнення та оцінювання необхідних даних, що підлягатимуть аналізуванню з
метою виявлення оптимального рівня витрат на експортну діяльність та моменту переходу на
наступну стадію експортного залучення)

Етап
VI

Формування висновків та розроблення рекомендацій щодо оптимізації витрат на експортну
діяльність машинобудівних підприємств на певній стадії експортного залучення

Рис. 1. Процес аналізування та економічного оцінювання витрат на експортну
діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до експортного ринку*
*Примітка: розроблено авторами

Слід зазначити, що дана сукупність послідовних етапів буде
застосовуватись для подальшого аналізування стану експортної діяльності та
витрат на її здійснення на конкретних суб’єктах господарювання з метою
розроблення методу стратегічного та оперативного (поточного) планування
витрат на експортну діяльність з використанням таких інструментів
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дослідження:
сутнісної
характеристики
стадій
залучення
суб’єкта
господарювання до експортного ринку за авторським підходом, характеристики
складу витрат на експортну діяльність з урахуванням стадій виробничого
циклу, матриці виникнення витрат на експортну діяльність залежно від стадій
залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку з урахуванням
виробничого циклу, матриці оцінювання чинників формування витрат на
експортну діяльність залежно від стадій залучення суб’єкта господарювання до
експортного ринку та розробленої анкети [2, с.16-17, 83-86,133-134; 5, с.19-24].
Особливо важливим у вищенаведеному процесі є четвертий етап, який
полягає у формуванні комплексного методу аналізування та економічного
оцінювання витрат на експортну діяльність підприємств, базується на концепції
граничних витрат та враховує стадії експортного залучення.
Оскільки для різних суб’єктів господарювання залежно від впливу низки
чинників характерним є як різна тривалість стадій експортного залучення, так і
хаотичність циклу, особливо актуальним є визначення моменту переходу на
інші стадії, зокрема на стадію спаду. Це передбачає ідентифікацію темпів
приросту витрат на експортну діяльність на кожній із чотирьох запропонованих
стадій та їх допустимих меж. Такий темп приросту витрат на експортну
діяльність повинен не перевищувати темпи приросту прибутку від експортної
діяльності. Оскільки стадії залучення суб’єкта господарювання до експортного
ринку передбачають поступове нарощення обсягу виробництва та реалізації
експортної продукції з одночасним скороченням витрат на експортну
діяльність, доцільно застосувати закон спадної віддачі, який наочно ілюструє
криву пропозиції і є доречним з огляду на визначення моменту часу (точки
переходу на стадію спаду), коли витрати на експортну діяльність зростатимуть
значно швидшими темпами у порівнянні із збільшенням обсягу виробництва та
реалізації експортної продукції. Як наслідок може виникнути необхідність у
підвищенні ринкової ціни на експортну продукцію, що негативно впливає на
зростання конкурентоспроможності як підприємства, так і його продукції на
зовнішніх ринках.
Застосування концепції граничних витрат при визначенні оптимального
розміру витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання є доцільним,
оскільки крива граничних витрат відображає поведінку зміни витрат на
експортну діяльність залежно від стадії експортного залучення за авторським
підходом щодо витрат на експортну операцію, а саме: при зростанні обсягу
виробництва граничної експортної продукції розмір граничних витрат на
експортну діяльність зменшується та є мінімальним за умови максимальної
кількості граничної експортної продукції. Різкий спад обсягу реалізації
експортної продукції зумовлює швидкий ріст граничних витрат на експортну
діяльність.
Оскільки розрахунок граничних витрат на експортну діяльність
відбувається шляхом ідентифікації зміни розміру витрат на виробництво
додаткової одиниці експортної продукції, тому порівняння даних витрат із
загальними витратами на експортну діяльність є недоречним з огляду на те, що
останні є сумою постійних та змінних витрат на експортну діяльність з
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урахуванням
певного
обсягу
виготовленої
продукції
і
завжди
перевищуватимуть граничні витрати на експортну діяльність. Тому, граничні
витрати на експортну діяльність у майбутніх розрахунках слід порівнювати
лише із витратами на експортну діяльність, що припадають на одиницю
виготовленої експортної продукції, тобто із середніми загальними чи середніми
змінними витратами на експортну діяльність. У разі перевищення розміру
граничних витрат на експортну діяльність над середніми витратами на
експортну діяльність подальше нарощення обсягу виробництва є недоцільним
та свідчить про перехід суб’єкта господарювання на стадію спаду.
Мінімальний розмір середніх витрат на експортну діяльність досягається
за умови їх рівності із граничними витратами на експортну діяльність, що і
спостерігається на стадії сформованості експортного потенціалу.
Основні співвідношення середніх витрат на експортну діяльність,
граничних витрат на експортну діяльність та обсягу виробництва і реалізації
експортної продукції з урахуванням стадій експортного залучення наведені на
рис.2.
Стадії залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку
Стадія початкового
залучення
Вexpпоч  max;
Вexpп о ч  Вexpна р  Вexpсф  Вexp за н ;
Bгрп о ч  max;
Qexpп о ч  min;
Qexpп о ч Qexpна р Qexpсф Qexp за н

Стадія нарощення
експортного потенціалу

Стадія сформованості
експортного потенціалу

Вexpсф  Bexpнар  Вexpпоч ;

Bexp сф  min;

Вгрсф  Bгрнар  Вгрпоч ;

Bгр сф  min;
Вexpсф  Вexpп о ч  Вexpна р  Вexp за н ;

Qexpпоч Qexpнар Qexpсф
Вгр<Вexp сер

Qexpсф  max;
Qexpсф  Qexpп о ч Qexpна р  Qexp за н

Стадія cпаду

Вexp  Bexp  Вexp
сф

зан

Вгр  Вгр  Вгр
сф

Qexp

нар

зан

нар ,

нар ,

Qexp Qexp
зан

;

;
сф

Вгр >Вexp сер

Рис. 2. Основні співвідношення середніх витрат на експортну діяльність,
граничних витрат на експортну діяльність та обсягу виробництва і реалізації
експортної продукції з урахуванням стадій експортного залучення*
*Примітка: розроблено авторами
Умовні позначення:
Вexp поч,нар,сф,зан – середні витрати на експортну діяльність на кожній із чотирьох
запропонованих стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку;
Вгр поч,нар,сф,зан – граничні витрати на експортну діяльність на кожній із чотирьох
запропонованих стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку;
Qпоч,нар,сф,зан – обсяг експортних операцій на кожній із чотирьох запропонованих стадій
залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку.

З рис. 2. видно, що перехід на стадію нарощення експортного потенціалу
та стадію сформованості експортного потенціалу відбувається у тому випадку,
коли граничні витрати на експортну діяльність є меншими за середні витрати
на експортну діяльність. Перевищення граничних витрат на експортну
діяльність над середніми витратами на експортну діяльність свідчить про
перехід суб’єкта господарювання на стадію спаду і необхідність зміни
експортної стратегії.
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Прикладний аспект аналізування експортної діяльності та витрат, що
виникають від її провадження, представлено з використанням даних
Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод автомобільних
кранів» (далі – ПАТ «ДЗАК»). Інформація щодо основних показників
експортної діяльності ПАТ «ДЗАК» за період 2003-2011 рр. наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Основні показники експортної діяльності ПАТ «ДЗАК»
за період 2003-2011 рр.*
Показники, тис. грн.

2003

Дохід (виручка) від
реалізації експортної
2620,45
продукції
Чистий дохід (виручка) від
реалізації експортної
2335,43
продукції
Собівартість реалізованої
2020,11
експортної продукції
Витрати на експортну
операцію
1566,32
Чистий прибуток (збиток)
-1251,0
від експортної діяльності
Обсяг виробництва
експортної продукції у
4519,10
грошовому вираженні (у
діючих цінах)
Обсяг виробництва
експортної продукції в
21
натуральних одиницях

2004

2005

2006

Роки
2007

2008

2009

2010

2011

9503,96 23350,45 42720,22 139208,06 165272,36 57448,38 19123,45 34478,64

8394,66 20250,38 36988,5 125457,0 140771,84 55844,87 17614,22 30205,44
6956,45 17509,49 31581,4 99717,32 103904,68 32658,14 16525,31 28941,84
1550,66 1519,65 1486,22

1203,84

1096,54

1104,68 1154,82 1197,32

-112,45 1221,24 3920,88 24535,84 35770,62 22082,05

-65,91

66,28

9503,96 20725,61 34930,4 114822,52 156558,16 55800,47 23642,69 32799,6

64

121

188

423

433

287

142

189

*Примітка: складено на підставі управлінської інформації ПАТ «ДЗАК» та офіційної
інформації Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України»

Інформація, представлена у табл. 1, вказує на наявність усіх чотирьох
стадій залучення ПАТ «ДЗАК» до експортного ринку, про що свідчить
динаміка показників (виручки від реалізації експортної продукції, чистого
прибутку від експортної діяльності, обсягу виробництва експортної продукції
та витрат на експортну операцію) залежно від стадій експортного залучення, а
саме: 2003-2004 рр. характеризують стадію початкового залучення, 20052006 рр. – стадію нарощення експортного потенціалу, 2007-2008 рр. – стадію
сформованості експортного потенціалу, 2009-2011 рр. – стадію спаду. В
середньому тривалість стадій експортного залучення становить 2 роки.
З метою ідентифікації основних характеристик стадій залучення ПАТ
«ДЗАК» до експортного ринку, складу витрат на експортну діяльність та
чинників впливу на формування таких витрат було проведене опитування за
заздалегідь розробленою анкетою. У анкетуванні взяли участь 10 експертів, а
саме: керівники різних рівнів управління та спеціалісти структурних
підрозділів (голова правління, керівник служби маркетингу, головний
бухгалтер, керівник відділу матеріально-технічного забезпечення, керівник
основного виробництва та керівник економічного відділу, а також 3 спеціалісти
служби маркетингу (з продажу автокранів та іншої спецтехніки на експорт, з
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відвантаження продукції та запасних частин і з ремонту автокранів) та
спеціаліст відділу гарантійного обслуговування).
Таблиця 2
Експертне оцінювання чинників формування витрат на експортну діяльність
ПАТ «ДЗАК» залежно від стадій залучення до експортного ринку*

Зовнішні чинники

Внутрішні чинники

Склад чинників

Експертні оцінки на стадіях залучення до експортного ринку
Експертні оцінки на
Експертні оцінки на стадії
стадії нарощення
Експертні оцінки
сформованості
експортного
на стадії спаду
експортного потенціалу
потенціалу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Експертні оцінки на
стадії початкового
залучення

Цілі експортної
1
діяльності
Спосіб входу1
3
Структура
1
Організаційні
3
1
чинники
Завдання
1
Маркетингова
стратегія1
Рівень контролю за
експортними
2
операціями1
Технологія
3
Виробничі
1
чинники1
Працівники
3
Менеджерські
3
якості1
Ресурси
Забезпечення
2
ресурсами, у т. ч.
інформацією1
Споживачі
1
Постачальники
1
Конкуренти
1
Державні органи
влади та
1
законодавчі акти
Інфраструктура
1
Міжнародні події 1
НТП
1
Соціальнокультурні
1
обставини
Особливості
міжнародних
3
відносин

1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 32321232 2
22322222 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 33333332 2
2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 23233233 2
2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 32 2 2

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 33232223 3
3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 22333332 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 33233333 3
2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 22221122 1
2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 33332333 3

2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 33333222 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 33233333 3
11211111 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3
2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 11111211 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 12111121 1
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 21211121 1
2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 11121111 1
1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 12111111 2
1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22221222 2

2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22121222 2

*Примітка: сформовано на підставі проведеного анкетного опитування

Кожному із експертів пропонувалось визначити вплив чинників на
формування витрат на експортну діяльність на певній стадії експортного
залучення за 3-х бальною шкалою, а саме: 3 бали – високий ступінь впливу
чинників на формування витрат на експортну діяльність на певній стадії
експортного залучення; 2 бали – середній ступінь впливу чинників на
формування витрат на експортну діяльність на певній стадії експортного
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залучення та 1 бал – низький ступінь впливу чинників на формування витрат на
експортну діяльність на певній стадії експортного залучення. Результати
експертного опитування наведені у табл. 2. Слід зазначити, що порядковий
номер експерта відповідає вищенаведеній їх послідовності.
З метою ідентифікації узгодженості думок експертів щодо оцінювання
чинників формування витрат на експортну діяльність залежно від стадій
залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку розраховано
середньоквадратичне відхилення (σ) та коефіцієнт варіації (ω). Результати
розрахунків наведені у табл. 3. У разі виконання умови ω<33% сукупність
думок експертів вважається однорідною та вказує на можливість використання
даних експертних оцінок у подальших розрахунках.
Таблиця 3
Результати проміжних розрахунків для обчислення середньоквадратичного
відхилення та коефіцієнта варіації з метою оцінювання чинників формування
витрат на експортну діяльність ПАТ «ДЗАК» з урахуванням стадій експортного
залучення за період 2003-2011 рр. (тис. грн.)*
Показники
Середнє арифметичне, xсер
Відхилення, ( хі  хсер )
Середньоквадратичне
відхилення, σ
Коефіцієнт варіації,%

2

Стадії експортного залучення
Початкового Нарощення експортного
Сформованості
Спаду
залучення
потенціалу
експортного потенціалу
(2009-2011 рр.)
(2003-2004 рр.)
(2005-2006 рр.)
(2007-2008 рр.)
15,35
21,4
21,8
20,53
502,55

208,8

1033,2

906,74

5,01

3,23

7,19

6,73

32,66

15,1

32,97

32,8

*Примітка: розраховано на підставі експертного оцінювання

При дослідженні витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання
за міжнародним та авторським підходами було виокремлено три групи витрат
на експортну діяльність (витрати, пов’язані із винахідництвом та виробництвом
продукції, призначеної на експорт; витрати, пов’язані із передачею права
власності на експортну продукцію (витрати на експортну операцію) та витрати,
пов’язані із післяреалізаційним обслуговуванням та утилізацією експортної
продукції), поведінка яких на кожній із ймовірних стадій експортного
залучення суттєво відрізнятиметься [2, с.13].
За допомогою анкетування було визначено склад витрат на експортну
діяльність на кожній із чотирьох запропонованих стадій, що дало можливість
цифрового наповнення запропонованої матриці виникнення витрат на
експортну діяльність залежно від стадій експортного залучення з урахуванням
виробничого циклу. Інформація щодо витрат на експортну діяльність ПАТ
«ДЗАК» та їх деталізація за стадіями залучення до експортного ринку
представлена у табл. 4.
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Таблиця 4
Матриця виникнення витрат на експортну діяльність залежно від стадій залучення ПАТ
«ДЗАК» до експортного ринку з урахуванням виробничого циклу за період 2003-2011 рр.*
Стадія
виробничого
циклу
Передвиробни-ча
стадія

Виробнича
стадія

Групи витрат на
Склад витрат на
експортну
експортну діяльність, тис.
діяльність
грн.
Витрати на
НДДКР

Витрати на науководослідні та дослідноконструкторські роботи
Витрати на винахідництво
та раціоналізацію
Витрати на
Витрати на підготовку та
передвиробничу освоєння виробництва
підготовку
експортної продукції
Витрати на
виготовлення
продукції,
призначеної на
експорт

Витрати виробництва
експортної продукції

Загальні витрати, пов’язані із винахідництвом та виробництвом
експортної продукції, тис. грн.
Реалізаційна
Витрати на
Витрати на комплексне
стадія
аналізування дослідження експортного
експортного ринку
ринку
Презентаційні витрати
Витрати на
Витрати на підготовку
передпродажну експортного товару до
підготовку
відвантаження
експортної
Складські витрати
продукції
Витрати на сертифікацію
продукції відповідно до
міжнародних стандартів
Витрати на
Витрати на розробку
управління
експортного плану
експортною
Витрати на реєстрацію
операцією
експортної діяльності;
підготовку, оформлення та
укладання
зовнішньоторговельного
контракту
Витрати на
транспортування
експортної продукції
Витрати на зміну
організаційної структури
управління підприємством
Витрати на утримання
експортного відділу,
торгових представників,
філій, дочірніх компаній
Витрати на розрахунковокасове обслуговування
Витрати на організацію та
проведення рекламної
кампанії на експортному
ринку
Витрати на організацію
контролю за виконанням
експортної угоди
Загальні витрати на експортну операцію, тис. грн.
Післяреалізаційна стадія

Початкового
залучення

Стадії залучення до експортного ринку
Нарощення
Сформованості
експортного
експортного
потенціалу
потенціалу
2005р. 2006р.
2007р.
2008р.
2009р.
197,5
197,5
245,6
245,6
324,4

2010р.
315,7

2011р.
315,7

Спаду

2003р.
-

2004р.
-

-

-

111,2

111,2

215,7

215,7

232,8

198,5

198,5

-

-

35,0

35,0

35,0

35,0

-

-

-

2020,11 6956,45 17165,79 31237,7 99221,02 103408,38 32100,94 16011,11 28427,64

2020,11 6956,45 17509,49 31581,4 99717,32 103904,68 32658,14 16525,31 28941,84
-

-

121,57

118,9

96,31

87,72

-

-

-

-

-

91,18
106,38

89,17
104,04

72,23
84,27

65,79
76,76

132,56

138,58

143,68

-

-

75,98
45,59

74,31
44,59

60,19
36,12

54,83
32,9

243,03
55,23

254,06
57,74

263,41
59,87

-

-

60,79

59,45

48,15

43,86

-

-

-

187,96

77,53

68,38

66,88

54,17

49,34

77,33

80,84

83,81

234,95

341,15

303,93

297,24

240,77

219,31

254,08

265,61

275,38

-

-

98,78

96,6

78,25

71,28

-

-

-

986,78

976,92

227,95

222,93

180,58

164,48

209,89

219,42

227,49

156,63

155,07

151,97

148,62

120,38

109,65

110,47

115,48

119,73

-

-

136,77

133,76

108,35

98,69

-

-

-

-

-

30,39

29,72

24,08

21,93

22,09

23,1

23,95

1566,32 1550,66 1519,65 1486,22
3116,98
2723,49
-

1203,84 1096,54
2300,38
318,83
321,12

1104,68 1154,82 1197,32
3456,82
299,07 241,25
256,92

Витрати на
Витрати на ремонт,
післяпродажне гарантійне та
обслуговування та післягарантійне сервісне
утилізацію
обслуговування експортної
експортної
продукції
продукції
Витрати на утилізацію
експортної продукції
Загальні витрати, пов’язані із післяреалізаційним
318,83
321,12
299,07 241,25
256,92
обслуговуванням та утилізацією експортної продукції, тис. грн..
Загальні витрати на експортну діяльність, тис. грн.
3586,43 8507,11 19029,14 33067,62 101239,9 105322,34 34061,89 17921,38 30396,08
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*Примітка: розроблено та сформовано автором на підставі управлінської інформації ПАТ «ДЗАК» та
офіційної інформації Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

З метою оптимізації витрат на експортну діяльність та побудови моделі їх
економічного оцінювання на кожній із чотирьох запропонованих стадій
експортного залучення, подальше дослідження стосуватиметься лише витрат на
експортну операцію, оскільки власне дотримання чіткої стратегії у процесі
управління експортною діяльністю сприятиме мінімізації даних витрат із
переходом на кожну наступну стадію залучення до експортного ринку, окрім
стадії занепаду. Слід також зазначити, що витрати на експортну операцію у всій
сукупності витрат на експортну діяльність є такими, що піддаються
безпосередньому контролюванню з боку суб’єкта господарювання. Усі інші
витрати на експортну діяльність формуються під впливом ринкових цін на
покупні матеріали, новітні технології, встановлені тарифи тощо та не можуть
підлягати прямому контролюванню.
Таблиця 5
Основні показники ефективності експортної діяльності ПАТ «ДЗАК»
за період 2003-2011 рр.*
Показники, од. вим.

Стадії експортного залучення
Початкового
Нарощення
Сформованості
залучення
експортного потенціалу експортного потенціалу
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Ефект від експортної
-965,98 996,85
діяльності, тис. грн.
Офіційний середній
валютний курс дол.
5,33
5,31
США (грн. за 1 од.)
Валютна ефективність
0,73
1,12
експортної діяльності
Обернений показник
валютної ефективності 1,37
0,90
експортної діяльності
Ефективність
-0,35
-0,01
експортної діяльності

Спаду
2009

2010

2011

4321,31

9652,60

37968,07

59950,02 23386,49 1202,07 4082,56

5,05

5,05

5,05

7,56

7,98

7,96

7,99

1,23

1,29

1,38

1,57

1,69

1,07

1,13

0,81

0,77

0,73

0,64

0,59

0,94

0,88

0,06

0,12

0,24

0,34

0,65

-0,0037 0,0022

*Примітка: складено на підставі управлінської інформації ПАТ «ДЗАК» та офіційної
інформації Національного банку України

З метою розроблення експортного плану, оцінювання структури
експортних операцій та вибору оптимальної стратегії на певній стадії
експортного залучення слід розрахувати показники ефективності експортної
діяльності. Основні показники ефективності експортної діяльності ПАТ
«ДЗАК» за період 2003-2011 рр. наведені у табл. 5.
З метою проведення статистичної перевірки гіпотези щодо рівня витрат
на експортну діяльність на різних стадіях експортного залучення слід
розрахувати середньоквадратичне відхилення витрат на експортну операцію на
чотирьох запропонованих стадіях експортного залучення. Результати
проміжних розрахунків для обчислення середньоквадратичного відхилення
витрат на експортну операцію ПАТ «ДЗАК» з урахуванням стадій експортного
залучення за період 2003-2011 рр. наведені у табл. 6.
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Таблиця 6
Результати проміжних розрахунків для обчислення середньоквадратичного
відхилення витрат на експортну операцію ПАТ «ДЗАК» з урахуванням стадій
експортного залучення станом на 2003-2011 рр. (тис. грн.)*
Показники
Середнє арифметичне, xсер
Відхилення, ( хі  хсер )

2

Середньоквадратичне
відхилення, σ

Стадії експортного залучення
Початкового Нарощення експортного
Сформованості
Спаду
залучення
потенціалу
експортного потенціалу
(2009-2011 рр.)
(2003-2004 рр.)
(2005-2006 рр.)
(2007-2008 рр.)
779,25
231,22
176,95
432,1
1926744,06

273106,86

159955,16

532952

694,04

144,94

110,92

258,1

*Примітка: розраховано автором на підставі інформації щодо витрат на експортну
операцію ПАТ «ДЗАК»

А

D
B

C

Рис. 5. Графічна інтерпретація середньоквадратичного відхилення витрат на
експортну операцію ПАТ «ДЗАК» за період 2003-2011 рр. за авторським
підходом*
*Примітка: складено авторами на підставі проведених розрахунків

Інформація, представлена у табл. 6, підтверджує гіпотезу щодо зміни
рівня витрат залежно від стадії експортного залучення, а саме: стадія
початкового залучення характеризується максимально допустимим рівнем
витрат на експортну операцію; стадія нарощення експортного потенціалу –
зменшенням рівня витрат на експортну операцію порівняно із попередньою
стадією; стадія сформованості експортного потенціалу – мінімально
допустимим рівнем витрат на експортну операцію та стадія спаду – зростанням
рівня витрат на експортну операцію у порівнянні із двома попередніми
стадіями.
Графічна інтерпретація середньоквадратичного відхилення витрат на
експортну операцію ПАТ «ДЗАК» за період 2003-2011 рр. за авторським
підходом наведена на рис. 5.
Дослідження складу витрат на експортну діяльність ПАТ «ДЗАК» та
ідентифікація чинників впливу на формування даних витрат за авторським
підходом щодо виокремлення стадій експортного залучення дали можливість
підтвердження висунутої гіпотези щодо рівня витрат на експортну діяльність на
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кожній із чотирьох запропонованих стадій, а також сприятиме розробленню
конкретних рекомендацій щодо покращення процесу стратегічного та
оперативного (поточного) планування витрат на експортну діяльність.
Література до розділу 3.4
1. Вацик Н.О. Дослідження витрат на експортну діяльність залежно від стадій залучення
до експортного ринку // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 55. –
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 5-19.
2. Витрати в експортній діяльності підприємств: монографія / Кузьмін О.Є., Чернобай
Л.І., Мельник О.Г., Вацик Н.О. // - Львів: «Растр-7», 2012. – 278 с.
3. Вацик Н.О. Загальна характеристика та класифікація методів аналізування та
оцінювання витрат на експортну діяльність // Міжнародний науково-практичний
журнал «Економіка та держава». – ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»,
2013. - № 2. – С. 78- 82.
4. Вацик Н.О. Розроблення процесу аналізування та оцінювання витрат на експортну
діяльність машинобудівних підприємств // Тези доповідей І Міжнародної науковопрактичної конференції «Розвиток національних економік в умовах глобальної
нестабільності», 15-16 лютого 2013 р. – Одеса, Видавничий дім «Гельветика» – С.
250-251.
5. Чернобай Л.І., Вацик Н.О. Якісне оцінювання витрат на експортну діяльність залежно
від стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку // Вісник
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ,
2012. - № 1(172). – С. 19-24.
6. Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //Smida.gov.ua/

3.5. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Вольська В.В.
кандидат економічних наук, доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
При переході до ринкової економіки та здійсненні реформування
сільського господарства важливе значення набуває організаційно-економічний
механізм управління діяльністю аграрними підприємствами та забезпечення їх
економічної ефективності. У процесі трансформації аграрного виробництва
управління є одним з економічних механізмів впливу на підвищення
ефективності
функціонування
підприємств,
підтримання
їх
конкурентоспроможності
та
інші
довгострокові
стратегічні
цілі.
Функціонування аграрних підприємств залежить в першу чергу від
ефективності управлінських рішень, та відбувається на фоні постійних змін
навколишнього середовища і накопичення перетворень перехідного етапу.
Управління повинне зводитись до забезпечення його основної функції в процесі
розвитку сільського господарства в майбутньому. Проте трансформаційний
розвиток аграрних підприємств стримується неготовністю системи управління:
основні закономірності управління склалися ще в радянські часи існування
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колгоспів та радгоспів, що не відповідає сучасним вимогам і не стимулює
прискорення розвитку аграрних підприємств.
Сучасний етап розвитку сільського господарства можна охарактеризувати
як період аграрних перетворень. Це, насамперед, пов'язано з різноманіттям
організаційно-правових форм господарювання та права власності на землю та
інші засоби виробництва. Проведемо аналіз розвитку сільськогосподарських
підприємств України за організаційно-правовими формами господарювання
(табл. 1).
Таблиця 1
Кількість та структура сільськогосподарських підприємств України за
організаційно-правовими формами господарювання
Роки
Організаційноправові форми
2008
2009
2010
2011
підприємств
од
%
од
%
од
%
од
%
Всього підприємств 59059 100,0 57152 100,0 56493 100,0 56133
100,0
в тому числі:
Господарські
7879
13,3
7819
13,7
7769
13,8
7757
13,8
товариства
Приватні
4326
7,3
4333
7,6
4243
7,5
4140
7,4
підприємства
Виробничі
1101
1,9
1001
1,7
952
1,7
905
1,6
кооперативи
Фермерські
43894
74,3
42101
73,7
41726
73,8
41488
73,9
господарства
Державні
354
0,6
345
0,6
322
0,6
311
0,6
підприємства
Підприємства інших
форм
1505
2,6
1553
2,7
1481
2,6
1532
2,7
господарювання
Джерело: розраховано за даними Державної служби управління статистики.

Станом на 2011 р. в Україні функціонувало 56133 сільськогосподарських
підприємств, що на 5 % менше, ніж у 2012 р. Серед сільськогосподарських
підприємств найбільшого поширення на селі одержали фермерські
господарства. Як відмічається в наукових дослідженнях Інституту аграрної
економіки, з чим згодні і ми, переваги фермерської форми господарювання
незаперечні [1, с.4], оскільки розвиток їх не самоціль, не бажання бути схожими
на інших, а вимога, зумовлена входженням економіки України в ринкове
середовище [2]. І не випадково на початку аграрної реформи в Україні досить
поширеною була точка зору, згідно з якою "майбутнє розвитку аграрного
сектору економіки нашої країни" – за фермерськими господарствами [4, с.135].
Ефективність фермерських господарств як форми господарювання на селі вже
не треба доводити [1, с.36]. І хоча останнім часом їх загальна кількість
поступово зменшується (з 43894 до 41488 од. протягом 2008-2012 рр.), вони
залишаються потужними «гравцями» на аграрному ринку, оскільки певною
мірою зберегли ресурсну базу КСП, що дозволяє їм вести прибуткове
господарювання. Натомість, високий рівень зношеності матеріально-технічної
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бази, а також застарілість основних фондів призводять до значних простоїв
техніки через поломки та втрати при збиранні й зберіганні урожаю [5], що в
кінцевому підсумку впливає на ефективність функціонування аграрних
підприємств. Значна частина аграрних підприємств по ряду причин не можуть
виробляти
конкурентоспроможну
продукцію,
в
результаті
чого
сільськогосподарське
виробництво
стає
неефективним
і
аграрні
товаровиробники змушені відмовлятися від здійснення виробничої діяльності.
Як наслідок в Україні збільшується обсяг ввезеної із зарубіжних країн
сільськогосподарської продукції, що знижує рівень захисту вітчизняного
сільського господарства та аграрних товаровиробників.
Управління сільськогосподарським виробництвом не може бути
ефективним без використання такого основного виробничого фактору як земля.
Земля є найважливішим ресурсом сільськогосподарського виробництва,
ефективне й раціональне її використання позитивно впливає на кінцеві
результати господарювання. Незаперечним є те, що від розміру аграрних
підприємств залежить ефективність їх виробництва. Оскільки розмір
господарства формується таким чином, щоб забезпечити раціональніше
використання основних засобів, повну зайнятість трудових ресурсів протягом
року та гарантувати найбільшу віддачу на одиницю вкладеного капіталу.
Розглянемо розподіл аграрних підприємств за площею сільськогосподарських
угідь (рис. 1).
до 5 га

10,1

від 5,1 га до 10,0 га

7,1

від 10,1 га до 20,00 га

8,7
24,2
8,7

від 50,1 га до 100,0 га

12,8

від 100,1 га до 500,0 га

4,6
4,5

1

від 500,1 га до 100,0 га

2,3
1,2
0,6
0,6
0,3
0,3
0

від 20,1 га до 50,0 га

від 1000,1 га до 2000,0 га
від 2000,1 га до 3000,0 га
від 3000,1 га до 4000,0 га
від 4000,1 га до 5000,0 га
від 5000,1 га до 7000,0 га
5

10

15

20

25

від 7000,0 га до 10000,0
більше 10000,0

%

Рис. 1. Розподіл сільськогосподарських підприємств за площею
сільськогосподарських угідь (у відсотках) у 2011 році
Джерело: розраховано за даними Державної служби управління статистики

Лише 640 господарств (1,2 %) мають у землекористування від 3000 га до
4000 га, 355 господарств (0,6%) – 4000-5000 га, 342 господарства (0,6 %) –
5000-7000 га; 175 господарств (0,3%) – 7000-10000 га; 152 господарства (0,3 %)
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– більше 10000 га. 4890 господарств (8,7 %) має площу від 50 до 100 га; 7195
господарств (12,8 %) – 100-500 га; 2595 господарств (4,6 %) – 500-1000 га; 2549
(4,5 %) господарств розміром 1000-2000 га; 1304 господарства (2,3 %) – 20003000 га. Водночас, у кожному десятому аграрному господарстві площа землі не
перевищує 5 га, в кожному четвертому – не більше 20 га. Отже, половина
аграрних підприємств має у користуванні не більше 50 га земельних угідь.
Свої земельні ділянки аграрії можуть розширити за рахунок оренди землі,
що допоможе забезпечити ведення аграрних підприємств на високому рівні.
Слід відмітити, що праця аграріїв-орендарів така ж продуктивна, як і праця
аграріїв-власників. Орендар має можливість практично мати такі ж матеріальні
і моральні інтереси, як і повний власник землі та інших засобів виробництва.
Більше того, він навіть в більшій мірі зацікавлений в підвищенні ефективності
виробничої діяльності господарства, оскільки для нього існують додаткові
витрати, повязані з виплатою орендної плати. Орендар в повній мірі має такі
права як самостійність, можливість вибору постачальників і каналів реалізації
продукції тощо. Таким чином, він на період оренди є повним господарем
виробництва. Крім того, в більшості випадків, аграрії орендують земельні паї в
селян, і з часом можуть одержати землю, яку орендують, у повне володіння
шляхом поступового викупу. Це дійовий стимул для підвищення ефективності
управління виробничою діяльностю в умовах оренди.
Формування земле- та трудозабезпеченості аграрних підприємств, як
зазначає В. Липчук, значною мірою пов'язано з їх оснащеністю засобами
виробництва, зокрема технічними [3, с.79]. Дані табл. 2 свідчать, що за останні
роки управління аграрними підприємствами, їх технічне та технологічне
оснащення значно погіршилося. Дисбаланс між потребою і наявним технічним
оснащенням гальмує розвиток сільського господарства. Навантаження на
сільськогосподарську техніку з кожним роком збільшується. Стають
обмеженими можливості організації виробничого процесу.
Таблиця 2
Навантаження на сільськогосподарську техніку в аграрних підприємствах
України
Роки
Показник

2008

2009

2010

всього

2011
+,- до 2008

Навантаження на 1
153,3
159,7
178,5
188,2
+ 34,9
трактор ріллі, га
Навантаження на 1
комбайн збиральної
400,9
416,8
457,3
491,4
+ 37,2
площі, га
Джерело: розраховано за даними Державної служби управління статистики.

З табл. 2 видно, що в 2011 р. навантаження на 1 трактор ріллі в аграрних
підприємствах становило 188,2 га, що на 34,9 га більше ніж в 2008 р.,
навантаження на 1 комбайн збиральної площі – 491,4 га, що на 37,2 га більше
ніж в 2008 р. Стан сільськогосподарської техніки більшості аграрних
товаровиробників вкрай незадовільний, техніка фізично і морально застаріла.
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Погіршується технічна озброєність виробництва, що негативно відбивається на
продуктивності праці. Отже, сьогодні питання управління технічним
забезпеченням є досить актуальним і потребує швидкого вирішення.
З метою поліпшення управління сільськогосподарським виробництвом в
аграрних
підприємствах
необхідно
спеціальне
нормативно-правове
забезпечення, формування механізму державної підтримки підприємств
аграрного сектора економіки, залучення інвесторів, а також забезпечення
майнових інтересів сільського господарства, в результаті чого будуть створені
умови забезпечення продовольчої та національної безпеки регіону.
Необхідною умовою розвитку аграрних підприємств та збільшення їх
прибутковості є виробництво продукції рослинництва та тваринництва.
Розглянемо обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської
продукції (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка виробництва основних видів сільськогосподарської продукції
аграрними підприємствами України
(тис.т)
Роки
Продукція

2011 у %
до 2008
Зернові та зернобобові
42094
35842
29779
44219
105,0
Цукрові буряки (фабричні)
11796
9151
12663
17145
145,3
Соняшник
5289
5177
5586
7289
137,8
Картопля
437
518
483
752
172,1
Овочі
1109
1120
964
1541
139,0
Плоди та ягоди
232
215
287
300
129,3
Виноград
282
310
260
337
119,5
М'ясо (у забійній вазі)
980
1034
1134
1215
124,0
Молоко
2090
2236
2217
2246
107,5
Яйця, млн.шт
8471
9258
10249
11736
158,6
Вовна, т
809
840
710
647
80,0
Джерело: розраховано за даними Державної служби управління статистики.
2008

2009

2010

2011

Виробництво продукції за обсягами зростає. Хоча незважаючи на умови,
які склалися в аграрних підприємствах, передусім що стосується недостатнього
ресурсного забезпечення, аграрним підприємствам вдається нарощувати
виробництво продукції рослинництва. Зокрема, виробництво зернових та
зернобобових культур в 2011 р. становило 44219 тис.т, що на 5,0 % більше ніж
в 2008 р.; цукрових буряків вирощено на 45,3 % більше проти 2008 р.;
соняшнику – на 37,8 % більше. Зростають також показники по вирощенню
картоплі, у 2011 р. виростили 752 тис.т картоплі, що на 72,1 % більше ніж в
2008 р.; овочів – на 39,0 % більше; плодів та ягід на – на 29,3 % більше;
винограду – на 19,5 % більше відповідно. Отже, виробництво продукції
рослинництва в аграрних формуваннях за роки, що аналізуються, має
тенденцію до зростання.
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З таблиці видно, що обсяги виробленої сільськогосподарської продукції
тваринництва поступо також зростають, зокрема виробництво м’яса у 2011 р.
становило 1215 тис.т, що на 24,0 % більше ніж у 2008 р. (980 тис.т);
виробництво яєць – 1173,6 млн.шт., що на 58,6 % більше ніж у 2008 р. (8471
млн.шт.). Виробництво молока у 2011 р. збільшилося проти 2008 р. на 7,5 %,
вовни – зменшилося на 20,0 % відповідно. Отже, дослідженням установлено,
що господарствам вдається нарощувати і виробництво продукції тваринництва.
Найбільш стійкими в умовах аграрної кризи виявилися ті
сільськогосподарські підприємства, які змогли ефективно пристосуватись до
умов конкурентного середовища, перш за все змогли внести необхідні зміни в
управління організацією виробничого процесу, особливо що стосується
економного використання ресурсів, виконання всіх робіт у визначені строки.
Нами було проведено опитування керівників аграрних підприємств.
Переважаюча більшість аграріїв (86,5 %) відповіли, що знайомі з елементами
використання прогресивних технологій щодо підвищення ефективності
виробничої діяльності, рекомендаціями вчених. Проте, на запитання анкети
лише 25 % аграріїв відповіли, що дотримуються технологій, 53 % – іноді
дотримуються, 22 % – не дотримуються. Керівники аграрних підприємств
розуміють важливість застосування прогресивних технологій, проте
стверджують, що можливості використання їх ресурсно обмежені. Отже, існує
поки що невирішена проблема управління аграрними підприємствами –
досягнення відповідного фінансового стану.
Таблиця 4
Структура продукції сільського господарства України
(у відсотках)
Показник

2006

2007

Роки
2008
2009

2010

2011

Продукція сільського господарства
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Продукція рослинництва
57,9
56,0
62,4
60,3
58,4
63,7
зернові культури
15,5
13,9
21,5
19,0
16,3
20,1
технічні культури
10,7
9,6
11,8
10,4
11,7
12,6
картопля, овочі
25,5
25,1
22,9
24,2
23,8
25,4
плоди, ягоди, виноград
3,1
4,0
3,6
3,9
4,1
3,9
кормові культури
2,2
2,1
1,9
1,8
1,8
1,4
інша продукція
0,9
1,3
0,7
1,0
0,7
0,3
Продукція тваринництва
42,1
44,0
37,6
39,7
41,6
36,3
худоба та птиця
20,9
22,8
19,7
21,4
23,1
20,2
молоко
14,8
14,7
12,0
12,1
11,9
10,0
яйця
4,6
4,8
4,4
4,7
5,2
4,8
інша продукція
1,8
1,7
1,5
1,5
1,4
1,3
Джерело: розраховано за даними Державної служби управління статистики.

В даний час однією з актуальних проблем є самозабезпечення країни та її
регіонів
високоякісними
продуктами
харчування.
Сучасний
стан
агропромислового комплексу, його системна криза справляє безпосередній
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вплив на рівень продовольчої безпеки країни. Слід зауважити, у 2011 р.
виробництво валової продукції аграрними підприємствами становило 124923,5
млн.грн., що на 28,7 % більше ніж в 2010 р. Зокрема продукція рослинництва у
валовому виробництві займає 63,7 %, а тваринництва – лише 36,3 % (табл. 4).
В структурі продукції рослинництва найбільшу частку займають зернові
культури (20,1 %) та картопля і овочі (25,4 %); продукції тваринництва – м'ясо
худоби та птиці (20,2 %) та молоко (10,0 %). Причиною меншої частки
тваринницької продукції у структурі виробництва є високозатратність, а
відповідно й високу собівартість, а також відсутність у аграріїв фінансових
ресурсів.
Хоча у аграріїв не вистачає власних коштів для здійснення достатнього
обсягу вкладень у виробництво, вони не відмовляються від заняття
тваринництвом (табл. 5).
Таблиця 5
Динаміка поголів'я тварин в аграрних підприємствах України
Роки
Показник

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011 у %
до 2000
у 3,3 р.м.

Великої рогатої худоби,
5037 2294 1927 1720 1627 1526 1511
тис.гол.
у т. ч. корів
1851 764
679
624
605
589
584
у 3,2 р.м.
Свиней, тис.гол.
2414 3257 2870 2731 3308 3625 3319
137,5
Вівці та кози, тис.гол.
413
283
301
300
316
299
290
70,2
Птиця, млн.гол.
25,3 72,2 80,1 88,0 100,4 110,5 105,7
у 4,2 р.б.
Джерело: розраховано за даними Державної служби управління статистики.

В аграрних підприємствах в 2011 р. відбулося значне змешення поголів'я
ВРХ – в 3,3 рази, зокрема корів – у 3,2 раз. Проте спостерігається збільшення
поголів’я свиней на 37,5 % та голів птиці у 4,2 рази. Отже, тваринництвом
займається невелика частина аграріїв. Проте, результативні показники
виробничої діяльності в тваринництві, які в свою чергу виражають
ефективність виробничого процесу вказують на те, що продуктивність тварин
зростає.
Таблиця 6
Структура посівних площ в аграрних підприємствах України, %
Роки
Групи культур

2011 до
2007, +/Зернові
61,3
61,4
62,7
59,3
56,8
- 4,5
Технічні
24,6
26,3
24,9
28,2
26,9
2,3
Картопля і овочі
8,7
7,5
7,6
7,6
7,3
-1,4
Кормові
5,4
4,8
4,8
4,9
9,0
3,6
Вся посівна площа
100
100
100
100
100
х
Джерело: розраховано за даними Державної служби управління статистики.
2007

2008

2009
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2010

2011

Так, у 2011 р. середня вага однієї голови ВРХ, реалізованої на забій
становила 424 кг, що на 5,2 % більше проти 2008 р. (403 кг); середня вага однієї
голови свиней – 108 кг, що на 1,9 % проти 2008 р. (106 кг); середній річний удій
молока від 1 корови – 41,1 ц, що на 22,0 % більше від 2008 р. (33,7 %).
Нерозв'язаним також залишається питання темпів становлення аграрних
підприємств в галузі рослинництва. Структура посівних площ в аграрних
підприємствах за 2008-2011 рр. залишається майже однакова: найбільша частка
посівних площ зайнята під зерновими культурами – 56,8 % (2011 р.), під
технічними культурами – 26,9 % (табл. 6). Слід зазначити, під картоплею та
овочами зайнято лише 7,3 % посівних площ аграрних підприємств. Також
незначна площа зайнята під кормовими культурами – 9,0 %.
Необхідно підкреслити, в аграрних підприємствах спостерігається
тенденція підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Урожайність
зернових збільшилася з 19,4 ц/га у 2000 р. до 37 ц/га у 2011 р.; урожайність
картоплі збільшилась з 112 ц/га до 168 ц/га, овочів – з 122 ц/га до 195 ц/га
відповідно. Урожайність цукрових буряків у 2011 р. збільшилася у 2 рази проти
2000 р. і становить 363 ц/га. Отже, спостерігаємо тенденцію підвищення
урожайності сільськогосподарських культур в аграрних підприємствах України.
Для підвищення ефективності управління сільськогосподарськими
підприємствами необхідний комплекс заходів, спрямованих на збільшення
рівня бюджетної підтримки аграрного виробництва, ліквідацію диспаритету цін
на продукцію сільського господарства та промислового виробництва,
модернізацію
матеріально-технічної
бази
аграрного
виробництва,
впровадження передових зарубіжних і вітчизняних технологій, створення умов
для довгострокового інвестування сільськогосподарського виробництва,
соціальний розвиток сільських територій, забезпечення агропромислового
виробництва кваліфікованим управлінським персоналом, збереження земельноресурсного потенціалу галузі, розширення асортименту виробленої
сільськогосподарської продукції, інтенсифікація використання ресурсного
потенціалу і виробництва, співробітництво з інформаційно-консультативними
та іншими службами.
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3.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Гапоненко С.О.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Сучасні тенденції розвитку світової сфери телекомунікацій можна
охарактеризувати як рух до глобалізації, створення єдиного інформаційного
простору, єдиної уніфікованої системи телекомунікацій та стандартів обміну
інформацією, впровадження нових інформаційних технологій у важливі сфери
життєдіяльності суспільства, особливо в економіку.
В умовах ринкової економіки галузь телекомунікацій займає особливе
місце, адже починаючи з кінця XX ст., інформація та її передача стала одним із
визначальних факторів виробництва, достовірна та своєчасна інформація
забезпечує її власникам економічні, соціальні та політичні переваги і вигоди.
Телекомунікаційна інфраструктура суттєво впливає на ефективність
функціонування національної економіки через результати діяльності інших
суб'єктів господарювання .
Необхідність аналізу становлення і розвитку підприємств телекомунікацій
в Україні об'єктивно зумовлена результатами ринкових перетворень і
посиленням ролі інформаційного забезпечення економіки. Особливостями
розвитку підприємств галузі є багаторічна монополія державних підприємств
зв’язку та сучасний стан галузі, де в порівнянні з іншими ринками досягнуто
майже максимального насичення.
За останнє десятиріччя здійснено технічні, організаційно-економічні та
правові заходи, які спрямовані на технічне переоснащення, зміну структури та
вдосконалення управління підприємствами, а також створення конкурентного
середовища в галузі.
У науковій літературі вже накопичений значний досвід у дослідженні
конкурентоспроможності підприємства, зокрема значний внесок зроблено
такими вченими, як М. Портер, Ж. Ж. Ламбен, Д. Аакер, Г. Хамел, К. К.
Прахалад, І. Ансофф, Й. Шумпетер та ін. Серед російських та українських
учених проблемами конкурентоспроможності підприємств займаються І. М.
Акимова, Л. Л. Антонюк, Г. Л. Азоєв., П. Ю. Бєлєнький, А. Е. Воронкова, М. І.
Долішій, Ю. Б. Іванов, Г. І. Кіндрацька, М. О. Кизим, О. Є. Кузьмін, Г. В.
Кривенко, В. Є. Момот, В. М. Осіпов., І. О. Підддубний, Л. І. Піддубна, О. М.
Сумець, О. Є. Сомова, Є.Ф. Пєліхов, О. М. Тридід, О. М. Тищенко, О. Б.
Чернега, З. Є. Шершньова, О. А. Швиданенко, В. С. Пономаренко, В. Г.
Шинкаренко, Р. А. Фатхутдінов, Л. І. Федулова, А. Ю. Юданов та ін.
Теоретичною основою для виконання наукових завдань у сфері надання
телекомунікаційних послуг є праці, які присвячені перш за все проблемам
управління у галузі зв’язку. Серед них найбільш вагомими є результати
досліджень таких учених, як С. В. Войтко, О. О. Голубицької, В. М.
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Гранатурова, Г. М. Жигульської, В. М. Орлова, С. Редькіна, Н. П. Рєзникової, В.
К. Стеклова, Л. О. Стрій, Л. І. Шехтмана та ін.
Безпосередньо питанням конкурентоспроможності у галузі зв’язку
присвячені праці Г. Ф. Балькіна, І. В. Булах, В. М. Гранатурова, А. В.
Дзюбинського, Т. Б. Надтока, Л. А. Захарченко, Д. І. Олійник, І. В. Пєтухова, Л.
В. Шостак та ін.
Наукова новизна дослідження полягає у визначенні впливу інноваційного
потенціалу
на
конкурентоспроможность
підприємств
—операторів
телекомунікацій з урахуванням сучасних ринкових тенденції .
Випереджальний розвиток телекомунікацій є необхідною умовою для
створення інфраструктури бізнесу, формування сприятливих умов для
залучення інвестицій у країну, вирішення питань зайнятості населення,
розвитку сучасних інформаційних технологій. Значення телекомунікаційної
галузі проявляється в постійному збільшенні її частки у валовому
внутрішньому продукті країни. Частка зв'язку у валовому внутрішньому
продукті розвинених країн світу сягає до 5 відсотків.
Розвиток телекомунікацій — це одне із джерел забезпечення
функціонування і підйому економіки держави, адже динамізм сучасних
світогосподарських зв'язків викликав різке підвищення попиту на послуги
телекомунікацій. У свою чергу, НТР привела до створення нових
телекомунікаційних технологій, які завдяки мультиплікативному ефекту
породжують нові послуги і, відповідно, формують нові ринки.
Сферу телекомунікацій будь-якої країни утворюють телекомунікаційні
компанії, і очевидно, що глобалізація впливає на їх реформування відповідно до
потреб сучасності та майбутнього. Це реформування, насамперед, пов'язано із
залученням інвестицій для впровадження інноваційних телекомунікаційних
технологій, без яких не можливе задоволення потреб суспільства в нових
послугах. Сучасні оператори телекомунікацій як складові міжнародних
корпорацій сфери ІКТ є суб’єктами та об’єктами процесу становлення
інформаційного суспільства. Підтвердження цього факту в дійсності обумовлює
нові тенденції розвитку ринку телекомунікаційних послуг та викликає
необхідність модифікувати у відповідності до нових умов функціонування
операторів
телекомунікацій
підходи
щодо
управління
їх
конкурентоспроможністю.
Для дефініції терміна «телекомунікація» скористаємось таким
визначенням, яке надає Сектор стандартизації Міжнародного союзу
електрозв'язку (ITU-T): сукупність засобів, що забезпечують перенесення
інформації, наданої в необхідній формі, на значну відстань за допомогою
розподілу сигналів в одному із середовищ (міді, оптичному волокні, ефірі) або
сукупності середовищ.
Оператор телекомунікацій – суб'єкт господарювання, який має право на
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне
обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж[1].
Провайдер телеломунікацій – суб'єкт господарювання, який має право на
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне
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обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в
користування каналів електрозв'язку [1].
В Україні створено Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), яка діє за Указом
Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1067/2011 на виконання Закону
України «Про телекомунікації». Положення про НКРЗІ затверджено тим же
Указом. Згідно з Положенням, НКРЗІ є органом державного регулювання у
сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом
та надання послуг поштового зв’язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює
повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу
та органу державного нагляду (контролю).
Вітчизняний
ринок
телекомунікаційних
послуг
та
зв’язку
характеризується стійкістю ринкових позицій ключових операторів, стабільним
попитом на послуги, а також високою конкуренцією в сегменті суміжних
продуктів [2].
На українському ринку зв’язку та інформатизації працює 2114 суб’єктів
господарювання (операторів телекомунікацій), що мають ліцензії на певний вид
діяльності у сфері телекомунікацій; 43,5 % жителів України, що мають доступ
до мережі Інтернет; 35 % домогосподарств, які мають широкосмуговий доступ
до мережі Інтернет; 1/5 частина українських домогосподарств, що мають доступ
до послуг кабельного телебачення; майже повне покриття території країни
рухомим (мобільним) зв`язком, рівень проникнення якого, за даними операторів
телекомунікацій, становить 130,3 % від усієї чисельності населення України [3].
Наприкінці 2012 р. понад 16,6 тис. суб’єктів господарювання різних форм
власності, на яких працює понад 240 тис. осіб, здійснювали діяльність у сфері
зв’язку та інформатизації. Це 2 % від всього зайнятого населення держави,
діяльність яких формує 4,6 % ВВП країни, 3 % загальноукраїнського обсягу
інвестицій в основний капітал.
За 2012 р. обсяги доходів від надання послуг сфери зв’язку та
інформатизації в загальному обсязі доходів сфери послуг України становили 23
%, або близько 62 млрд грн, і зросли порівняно з 2011 р. на 6,7 %. Згідно з
даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації (НКРСІ), в попередньому 2011 р. зростання ринку
телекомунікацій становило 6 %. За даними Держстату, дохід від послуг
мобільного зв’язку за 2012 рік склав 31,5 млрд грн.
Динаміка доходів та її річний приріст від надання послуг у сфері зв’язку
та інформатизації за період з 2009 по 2012 рр. у порівнянні з аналогічними
даними та за той же період приведена у табл. 1, складено за статистичними
даними [2,3].
Поточний стан ринку телекомунікацій визначається рядом факторів, а
саме Концепція розвитку телекомунікацій в Україні відповідно до Закону
України "Про телекомунікації". Вона визначає основні засади і напрями
подальшого розвитку телекомунікаційних мереж загального користування у
ринкових умовах і спрямована на досягнення стратегічних інтересів та
конкурентоспроможності України на міжнародному ринку.
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Таблиця 1
Динаміка доходів від надання послуг у сфері зв’язку та інформатизації
у 2009-2012 рр., млрд. грн.
Роки
Доходи
всього,
млрд грн
У т.ч.
мобільного
зв’язку,
млрд грн

2009

Приріст,
%

2010

Приріст,
%

2011

Приріст,
%

2012

Приріст,
%

46,3

100,4

47,4

102,4

50,3

106,0

52,3

104,0

28,5

96,1

28,8

101,3

31,0

107,6

31,6

101,7

Телекомунікації відіграють значну роль у соціальній та економічній
діяльності суспільства, забезпечуючи оперативне або інтерактивне (діалогове)
передавання інформації.
Щоб збагнути перспективи даного ринку, слід розглянути й
проаналізувати в динаміці окремо його складові (фіксований та мобільний
зв'язок, пошта, Інтернет), табл. 2, складено за статистичними даними [2,3].
Таблиця 2
Динаміка доходів від надання послуг у сфері зв’язку та інформатизації
у 2009-2012 рр., млрд. грн.
Роки
Доходи від надання послуг мобільного
зв’язку, млрд. грн
Доходи від надання послуг фіксованого
зв’язку, млрд. грн
Доходи від надання інтернет-послуг,
млрд. грн
Доходи від надання поштових послуг,
млрд. грн

2008

2009

2010

2011

2012

29,6

28,5

28,8

31,0

31,6

9,5

8,8

8,2

7,9

8,3

2,4

2,8

3,9

4,2

4,6

2,1

2,6

2,9

3,1

3,3

Динаміка розвитку мобільного зв’язку з урахуванням кількості абонентів
та рівня проникнення приведена у табл. 3.
Таблиця 3
Динаміка доходів, рівня проникнення та кількості абонентів мобільного зв’язку
у 2008 – 2012 рр.
Роки
Усього населення
Кількість абонентів
мобільного зв’язку,
млрд грн
Рівень номінального
проникнення
мобільного зв’язку,
%
Доходи від надання
послуг мобільного
зв’язку, млрд грн

2008
46192309

2009
45963359

2010
45782592

2011
45598179

2012
45453282

55,7

55,3

53,9

55,6

59,3

120,4

120,1

117,5

121,8

130

29,6

28,5

28,8

31,0

31,6
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З табл. 2 та 3 очевидно, що мобільний зв'язок є безсумнівним лідером у
сфері зв’язку та інформатизації, однак рівень проникнення, тобто кількість SIMкарток на одного абонента перевищела 100% бар'єр (ще у 2007 році). Загальна
кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні у грудні 2012 р. зросла на 1,2
% і становила 57,495 млн користувачів. Ці висновки зробили в компанії iKS
Consulting, передає "Інтерфакс-Україна". Згідно з дослідженням, проникнення
мобільного зв'язку в країні до кінця грудня становило 126 %, за даними НКРЗІ
рівень номінального проникнення мобільного зв’язку за весь 2012 рік досягнув
130 %[3].
IKS-Consulting (ІКС-Консалтинг) -визнане спеціалізоване агентство, що
надає професійні послуги з дослідження та аналізу телекомунікаційного ринку
України, Росії та інших країн СНД.
Таким чином, ринок мобільних операторів наближається до стадії
зрілості: рівень проникнення послуг мобільного зв'язку вже досить високий і
масового припливу нових абонентів очікувати не доводиться, а середній дохід
від одного абонента (ARPU) поступово знижується, та й рівень зростання
доходів віднадання послуг мобільного зв’язку дуже низький, у 2012 році
приріст склав 0,6 млр.грн.. Середній щомісячний дохід на 1 абонента (ARPU)
знизився приблизно на 1 – 2 %, майже у всіх операторів у 2012 р., порівняно з
2011 р., це загальна тенденція, що являє собою результат цінових війн у
попередні роки.
ARPU (англ. Average revenue per user, середня виручка на одного
користувача) – показник, що використовується телекомунікаційними
компаніями (у тому числі інтернет-провайдерами, IT-компаніями та іншими
компаніями, що надають онлайн-сервіси) він розраховується як середня
виручка (зазвичай за місяць) у розрахунку на одного абонента, цей показник є
одним з характерних, широко вживаних на даному ринку, який визначає
успішність бізнесу компанії. Наочним прикладом того, як інноваційні
мультимедійні послуги допомагають операторам збільшити або хоча б
утримати ARPU від падіння, тобто розвивати бізнес можуть служити аналогічні
зрілі ринки мобільного зв'язку Західної Європи, США та Канади.
Нині не існує однозначного визначення конкурентоспроможності, а також
єдиної універсальної методики її оцінки. До того ж,щодо різних типів ринків і
галузей
необхідно
застосовувати
різноманітні
показники
конкурентоспроможності.
Загальновизнаних методик оцінки конкурентоспроможності підприємств
сфери послуг дуже мало, і застосовуються вони, в основному, тільки для
окремої
галузі
послуг.
Труднощі
в
розробці
методик
оцінки
конкурентоспроможності підприємств, що надають послуги, пов'язані з певною
специфікою самого ринку послуг. Дійсно, якщо перед придбанням товару
покупець може уважно його розглянути, оцінити, а в деяких випадках навіть
випробувати, то з послугами це неможливо. Усі вироблені товари можуть бути
придбані і спожиті в майбутньому, при цьому товари не втрачають своїх
властивостей і не видозмінюються. Послуги ж споживаються безпосередньо в
момент їх виробництва і не можуть зберігатися. До того ж послуги невіддільні
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від свого джерела, споживач стає залученим у процес виробництва та надання
послуги.
Окремою проблемою є питання стандартів якості, до товарів висуваються
суворі вимоги щодо їх якості. Найчастіше споживач уже добре знайомий з
товаром і задоволений його якістю,адже менш якісний товар не буде
користуватися таким попитом за ту ж ціну. Оцінити якість послуги можна
тільки після того, як цю послугу надано. Споживач не завжди буде задоволений
результатом, і це, пов'язано насамперед з тим, що джерелом надання послуг є
люди. Людський фактор дуже впливає на якість і стандартизацію послуг [4].
Таким чином, спрощено формулу конкурентоспроможності для
підприємств сфери послуг можна подати в такому вигляді:
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ = ЯКІСТЬ + ЦІНА + РІВЕНЬ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
На думку видатного американського економіста М. Портера, «кожна
успішна компанія застосовує свою власну стратегію. Однак характер і еволюція
всіх успішних компаній виявляється у своїй основі однаковими. Кожна компанія
домагається своїх конкурентних переваг за допомогою інновацій»[5, c.15].
Під конкурентоспроможністю телекомунікаційної компанії розуміється
реальна і потенційна можливість в існуючих для неї умовах реалізовувати
власні послуги, що за своїми ціновими та неціновими характеристиками є
більш привабливими для споживачів, чим послуги конкурентів.
З рівнем конкурентоспроможності прямо пов'язані тарифи, доходи,
прибуток та інші важливі економічні показники діяльності підприємства на
ринку. Однак успіх мобольної компанії на ринку оцінюється, в першу чергу, за
розміром клієнтської бази, а потім уже за фінансовими показниками.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації (НКРЗІ) у звіті про результати аналізу ринків послуг
термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв’язку, проводить власну
методику оцінки стану конкуренції на ринках послуг термінації трафіка та
визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на
ринках термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв’язку.
Аналіз ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого
(мобільного) зв’язку проводився за такими етапами:
1) визначення ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого
(мобільного) зв’язку;
2) оцінка стану конкуренції на ринках послуг термінації трафіка на
мережах рухомого (мобільного) зв’язку;
3) визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою
перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах рухомого
(мобільного) зв’язку;
4) установлення регуляторних зобов’язань для операторів телекомунікацій
з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на
мережах рухомого (мобільного) зв’язку [6].
Для визначення стану конкуренції на ринку послуг термінації трафіка на
мережах рухомого (мобільного) зв’язку використовувалися критерії оцінки
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ринкової концентрації: коефіцієнт ринкової концентрації та індекс Герфіндаля–
Гіршмана (ННІ).
Основним показником, що використовується для розрахунку цих
критеріїв, є ринкова частка оператора на ринку послуг термінації трафіка, яка
приведена у табл. 4, складено автором за даними [6].
Нині в Україні основні оператори мобільного зв'язку – це: Life:), Beeline,
PEOPLEnet, Киевстар, Djuice, МТС, JEANS. Головною тенденцією останнього
часу стала поява трьх лідерів операторів мобільног зв'язку: "Київстар", МТС та
"Астеліт", що підтверджуеться даними табл. 4. За підсумками 2012 р., вони
показали рекордне зростання кількості абонентської бази. Кількість абонентів
цих компаній зросла більше чим на 7 %, здобувши найвище значення цього
показника за останні три роки.
Таблиця 4
Ринкова частка операторів мобільного зв’язку на кінець 2012 р.
№ з/п

Суб’єкт господарювання

Кількість
абонентів, млд

Ринкова частка
операторів, %

1

Приватне акціонерне товариство
"КИЇВСТАР"

25,96

45,22

20,424

35,58

7,954

13,86

1,009

1,76

2
3
4
5
6

Приватне акціонерне товариство "МТС
Україна"
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Астеліт", бренд life:)
Публічне акціонерне товариство
"Укртелеком"
Приватне акціонерне товариство
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ", PEOPLEnet
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Інтернаціональні
телекомунікації"

0,8537
1,204

1,49
2,1

life:) – GSM оператор мобільного зв'язку, представлений компанією
«Астеліт» в Україні у січні 2005 р. Оператор першим на ринку представив
технологію EDGE, що забезпечує швидкість передачі даних у 5 разів вищу за
GPRS. Сьогодні life:) пропонує найширше покриття EDGE в 42 містах України,
включаючи всі обласні центри, узбережжя Криму та Закарпатський регіон.
Цінності life :) – прагнення до досконалості, любов до клієнтів,
результативність і командний дух. [15]
PEOPLEnet – комунікаційна мережа третього покоління, створена
компанією «Телесистеми України» в грудні 2006 р. Технологія 3G, яку сьогодні
використовує мережа PEOPLEnet, – це сучасна еволюційна ланка в сфері
комунікацій. Швидкість передачі даних до 2,4 Мбіт/с дозволяє людям бути в
курсі новин і дивитися відео онлайн у будь-який час і в будь-якому місці [16].
Компанія «Київстар» – один з лідерів мобільного зв'язку України.
Компанія була заснована в 1994 р., послуги мобільного зв'язку надає з 1997 .
«Київстар» – закрите акціонерне товариство, акціонерами якого є компанії
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Telenor (56,52 %) і Storm (43,48 %). Своєю мережею «Київстар» охоплює всі
великі й малі міста та понад 28 тис. сільських населених пунктів, усі основні
національні й регіональні траси, морські й річкові узбереж жя[17]
DJUICE – віртуальний оператор мобільного зв'язку від «Київстар».
DJUICE – це молодіжний бренд. Запуск бренда стався в 2004 р. З 1 вересня
«Київстар» вивів на ринок перший в Україні міжнародний молодіжний
мобільний бренд DJUICE, створений і запущений у Швеції компанією Telenor в
2002 р., а в 2003 DJUICE з'явився в Норвегії та Угорщини.[18]
ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (МТС) – телекомунікаційний оператор у
Росії і країнах СНД, що обслуговує більше 100 млн абонентів. МТС та її дочірні
компанії надають послуги в стандарті GSM у 82 регіонах Росії, а також у
Вірменії, Білорусі, Україні та Узбекистані; у стандарті UMTS – усі регіони РФ,
Узбекистану, Вірменії, Білорусі; у стандарті CDMA-450 – Україна . Компанія
також надає послуги фіксованого зв'язку та кабельного телебачення в усіх
федеральних округах Росії, в Україні та Вірменії – кількість абонентів платного
домашнього телебачення МТС становить більше 2,8 млн домогосподарств,
кількість абонентів широкосмугового доступу в інтернет – 1,8 млн.[19]
Jeans володіє базовим набором послуг, які надає оператор мобільного
зв'язку України (UMC). З'явився після того, як влітку 2003 р. компанія UMC
була повністю викуплена російським мобільним оператором МТС. Віртуальний
оператор Jeans працює тільки на тарифних планах з передоплатою.
Таким чином, за підсумками діяльності операторів мобільного зв’язку у
2012 р. кількість абонентів Київстару зросла до 25,96 млн, що забезпечило йому
найбільшу частку ринку 45,22 %. Найближчим конкурентом як і в минулому
залишається МТС Україна з абонентською базою 20,424 млн та часткою ринку
35,58 %. На третьому місці за кількістю користувачів є ТОВ «Астеліт», бренд
life:), який майже не змінив кількість абонентів, порівняно з минулим періодом
– 7,954 млн та 13,9 % частка ринку 13,9 %. Кількість абонентів мобільного
зв'язку Укртелекому за 2012 р. дійшла до позначки в 1,009 млн. абонентів та
відповідно змінилась частка ринку до 1,8 %. Інтертелеком показав найбільшу
динаміку за минулий рік, його абонентська база становила 1,204 млн. на кінець
2012 р., або 2,1 % ринку послуг термінації трафіка на мережах рухомого
(мобільного) зв’язку. Це пояснюється тим, що до оператора перейшли абоненти
CDMA-оператора ITC, які припинили свою діяльність. Телесистеми України
(PEOPLEnet) наростили абонбазу до 853,7 тис. абонентів, відповідно їх частка
становила 1,5 % ринку.
Для підтримки конкурентоспроможності телекомунікаційні компанії
змушені проводити постійну інноваційну політику і планомірно виводити на
ринок нові послуги. Це пояснюється високою наукоємністю галузевої продукції
і значно коротшим порівняно з іншими галузями життєвим циклом послуги, а
також відносно обмеженими можливостями з диференціації вже існуючих
продуктів через їх високу стандартизацію.
Нині однією з найважливіших умов для розвитку сфери послуг є її
інноваційний розвиток, який здійснюється насамперед за рахунок науковотехнічного прогресу, завдяки якому відбулося: різке зниження транспортних
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витрат, відповідно збільшилась активність як виробників, так і споживачів
послуг, а застосування нових засобів зв’язку та технологій надало можливість
взагалі іноді відмовитися від особистого контакту покупця і продавця послуг;
виникли нові форми торгівлі послугами; збільшився попит на такі види послуг,
які раніше взагалі не мали товарної форми. Інтенсифікація виробництва і
використання нових науково-технічних досягнень привели до значного
скорочення інноваційного циклу, прискорення темпів оновлення продукції,
послуги та технологій.
Інновації – це нововведення, остаточною метою яких є випуск нової,
більш конкурентної продукції/послуг. При цьому ступінь новизни може бути
різним: нові споживчі властивості, більш низька ціна, принципово нова
продукція/послуга. До інновацій належать також нові способи виробництва,
організації та управління [7].
Зараз ефективність інноваційної діяльності підприємства визначається,
перш за все, наявністю налагодженої системи інвестування, кредитування,
оподаткування, що функціонують стосовно інноваційної сфери наукових
розробок. Інноваційна політика підприємства спрямована, насамперед, на
підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається [8].
Конкурентні переваги товару/послуги досягаються за рахунок
виробництва, перш за все, нового, затребуваного ринком товару/послуги,
вигідно відрізняється від аналогічних товарів-конкурентів за рівнем
обслуговування, задовольняє конкретні потреби покупця й забезпечує
товаровиробнику стабільність в отриманні прибутку.
Під інноваційним потенціалом прийнято вважати економічні можливості
підприємства щодо ефективного залученню нових технологій у господарський
обіг [7].
Інноваційний потенціал – це здатність до зміни, покращання, прогресу,
джерело розвитку. Доказом цьому може слугувати таке явище, як дифузія
інновацій. Так, застосування нового обладнання (яке є конкретним результатом
інноваційного процесу, інновацією) веде до виготовлення нової продукції, яка, у
свою чергу, виходячи на ринок, є джерелом, фактором подальших змін. При
цьому «ефект від тиражування інновацій зростає набагато скоріше самого
тиражу» [9, c. 24].
Від величини інноваційного потенціалу залежить вибір тієї чи іншої
стратегії інноваційного розвитку. Так, якщо у підприємства є всі необхідні
ресурси, то воно може піти шляхом стратегії лідера, розробляючи та
впроваджуючи принципово нові, або базисні, інновації. Якщо інноваційні
можливості обмежені, то доцільно їх нарощувати й обирати стратегію
послідовника, тобто реалізовувати покращуючі технології. Такий підхід до
трактування інноваційного потенціалу можна вважати класичним.
Сутність будь-якого процесу, явища, об’єкта зазвичай розкривається через
його функції. Однак не менш яскраво зміст поняття «інноваційний потенціал»
можна відслідкувати, структурувавши його, виділивши основні вирішальні
компоненти. Найбільш обґрунтованим є підхід, запропонований Д. І. Кокуріним
у своїй монографії «Інноваційна діяльність», який передбачає виділення трьох
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складових інноваційного потенціалу – ресурсної, результативної й внутрішньої.
Він є цікавим для розгляду й аналізу як орієнтир побудови моделі інноваційного
потенціалу будь-якого об’єкта, системи, процесу. Таким чином, структура
інноваційного потенціалу представлена єдністю трьох його складових:
ресурсної, внутрішньої, результативної, які співіснують, взаємно передбачають
і обумовлюють одна одну та виявляються у використанні як його «триєдина
сутність» [10, c.126].
Таким чином, підбиваючи підсумок, можна стверджувати, що виявлений,
ретельно оцінений, грамотно сформований накопичений інноваційний
потенціал дозволить сучасному підприємству визначити правильність вибору
напрямків докладання власних зусиль та без зайвих перешкод перерости в
потужну структуру нового типу, функціонуючу на засадах інноваційного
випередження [11, c. 26-29].
Нині інновації стають ключовим чинником розвитку для більшості
підприємств. Характерною є зростаюча кількість наукових праць, де
досліджується інноваційна діяльність. У більшості з них акцент робиться не на
ціновому механізмі конкуренції, а на інноваційних процесах, пов'язаних з
покращанням усього виробничо-господарського потенціалу підприємства.
Новітні технології визначають «технологічний розрив» і забезпечують
зниження витрат. Як наслідок, науково-технічний прогрес, що базується на
інноваціях, дозволить підприємствам і підприємцям сфери сервісу отримувати
тимчасові монополії на новітні послуги.
Як правило, інновація має системний характер, приводячи до зміни всіх
або декількох елементів виробничо-технічної, організаційно-економічної чи
соціально-економічної систем підприємства. До основних видів інновацій, які
використовуються в телекомунікаційній галузі, належать такі.
Технологічні інновації – це діяльність організації, пов'язана з розробкою і
впровадженням технологічно нових продуктів і процесів, а також значних
удосконалень у продуктах і процесах, технологічно нових і значно
вдосконалених послуг, нових або значно вдосконалених способів виробництва
(передачі) послуг [12, c.23 -29].
Маркетингові інновації – це нові або значно поліпшені маркетингові
методи, що охоплюють: 1) істотні зміни в дизайні та упаковці товару; 2)
використання нових методів продажів і презентації продуктів; 3) формування
нових цінових стратегій [13, c. 344-356]. Вони спрямовані на: більш повне
задоволення потреб споживачів продуктів; відкриття нових ринків збуту;
розширення складу споживачів продуктів і послуг, з метою підвищення обсягів
продажу.
Організаційні інновації – це реалізація нового методу у веденні бізнесу,
організація робочих місць, організація зовнішніх зв'язків.
Дані інновації спрямовані на підвищення ефективності діяльності
організації через зниження адміністративних і транзитних витрат, підвищення
задоволеності працівників організацією робочих місць і тим самим підвищення
продуктивності праці, отримання доступу до відповідних на ринку активів або
зниження вартості поставок на ринку [14, c.62 ].
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На підприємствах телекомунікаціоної галузі інновації є основним
стратегічним чинником. Інноваційний процес закінчується впровадженням
результатів інтелектуальної діяльності на ринок. Емпіричні дослідження
показали, що невдачею закінчується введення близько третини нової продукції,
а з введених тільки третина дає прибуток понад середнього рівня, інші
дозволяють покрити лише витрати. Мобільний зв'язок не такий затратний, як
промисловість, але він потребує великих коштів на утримання інфраструктури і
її модернізацію. Особливістю галузі є швидке моральне старіння обладнання,
тому доводиться витрачати чималі гроші на придбання нового, інноваційного
обладнання та технологій.
Вплив інноваційного чинника на виробництво нині є радикальним і
комплексним. Надзвичайно велика вигода провідних світових фірм від
інноваційної діяльності обумовлена тим, що вони під гаслом експорту новітніх
технологій насправді передають тільки не дуже ефективні, а інколи навіть
застарілі технології. Справді, інновації, а значить і наука, що їх продукує,
сьогодні набагато менш доступні, ніж найцінніші природні ресурси. Причиною
є те, що ними володіють лише високорозвинені країни, що дає змогу їм
утримувати монопольне становище і, таким чином, привласнювати
надприбуток. Варто наголосити, що саме володіння інноваціями, котрі є
стимуляторами розвитку підприємства, забезпечує перемогу в конкурентній
боротьбі.
Послуги зв'язку поділяють на основні та додаткові за принципом
обов'язковості надання. Основні послуги визначають профіль і спеціалізацію
підприємства,
а
додаткові
дозволяють
підвищити
якість
і
конкурентоспроможність основної послуги або конкурентоспроможність
підприємства в цілому. Основні послуги мобільного зв'язку – це надання
доступу до системи зв'язку і діяльність фірми з прийому, обробки, передачі
повідомлень електрозв'язку. Додаткові послуги мобільного зв'язку – це всі
послуги зв'язку, які не пов'язані з телефонією (голосовою передачею).
Усі додаткові послуги мобільного зв'язку поділяють на споживчі (сервісні)
та технологічні послуги. Споживчі послуги – це всі додаткові послуги, що
надаються компанією-оператором, які безпосередньо не пов'язані зі стандартом
зв'язку, в якому вона працює. Технологічні послуги – це послуги, які
безпосередньо пов'язані з можливістю стандарту зв'язку, в якому працює
компанія-оператор.
На сучасному етапі розвитку мобільного зв'язку активно розвиваються
додаткові послуги на базі різних технологій: SMS, MMS, GPRS, WAP, USSD,
IVR та ін. Динамічно розвиваються тематичні послуги – довідкові та
інформаційно-розважальні додаткові послуги мобільного зв'язку, реалізовані за
допомогою новітніх технологічних рішень. Особливою популярністю
користуються тематичні послуги на базі технології SMS.
Потреба в розвитку додаткових послуг з'явилася в операторів у зв'язку з
наближенням ринку стільникового зв'язку до насичення і загостренням
конкуренції. Додаткові послуги стали стимулюючими для маркетингової
діяльність компаній-операторів і їх комунікаційну політику.
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Ринок телекомунікаційних послуг в Україні продовжує повільно, але
постійно зростати: за даними аналітиків iKS-Consulting, проникнення послуг
мобільного зв’язку на кінець 2012-го склало 126 %, за даними даними НКРЗІ
130 %. Тобто відбувається активне користування кількома картками одночасно.
За експертними оцінками, реальний рівень проникнення мобільного зв’язку в
2012 році склав 85 %. Ринок телекомунікаційних послуг перейшов
стовідсотковий рівень насиченості ще в 2007 році, однак - цей показник тільки
відображає тенденцію використання 2-3 SIM-карток одним абонентом, а не
реальну кількість користувачів мобільного зв’язку.
Сьогодні в Україні стрімкими темпами зростає кількість телефонів, які
працюють під управлінням операційних систем (смартфонів). Частка власників
смартфонів та комунікаторів, що були зареєстровані в телекомунікаційних
мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку протягом року, зросла
приблизно на 35–40% та перевищила 6 млн. одиниць. Це в свою чергу створило
умови для зростання попиту населення на послуги з використанням
вискошвидкісних широкосмугових технологій радіодоступу таких, як UMTS,
CDMA, WiMAX та до значного збільшення обсягів мобільного Інтернеттрафіку.
Для операторів, які вже надають послуги в стандарті GSM, перехід на
UMTS не створює значних технічних проблем завдяки можливості збереження
значної частини попередньої інфраструктури [3].
Розподіл ліцензій радіотехнологій для надання послуг мобільного зв’язку
між мобільними операторами приведено у табл. 5, складено автором за даними
[3].
Таблиця 5
Розподіл ліцензій радіотехнологій для надання послуг мобільного зв’язку
№ з/п

Діючи ліцензії радіотехнологій для надання
послуг мобільного зв’язу
Стільниковий радіозв’язок GSM-1800
Стільниковий радіозв’язок GSM-900
Стільниковий радіозв’язок E-GSM
Стільниковий радіозв’язок GSM-1800
Стільниковий радіозв’язок GSM-900
Стільниковий радіозв’язок CDMA-450
Стільниковий радіозв’язок CDMA-800
Стільниковий радіозв’язок GSM-1800
Стільниковий радіозв’язок GSM-900

Суб’єкт господарювання

1

Приватне
акціонерне
"КИЇВСТАР"

товариство

2

Приватне акціонерне товариство "МТС
Україна"

3

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю "Астеліт", бренд life:)

4

Приватне
акціонерне
"ТЕЛЕСИСТЕМИ
PEOPLEnet

товариство
УКРАЇНИ",

5

Публічне
акціонерне
"Укртелеком"

товариство

6

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
"Інтернаціональні
телекомунікації"

Стільниковий радіозв’язок CDMA-800
Стільниковий радіозв’язок IMT2000(UMTS)
Стільниковий радіозв’язок CDMA-800
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З приведених даних табл. 5 очевидно, що хто володіє тенологією, той
володіє ринком, так найбільші ринкові частки операторів мобільного зв’язку
(найбільшу кількість абонентів) належать на кінець 2012 року "Київстару" майже 26 мільйонів (збільшилася на 4,8%), МТС - 20,4 млн. (абонентська база
зросла на 6,2%) і "Астеліт" - 8 млн. (на 14,4%). В цілому, за підсумками 2012
року абонентська база трьох компаній зросла більш ніж на 7%, проти 4,4% в
2011 році. Ці компанії мобільного зв’яку широко використовують новітні
технології та відповідно обслуговують біля 95 % ринку, ішим залишаючи
близько 5 %".
На сьогодні поширеними можна вважати два стандарти - GSM і CDMA.
Явний лідер - це GSM. Абонентів, які користуються GSM-зв'язком у десятки
разів більше, ніж CDMA. Коли йдеться про мільйони абонентів, це величезні
показники. У GSM і покриття більше, і тарифи вигідніші, і послуг більше.
Однак цей стандарт, який до речі, має значний потенціал, не може бути
реалізований без інвестицій в нові високошвидкісні технології 3G (або 4G).
Кількість великих операторів які працюють в GSM-1800 стандарті
скоротилося до 3, це: "Київстар", МТС-Україна та "Астеліт", до 2010 року був
ще Beeline.
Безумовним лідером протягом багатьох років є «Київстар» – оператор №1
на ринку мобільного зв'язку», який визнано одиним із найкращих брендів в
Україні. За даними щорічного дослідження компанії Ericsson (шведська
компанія, відомий виробник телекомунікаційного обладнання.), мережа
мобільного зв'язку «Київстар» є однією з найкращих у Європі, демонструє
високу якість та продуктивність послуг зв’язку, що відповідає міжнародним
стандартам роботи стільникових мереж, має більше 14 000 базових станцій по
всій країні. «Київстару» доступні послуги EDGE/GPRS на всій території свого
покриття, а також роумінгові послуги в 195 країнах; на ринку послуг
фіксованого зв'язку працює на базі FTTB.
З травня 2013 року абонентам оператора «Київстар» доступна послуга
«Інтернет 3G», яка являє собою доступ до мобільного Інтернету на швидкості
до 3,6 Мб в секунду.
«Київстар» є українською бізнес-одиницею VimpelCom Ltd. – глобальної
телекомунікаційної групи, яка працює на ринках країн Європи, Азії та Африки
[20].
Показники продуктивності та якості за результатами дослідження
компанії Ericsson, за якими мережа «Київстар» входить у 25 найкращих мереж
світу:
Частка голосових дзвінків з високою якістю передачі голосу (Good Speech
Quality) — більше 96%.
Частка обривів дзвінків — менше ніж 1 раз на 330 хвилин.
Середня швидкість передачі даних від базової станції до клієнтського
обладнання за технологією EDGE — приблизно 135 Кбіт/с.
Об’єм трафіку пакетних даних зростає приблизно на 5% щомісяця.
Якість обслуговування
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Основні фінансові та операційні показники діяльності компанії
«Київстар» за останній перід відображено в табл. 6 [20].
Як видно з таблиці найбільш активною є динаміка доходів, що
простежується у розрізі фіксованого зв’язку. Так у широкосмуговому інтернеті
кількість абонентів у 2012 році зросла на 54%, до 613 тис, у попередньому 2011
на 98,5%, тобто майже подвоїлась проти 2010 року. Звісно, що таке зростання
абонентської бази необхідно було забезпечити технологічно, насамперед за
рахунок інвестицій в інноваційні технології, на цей же період 2010-2011 рр.
приходяться і значні капітальні витрати 2264 млн.грн., проти 1848 млн.грн. у
2012 році.
Таблиця 6
Фінансові та операційні показники компанії «Київстар» за 2010 -2012 рр.
Фінансові та операційні показники
(млн. грн.)
Чиста операційна виручка
Загальні операційні витрати
EBITDA
EBITDA маржа
Капітальні витрати
Капітальні витрати / виручка
Мобільний зв’язок
Чиста операційна виручка
Абоненти (тис.)
ARPU (грн)
APPM (грн)
MOU (хв.)
Фіксований зв’язок
Чиста операційна виручка
Чиста операційна виручка ШСД
Абоненти ШСД (тис.)
ARPU ШСД (грн.)

2010

2011

12 489
5 843
6 646
2 005
-

13 078
6 125
6953
53,2%
2264
17%

5%
5%
5%
13%
-

13 392
6 526
6867
51,3%
1848
14%

2012/
2011
2%
7%
-1%
-1,9 pp
-18%
13%

11 717
24 390
39,9

3%
1,6%
2%

431

12106
24776
40,7
0,09
466,97

8%

12326
25960
39,9
0,08
492,8

2%
5%
-2%
-7%
6%

772
89
200
60,8

972
158
397
46,1

26%
77%
98,5%
-24%

1066
275
613
45,3

10%
74%
54%
-2%

2011/2010

2012

У 2011 році «Київстар» закцентував інвестиційно-інноваційну діяльність
на розвиток свого нового бізнесу – фіксованого широкосмугового інтернету за
технологією FTTB (оптика до будинку), кількість міст, доступна послуга
«Домашній Інтернет», у 2010 році – 37, 2011 – 137 ( + 170%). Відтак результат –
кількість передплатників послуги «Домашній Інтернет» за рік зросла на 98%.
Також з грудня 2011 була запропонована нова послуга «Роутер», за умовами
якої клієнти отримують всього за 1 гривню Wi-Fi і щомісяця 20 грн. знижки на
абонплату за безлімітний доступ в інтернет протягом десяти місяців. У 2012
році показник ARPU в «Домашньому Інтернеті» стабілізувався і становить 45,3
грн.
Значний вклад внесли додаткові послуги та цифровий контент. У 2011
році найвищі темпи зростання серед усіх послуг мультимедіа відбулося за
напрямом «Цифрова Музика». У порівнянні з 2010 роком кількість
користувачів платного музичного контенту зросла у 20 разів, а дохід від
продажу цифрової музики – в 11,5 разів. У 2012 році абоненти отримали
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можливість купувати цифровий контент у вигляді щотижневих або щомісячних
підписок. 97% всіх музичних треків та ігор купувалося абонентами за
допомогою послуг «Музична підписка» та App Club. Кількість користувачів
послуги «Музична підписка» у 2012 році зросла на 27%, а дохід від замовлень
«пакетів» додаткових послуг зріс на 75%.
Такі успіхи були досягнуті завдяки унікальному сервісу підписки на
цифрову музику, яка дозволяє абонентам отримати доступ до каталогу
найкращих музичних хітів – як сучасних, так і минулих років.
Більше чим $ 3 млрд. становив загальний обсяг інвестицій спрямований у
розвиток покриття «Київстару» за період існування компанії. Инвестиции в
2011 насамперед були зосереджені на забезпечення технологічних новацій для
задовільнення зростаючих потреб трафику мобильної мережі та на розвиток
послуг найбільш рентабельного напряму фіксованого інтернету за технологією
FTTB (послуга «Домашній Інтернет»). Також у 2011 році відбулося структурне
та фінансове об’єднання єлементів українських VimpelCom Ltd — «Киевстар»,
«Beeline-Украина» и «Голден Телеком», що відповідно призвело до значного
економічного ефекту - біля 200 млн. долл. США за період 2011 - 2012рр.
У 2012 році рівень капітальних інвестицій «Київстар» становив понад 1,8
млрд грн. Дві третини інвестицій були спрямовані на розвиток мобільного
бізнесу для розширення ємності мережі, забезпечуючи зростання голосового
трафіку та трафіку передачі даних, а також для підтримки стабільно високої
якості послуг та зв’язку. Так, розпочато модернізацію мережі «Київстар»
шляхом встановлення нового обладнання, яке підтримує різні стандарти
мобільного зв’язку — від 2,5G до LTE. Для реалізації запланованого було
встановлено 6 комутаторів за технологією Blade Systems/ATCA, модернізовано
з переходом на технологію Single RAN 500 базових станцій, 2000 базових
станцій переведено на IP-архітектуру.
У 2012 році рівень капітальних інвестицій «Київстар» становив понад 1,8
млрд грн. Дві третини інвестицій були спрямовані на розвиток мобільного
бізнесу для розширення ємності мережі, забезпечуючи зростання голосового
трафіку та трафіку передачі даних, а також для підтримки стабільно високої
якості послуг та зв’язку. Так, розпочато модернізацію мережі «Київстар»
шляхом встановлення нового обладнання, яке підтримує різні стандарти
мобільного зв’язку — від 2,5G до LTE. У межах цього встановлено 6
комутаторів за технологією Blade Systems/ATCA, модернізовано з переходом на
технологію Single RAN 500 базових станцій, 2000 базових станцій переведено
на IP-архітектуру.
У 2012 році збільшена волокнисто-оптична транспортна мережа
«Київстар», в чотири рази збільшено ємність міжнародних інтернет-каналів. У
«Домашньому Інтернеті» здійснено міграцію з технології VPN на сучасну IpoE.
У 2012 році виконано суттєву роботу з удосконалення якості послуг.
Розширено системи автоматичного контролю якості, які забезпечують
безперервний моніторинг рівня сервісу в мобільній мережі «Київстар» за 16
параметрами (система ANTS). У 2012 році аналогічна система (GRA)
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впроваджена для послуг міжнародного роумінгу; розроблена і впроваджена
система моніторингу доступності послуги «Домашній Інтернет»[17].
Незмінну якість послуг «Київстар» забезпечують інноваційне
проектування та використання високоякісного обладнання провідних світових
постачальників. Незважаючи на технологічну стагнацію телеком-ринку
України, обумовлену відсутністю ліцензій на зв’язок третього покоління 3G,
«Київстар» продовжує інвестувати в забезпечення зростаючих потреб абонентів
у якісних послугах мобільного та фіксованого зв’язку. Кількість абонентів
мобільного та фіксованого зв’язку збільшується, абоненти споживають все
більше послуг, при цьому їх щомісячні витрати знижуються.
Загальна кількість користувачів мобільного та фіксованого інтернету
«Київстар» наблизилася до 12 мільйонів — це найбільша в Україні інтернетспільнота. Темпи розвитку мобільного інтернету в Україні значно
прискоряться, якщо в операторів з’явиться можливість надавати послуги
третього покоління 3G.
Найближчим часом ринок мобільного зв'язку залишатиметься таким же
висококонкурентним і насиченим. Внаслідок таких зрушень, єдиними
надійними методами конкуренції у галузі стала конкуренція якості та
просування послуг зв’язку. Ринок телекомунікаційних послуг України і надалі
зростатиме, хоч і невеликими темпами, за рахунок популярності послуг
мобільного Інтернету. А справжньої динаміки можна очікувати лише за умов
впровадження ефективних механізмів регулювання, що надасть можливість
зменшити вплив домінуючих операторів на ціноутворення та впровадження
нових послуг.
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3.7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕХАНІЗМУ
УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ
ТОВАРИСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Гордієнко Н.І., к.е.н., доцент
Гордієнко Т.В.
Харківська національна академія міського господарства, м. Харків
У сучасних умовах системної перебудови економіки, ринкових перетворень
відносин власності та розвитку корпоративного сектору України набуває більшої
актуальності вдосконалення системи корпоративного управління підприємствами
будівельної галузі спрямованої на підвищення їх ринкової вартості в умовах
непередбаченості та динамічності економічних процесів. У зв’язку з цим виникає
необхідність у діагностиці негативних кризових проявів на ранній стадії їх
розвитку, у розробці і впровадженні дійових антикризових механізмів, заснованих
на вартісно-орієнтованому підході для своєчасного попередження і усунення
негативних кризових ознак і наслідків та забезпечення інвестиційної
привабливості акціонерних товариств будівельної галузі.
Теоретичним і прикладним аспектам антикризового управління
присвячена велика кількість наукових праць, серед яких: О. І. Амоша, І. А.
Бланк, Л. С. Бляхман, В. О. Василенко, В. В. Глущенко, Н. М. Літвин, С. Ю.
Медведев, І. О. Макаренко, В. И. Кошкін, І. Ф. Комарницький, С. Н.
Кукушкіна, А. А. Садеков, Ю. О. Терлецька, О. О. Терещенко, Е. А. Уткін, В.
В. Цурик, О. Д. Чернявський та ін. Незважаючи на це слід констатувати, що
залишається недослідженою та потребують удосконалення методологічні
підходи, методичні
основи та інструментарій механізму антикризового
управління результативністю підприємства, особливо це актуально для
будівельної галузі. Тому у сучасних умовах задача вдосконалення теоретичних
і методичних положень по визначенню, вимірюванню, оцінці, плануванню
результативності діяльності підприємства з метою антикризового управління є
актуальною і має велике практичне значення.
Метою дослідження є теоретико-методичне обґрунтування, розробка
інструментарію та науково-практичних рекомендацій щодо формування
антикризового механізму управління результативністю діяльності акціонерних
товариств будівельної галузі на передкризовій стадії.
Виділення видів і ознак кризи більшість науковців зв’язують з
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результативністю роботи підприємства, яка визначається
спроможністю
досягнення поставлених цілей та виконання поставлених завдань. Мета діяльності
акціонерного товариства будівельної галузі пов’язана з результатом, який
необхідно одержати для її досягнення. Загальна мета об’єднує суспільну мету,
яка проявляється у необхідності задовольнити потреби суспільства у
будівельній продукції та мету для власників, яка спрямована на підвищення
їхнього добробуту і досягається шляхом підвищення вартості підприємства.
У якості комплексного критерію результативності діяльності акціонерного
товариства будівельної галузі призначеного для діагностики тенденцій зміни
вартості запропоновано мультиплікатор вартості, що визначається на основі
параметрів показника EVA, як співвідношення скорегованого чистого прибутку
після оподаткування до скорегованого інвестованого капіталу. Для визначення
мультиплікатора вартості використаний «наближений спосіб розрахунку»
EVA адаптований до національної фінансової звітності [1].
Антикризовий механізм управління результативністю діяльності
акціонерних товариств будівельної галузі (рис. 1) ґрунтується на таких
концептуальних положеннях і принципах:
– концепції (ЕБМ) – менеджменту на основі очікувань, що призначена для
порівняння фактичних досягнутих результатів з очікуваннями власників
та інших зацікавлених осіб, це система взаємопов’язаних та погоджених
способів визначення результативності та управління результативністю;
– концепції вартісно-орієнтоване управління (VBM) – це підхід
менеджменту, що забезпечує послідовне управління вартістю
акціонерного товариства (максимізація акціонерної вартості) [3; 4];
– концепції збереження капіталу відповідно до МСФЗ (міжнародних
стандартів фінансової звітності), тобто мета діяльності підприємства
полягає у збереженні капіталу, прирощенні його вартості [5];
– принципах ринкової економіки – юридичної й економічної самостійності,
самоокупності, матеріальної відповідальності, свободи ціноутворення,
матеріальної зацікавленості у результатах праці та ін;
– принципі діючого підприємства - підприємство розглядається як така
організаційно-правова система, яка не має наміру і потреби ліквідуватися
або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності у майбутньому,
принаймні протягом 12 місяців з дати балансу.
Функціями управління, що задіяні в антикризовому механізмі управління
результативністю, є:
 функція мотивації, яка конкретизує мету діяльності;
 функція аналізу, яка дозволяє визначити фактори впливу на вартість
підприємства та сформувати систему показників результативності його
діяльності;
 функція організації, яка проявляється у створенні, або вдосконаленні
структури організації управління підприємства, що забезпечує режим
його функціонування;
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 функція планування, що полягає у розробці бюджетів, програм, заходів,
спрямованих на досягнення поставлених цілей;
 функція контролю, яка здійснюється через контроль фактично одержаних
результатів; функція регулювання, яка дозволяє проводити відповідні
корегування, спрямовані на усунення розбіжностей між фактичними й
очікуваними результатами.
Суб’єктами управління результативністю діяльності акціонерних
товариств будівельної галузі є особи або органи управління підприємства, які
приймають управлінські рішення щодо затвердження або корегування
планових бюджетів, до них належать наглядова рада та вищий виконавчий
орган акціонерного товариства.
Об’єктами управління виступають виконавці, які на підставі принципів,
визначених для антикризового управління результативністю діяльності
акціонерного товариства, методів та методик розраховують показники
результативності та розробляють відповідний комплекс заходів щодо
забезпечення виконання планових бюджетів, спрямованих на підвищення
вартості підприємства
Антикризовий механізм управління результативністю діяльності
акціонерного товариства як комплекс цілеспрямованих управлінських дій
складається з послідовності організаційно-аналітичних заходів, спрямованих на
встановлення причинно-наслідкових зв’язків у системи антикризового
управління результативністю діяльності товариства та визначення напрямів їх
зміни з урахуванням обраних факторів. Організаційно-аналітичні заходи
згруповані за п’ятьма блоками, що характеризують основні функції
антикризового вартісно-орієнтованого корпоративного управління товариства,
а саме: аналізу результативності діяльності; діагностики тенденцій зміни
вартості
підприємства;
прогнозування
показників
результативності;
формування та коригування показників планових бюджетів; контролю за
виконанням планових бюджетів.
Перший блок антикризового механізму результативності діяльності
акціонерного товариства — «Аналіз результативності діяльності» — включає
проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ, класифікацію
факторів впливу на результативність діяльності підприємства, формування
системи показників результативності; визначення критерію результативності.
Виявлення і структурування факторів впливу на результативність
діяльності будівельних підприємств проведено за такими ознаками: зовнішні та
внутрішні фактори; за елементами виробництва (засоби праці, предмети праці,
праця); за напрямами науково-технічного прогресу (організаційні, технічні,
технологічні, фінансові, інвестиційні, управлінські). Така класифікація дозволяє
всебічно дослідити резерви підвищення результативності й враховувати
специфіку діяльності будівельного підприємства, розробити адекватні заходи
впливу на результативність та спрямувати дії менеджменту у довгостроковій та
короткостроковій перспективі на запобігання негативних кризових ознак та
проявів.
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Рис. 1. Модель механізму управління результативністю діяльності акціонерних товариств будівельної галузі
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МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ
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показників
результативності
діяльності
підприємства
побудована за концептуальною схемою, яка включає: інтегральний показник –
мультиплікатор вартості, який узагальнює часткові результативні показники та
три блоки показників, що характеризують результативність за видами
діяльності акціонерного товариства.
Результативні показники за кожним видом діяльності мають синтетичний
характер та відокремлено відображають результативність операційної,
інвестиційної, фінансової діяльності. В свою чергу блоки показників, що
характеризують результативність операційної, інвестиційної і фінансової
діяльності містять групи основних і базових показників:
– основні (бюджетні) показники є індикаторами при розробці комплексу
планових бюджетів підприємства;
– базові показники враховують специфіку діяльності та характеризують
бізнес процеси та витрати підприємства.
У блоці показників результативності операційної діяльності показники
диференційовані за статтями витрат і елементами виробництва, що дозволяє
встановити тенденції їх зміни, виявити недоліки і прорахунки у організації
діяльності, конкретизувати заходи для досягнення поставленої мети.
Відмінною рисою запропонованої системи показників є можливість
аналізувати зміни результативності від операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності, враховувати технічні, технологічні, організаційні, інвестиційні,
фінансові особливості діяльності за кожним елементом витрат, дозволяє
суміщати окремі завдання підвищення результативності використання
необоротних й оборотних активів та праці у господарській діяльності
підприємства та розробити бюджети, спрямовані на підвищення
результативності.
У другому блоці «Діагностика тенденцій зміни мультиплікатора вартості»
виявляють ознаки передкризового стану акціонерного товариства,
визначаються й аналізуються фактичні величини мультиплікатора вартості за
попередні періоди діяльності, Wt , W t 1 , … Wt n та напрями його зміни (1).
Wt  Wt 1
W  Wt 1
 0 , або t
0 ,
Wt
Wt

(1)

де Wt – величина мультиплікатора вартості на кінець періоду;
Wt 1 – величина мультиплікатора вартості на кінець попереднього періоду.
Вважається, що мінімальна очікувана величина мультиплікатора вартості
Wto , яка відповідає очікуванням власників, має дорівнювати одиниці ( Wto = 1),
тобто чистий скорегований прибуток має бути не менше середньозваженої
вартості капіталу.
Якщо Wt > 1, то це є свідченням зростання вартості підприємства, і
навпаки, при Wt < 1 вартість підприємства зменшується. Якщо
Wt  1

Wt  Wt 1
 0 при
Wt

або Wt  1 , то можна констатувати, що вартість підприємства зменшується,
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а при

Wt  Wt 1
 0 при Wt  1 – збільшується, але не досягає мінімальної
Wt

очікуваної величини. В обох випадках для забезпечення зростання вартості
товариства необхідне дослідження резервів підвищення результативності.
Результати діагностики та тенденцій зміни вартості служать предметом аналізу
з боку виконавчого органу акціонерного товариства, ревізійної комісії та
наглядової ради.
Третій блок — «Прогнозування показників результативності» включає:
розрахунок очікуваної величини мультиплікатора вартості; виявлення
кількісних взаємозв’язків у системі показників результативності діяльності на
базі
економіко-математичної
моделі;
прогнозування
показників
результативності за видами діяльності.
Очікувані величини показників результативності визначаються на
підставі інформації управлінського персоналу про заплановані обсяги
реалізованої продукції, кредитний план і заплановані інвестиції та прогнозної
інформації про середні ставки за строковими депозитними вкладами і середні
ефективні ставки по кредитам на поповнення оборотних коштів на плановий
рік.
Виявлення кількісних взаємозв’язків проводилося за трирівневою
схемою: «базові показники – основні показники» (перший рівень); «основні
показники – результативні показники» (другий рівень); «результативні
показники – мультиплікатор вартості» (третій рівень).
Прогнозування та планування показників результативності проводиться
на основі прогнозної моделі яка об’єднує розрахункову підмодель і трирівневу
прогнозну підмодель.
У рамках розрахункової підмоделі обгрунтовується очікувана (бажана)
величина мультиплікатора вартості та розраховуються очікувані показники
результативності за видами діяльності.
Кожен рівень прогнозної моделі призначений для прогнозування базових
показників – факторів, основних (бюджетних) показників, результативних
показників
операційної,
інвестиційної,
фінансової
діяльності
та
мультиплікатора вартості.
Визначені розбіжності між очікуваними і прогнозними значеннями
показників аналізуються виконавчим органом і наглядовою радою акціонерного
товариства для прийняття рішення по формуванню завдань на розробку заходів
зростання результативності та варіантів планових бюджетів, виконання яких
сприятиме підвищенню вартості підприємства у рамках четвертого блоку —
«Формування та корегування показників планових бюджетів».
П’ятим блоком є «Контроль за фінансово-господарською діяльністю
товариства та виконанням планових бюджетів», що полягає у порівнянні
фактично досягнутих та запланованих показників результативності діяльності
товариства шляхом застосування механізмів внутрішнього контролю.
До органів (структурних підрозділів товариства), які здійснюють
внутрішній контроль, належать: наглядова рада (через аудиторський комітет
ради), ревізійна комісія, служба внутрішнього аудиту.
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Результати контролю за квартальні періоди поточного року подаються до
вищого виконавчого органу, ревізійної комісії та наглядової ради для
прийняття рішення про корегування комплексу заходів та планових бюджетів.
Наглядова рада зобов’язана оцінювати систему контролю та фінансовогосподарської діяльності товариства, розробляти та надавати загальним зборам
пропозиції щодо її вдосконалення.
У процесі впровадження запропонованого антикризового механізму
управління результативністю на АТ «Житлобуд-1» м. Харкова побудовано
економетричні моделі, параметри яких сформовані на базі квартальної
фінансової та статистичної звітності за період 2006-2010 роки.
Отже, антикризовий механізм управління результативністю діяльності
акціонерних товариств будівельної галузі сформований на базі вартісноорієнтованої концепції управління та менеджменту на основі очікувань. Це
цілісний комплекс взаємопов'язаних організаційно-інформаційних дій від ранньої
діагностики кризи до заходів для її подолання, який дозволяє оперативно виявляти
тенденції зміни вартості товариства, сприяє прийняттю обґрунтованих
управлінських рішень, спрямованих на усунення негативних тенденцій на ранній
стадії розвитку кризи, досягненню цілей діяльності шляхом своєчасного
застосування інструментарію вартісно-орієнтованого корпоративного управління
й
техніко-технологічних,
організаційно-економічних,
фінансових
та
управлінських заходів, орієнтованих на максимізацію добробуту власників і
гармонізацію корпоративних відносин.
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2. Коупленд Т. Expectations—Based Management: как достичь превосходства в
управлении стоимостью компании / Том Коупленд, Аарон Долгофф; пер. с англ. Э. В.
Кондуковой. — М.: Эксмо, 2009. — 384 с. — (Качественный менеджмент).
3. Stern J. The EVA Financial Management System / J. Stern, G. Stewart, D. Chew // Journal
of Applied Corporate Finance. — 1995. — № 8. — Р. 32—46.
4. Stewart G. B. The Quest For Valeu. The EVA management guide / G. B. Stewart, D. Stern.
— N. Y.: Harper Business, 1999. — 289 p.
5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: концепція капіталу та збереження
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3.8. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ГРАНИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
Гребешкова И.А.
Севастопольский национальный технический университет
Основой моделей в области налогообложения являются работы Балацкого
Е.В. [1-4]. В них рассмотрены вопросы определения оптимальной налоговой
нагрузки или отдельных налогов на общегосударственном уровне на основе
модели накопления основного капитала [5-7].
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Проблема оптимизации налогообложения для предприятия сопряжена с
определением параметров деятельности в области рентабельности при
действующих ставках налогов, так как для предприятия налоговые выплаты по
результатам работы считаются обязательными. Это означает, что оптимизация
налоговой нагрузки является ее минимизацией при обеспечении
рентабельности хозяйственной деятельности.
С целью оценки имеющихся в наличии ресурсов предприятия рассмотрим
производственное
предприятие,
продукция
которого
пользуется
платежеспособным спросом. Пусть цены на продукцию, сырье и материалы не
зависят от объемов производства. Пусть предприятие имеет стратегии
расширенного воспроизводства, и при этом рыночные условия этому
благоприятствуют. В качестве критерия работы предприятия будем
использовать его способность к накоплению основного капитала. При условии
самофинансирования предприятия модель формирования основных фондов
будет иметь вид:
(1)
K t  K t 1  1      1       prt  1  r5  ,
где K t - объем основных фондов на конец отчетного периода, K t 1 - объем
основных фондов на начало отчетного периода,  - годовая норма
амортизации,  - коэффициент выбытия основных фондов,  - склонность
предприятия к инвестированию, prt - прибыль предприятия от операционной
деятельности, r5 - ставка налога на прибыль. Под склонностью предприятия к
инвестированию будем понимать долю прибыли, идущей на инвестиции в
основные фонды в анализируемом периоде [1-4].
При условии, что если предприятие является плательщиком НДС,
акцизов и сборов во внебюджетные фонды, тогда модель расчета прибыли от
операционной деятельности будет иметь вид:
pt
mt
(2)
prt 
V 
   K t 1  plt 1  r1  ,
1  r3 1  r2 1  r6  t 1  r4
где pt - цена товара на рынке в момент времени t , Vt - объем
производства в момент времени t , r1 - общая ставка начислений на фонд оплаты
труда («социальный налог»), r2 - ставка акцизного сбора (в случае, если акциз
представляет собой процент от выручки), r3 - ставка НДС, r4 - ставка НДС на
материалы, r6 - ставка по сборам во внебюджетные фонды, mt - материальные
затраты в момент времени t (рыночная стоимость), plt - фонд оплаты труда в
момент времени t . Введем в модель показатели фондоотдачи,
материалоёмкости и трудоёмкости, которые на протяжении отчетного периода
постоянны, тогда


1

prt  f  K t  

  1  r1     K t 1 ,
 1  r3 1  r2 1  r6  1  r4


где f 

p mVt
Kt

- фондоотдача,  

mt
p mVt

- материалоёмкость,  

(3),
plt
p mVt

-

трудоёмкость. С учетом формул (1) и (3) получим модель формирования
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основных фондов предприятия, представляющую собой конечно-разностное
уравнение:



1

K t  1    f 1  r5   

  1  r1   K t 1  1      1    r5  ,
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(4)

Решением уравнения является степенная функция при условии, что все
параметры постоянны во времени [1,4]:
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Так как в квадратных скобках формулы (5) присутствует темп роста
основных фондов   K t K t 1 . Следовательно, темп прироста     1 будет
измеряться как в дискретной, так и непрерывной форме [1,4]:
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(6)

В случае простого воспроизводства темп роста основных фондов будет
равен единице, и, соответственно будет обеспечен нулевой уровень прироста.
На основании уравнения (5) определим критический уровень фондоотдачи,
материалоемкости, трудоемкости, склонности предприятия к инвестированию и
нормы амортизации, соответствующий простому воспроизводству. Тогда
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


  1  r1     1    r5  , (12)
1  r4




где  * , f * ,  * ,  * , * ,  * - граничный уровень параметров предприятия
при условии самофинансирования, а именно: склонность к инвестированию,
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фондоотдача, материалоемкость, трудоемкость, норма амортизации и
коэффициент выбытия основных фондов.
Определим критический уровень рентабельности предприятия,
соответствующий простому воспроизводству. Так как рентабельность
производства
R

prt  1  r5 
,
 

f  K t  
   1  r1     K t 1
 1  r4


(13)

тогда с учетом (3), (4) и (5) получим формулу для расчета критического
уровня рентабельности
R* 

    1   
.
 

  f  
   1  r1   
f
 1  r4

(14)

В случае расширенного воспроизводства (   0 ) связь между
рентабельностью производства и темпом экономического роста задается
соотношением
R

  1      1   


  f  


 
 
 
   1  r1   
 1  r4
 f 

.

(15)

Так как оцененные нами параметры характеризуют ресурсы предприятия,
то можно утверждать, что нами получена оценка их критических значений и
соответствующий простому воспроизводству уровень рентабельности.
Стоит отметить, что самофинансирование было свойственно
предприятиям Украины в период становления рыночных отношений. Поэтому
модели, ограничением которых было самофинансирование, не противоречили
экономической ситуации. На сегодняшний день вопрос самофинансирование не
является столь актуальным. Использование предприятием внешних источников
финансирования для обеспечения процессов воспроизводства в форме
долгосрочного и среднесрочного кредитования продиктовано в основном
дефицитом собственных средств и ростом рентабельности собственных средств
за счет привлечения заемных.
Предположим, что предприятие в начале года берет краткосрочный
кредит для пополнения оборотных средств (материальных затрат и заработной
платы) в размере Cr .
Так как в соответствии с законодательством Украины проценты по
кредиту относятся на финансовые расходы, уменьшая налогооблагаемую
прибыль, тогда модель прибыли предприятия при условии получения
краткосрочного кредита будет иметь вид
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где  - коэффициент кредитования (определяет долю кредитных ресурсов
в общем объёме оборотных средств), Cr        ,  - годовая ставка по
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кредиту (в долях). С учетом формул (8) и (20) получим модель формирования
основных фондов предприятия при кредитовании:
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 1      1    r5 
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Решением уравнения является степенная функция при условии, что все
параметры постоянны во времени [1, 4]:
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Следовательно, темп прироста так же будет измеряться как в дискретной,
так и непрерывной форме:
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Определим, критический уровень ресурсов субъекта хозяйствования в
случае
краткосрочного
кредитования,
соответствующий
простому
воспроизводству:
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где  , f ,  ,  ,  ,  ,  ** ,  ** - граничный уровень параметров
предприятия при условии краткосрочного кредита, а именно: склонность к
инвестированию, фондоотдача, материалоемкость, трудоемкость, норма
амортизации и коэффициент выбытия основных фондов. Уровень
рентабельности с учетом кредитования, соответствующий простому
воспроизводству имеет вид
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(28)

Соответственно, в случае расширенного воспроизводства (   0 ) связь
между рентабельностью производства и темпом экономического роста при
условии кредитования задается соотношением
R
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(29)

Следует отметить, что сумма кредита выплачивается в конце отчетного
периода из выручки от реализации продукции. Тогда при условии получения
краткосрочного кредита должно выполняться условие
(30)
prt  1  r5   1       m  pl  .
При соблюдении этого условия предприятие в конце года сможет
покрыть сумму краткосрочного кредита. Ограничение на рентабельность,
вызванное обязательством предприятия погасить кредит имеет вид
R
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.

(31)

С целью определения уровня налогообложения, соответствующего
критическим
значениям
параметров,
используем
полную
ставку
налогообложения [8]
T


V p

m
d
1  r4

,

(32)

где V - объем реализованной продукции в натуральном выражении; m материальные затраты, d - амортизационные отчисления, T - сумма налогов,
сборов и обязательных платежей, начисленных предприятию в отчетном
периоде.
Рассчитаем налоговую нагрузку предприятия для критических значений
ресурсной базы рассмотренных моделей, используя для этой цели следующие
формулы:
91


1

 
r3
  r4
r1    r5  

   1  r1  









1

r

1

r

1

r
1

r

 f  1  r3 1  r4
3
2
6
4

1 



1

1  r4   f




r2

r6



1  r3   1  r2  1  r3   1  r2   1  r6  ,

(33)


1

 
r3
  r4
r1    r5  

   1  r1   k        









1

r

1

r

1

r
1

r


f
1

r
1
 r4
3
2
6
4
3


2 



1

1  r4   f



r2



r6

1  r3   1  r2  1  r3   1  r2   1  r6  ,

(34)

где 1 ,  2 - налоговая нагрузка для модели при условии
самофинансирования и краткосрочном кредитовании соответственно.
Произведем оценку граничного уровня параметров предприятия сферы
торговли медицинскими препаратами на основании финансовой отчетности для
каждой модели, полагая, что при этом учитываются следующие ставки налогов:
r1  0,37 , r2  0 , r3  0,2 , r4  0,2 , r5  0,19 , r6  0 . Фактические значения внутренних
параметров для данного предприятия соответственно составили:   0,33 ,   0,48 ,
f  14,59 ,   0,84 ,   0,05 ,   0,8 ,   1,028 ,   0,16 ,   0,25 .
Оценка фактического уровня налоговой нагрузки и соответствующая ему
рентабельность по моделям: модель при условии самофинансирования –
убытки составили -0,128, налоговая нагрузка 0,167; модель при условии
кредитования - убытки составили -0,123, налоговая нагрузка 0,167.
Анализируемое предприятие является при фактических параметрах не
рентабельным, значения налоговой нагрузки одинаковое для используемых
моделей. Расчетные критические значения внутренних параметров предприятия
представлены в табл. 1.
Отличительной особенностью модели с самофинансированием является
низкий уровень фондоотдачи и средней склонности предприятия к
инвестированию по сравнению с фактическими данными и значением для
модели с кредитованием. Граничному уровню внутренних параметров
соответствует более высокий уровень трудоемкости, средней нормы
амортизации и коэффициента выбытия основных фондов по сравнению с
фактическими значениями параметров предприятия.
Граничный уровень внутренних параметров модели при условии
кредитования отличает высокий уровень фондоотдачи и средней склонности
предприятия к инвестированию, низкий уровень средней нормы амортизации и
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трудоемкости по сравнению со значениями граничных параметров для модели с
самофинансированием.
Таблица 1
Расчет граничного уровня внутренних параметров предприятия на базе
разработанных моделей
Модель при условии
Модель при условии
Фактические
самофинансирования
кредитования
Параметр
параметры
Граничный уровень параметров
0,8
0,348
0,737

f
14,59
5,408
11,994

0,8
0,886
0,843
0,05
0,078
0,052

0,15
0,532
0,175

0,48
0,424
0,121

0,16
0,171



0,25

-

0,268

R


-

0,016
0,165

0,015
0,163

Обе модели предполагают определенный уровень рентабельности,
соответствующий граничному уровню внутренних параметров, хотя и
невысокий. Однако для модели при условии кредитования уровень
рентабельности будет не достаточным для полного погашения краткосрочного
кредита, так как в соответствии с полученными расчетами ограничения на
рентабельность R  1,138 - для фактических данных и R  1,099 для критических
значений ресурсных параметров предприятия.
Ограничения указывают, что существующие внутренние параметры,
которыми располагает предприятие, при принятых для расчета ставках не дают
возможности работать предприятию с заемными средствами.
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3.9. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Гросул В.А., д.е.н., професор;
Филипенко О.М., к.е.н., доцент
Харківський державний університет харчування та торгівлі
У ринковій системі господарювання категорія конкурентоспроможності є
однією з головних, оскільки в ній концентровано виражаються економічні,
науково-технічні,
виробничі,
організаційно-управлінські,
маркетингові
можливості як окремого суб’єкта господарської діяльності, так і економіки
країни.
Це поняття досить часто стає предметом дослідження і аналізу фахівців,
економістів, учених. Велика кількість публікацій відображаєоб'єктивну, дійсно
складну суть досліджуваної категорії.
Дослідженню конкуренції та конкурентоспроможності підприємств
присвячені праці багатьох відомих зарубіжних вчених-економістів, зокрема А.
Сміта, Д. Рікардо, Ф. Найта, М. Портера, Р.А. Фатхутдінова, А.Ю. Юданова,
Г.Л. Азоєва, українських науковців В.М. Гриньової, В.Л. Діканя, А.П. Дударя,
Ю.Б. Іванова, А.Е. Воронкової, Г.М. Скударя, А.Я. Федишина та ін. Проте,
існуючі розробки найчастіше стосуються виробничих підприємств, де основна
увага приділяється конкурентоспроможності продукції, що виробляється.
Теоретичні аспекти конкуренції в торгівлі та методичні основи оцінки
конкурентоспроможності
торговельних
підприємств
фрагментарно
розглядалися
вітчизняними
вченими
І.О. Бланком,
А.А. Мазаракі,
Н.М. Ушаковою, Л.О. Лігоненко, Н.О. Власовою та зарубіжними авторами
Ф. Котлером, Р. Маркіним, К. Цзе, М. Салліваном, Д. Едкоком та ін. Разом із
тим, на наш погляд, на сьогодні залишаються недостатньо розробленими
методичні
підходи,
критерії
та
система
показників
оцінки
конкурентоспроможності з урахуванням специфіки підприємств роздрібної
торгівлі.
Як свідчить проведений аналіз літературних джерел, вчені-економісти
неоднозначно трактують поняття «конкурентоспроможність підприємства», і в
різноманітті цих підходів проявляється складність та багатоаспектність
феномену конкурентоспроможності. При цьому, різноманіття авторських
позицій пов’язано [1, с. 25]:
– по-перше, з ототожненням конкурентоспроможності підприємств та
конкурентоспроможності продукції;
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– по-друге, з масштабами досліджуваної проблеми: на регіональному,
національному або світовому ринках (підприємство, галузь, країна);
– по-третє, з підміною одного поняття іншим (конкурентний статус,
конкурентний рівень);
– по-четверте,
з
характеристикою
будь-якої
однієї
складової
конкурентоспроможності
підприємства:
конкурентоспроможність
виробничого, трудового потенціалу та ін.
Але,
не
дивлячись
на
все
різноманіття
визначень
конкурентоспроможності, усі дослідники збігаються думки в одному, що
конкурентоспроможність є характеристикою порівняльною та відносною [2–4
та ін.]. Це означає, що конкурентоспроможність підприємства може бути
виявлена (оцінена) лише в межах групи підприємств, що належать до однієї
галузі, або підприємств, що виробляють (реалізують) товари-замінники.
Конкурентоспроможність можна виявити лише порівнянням між собою цих
підприємств як в масштабі окремого сегмента ринку, так і в масштабі регіону,
країни та світового ринку. Таким чином, конкурентоспроможність є поняттям
відносним, зміст якого реалізується через співставлення діяльності учасників
ринку, при цьому, підприємство в даній групі може бути визнане
конкурентоспроможним, а за її межами (у межах регіону, країни або світу) – ні.
Слід підкреслити, що конкурентоспроможність підприємства – поняття
чітко визначене у часі, тобто висновок про конкурентоспроможне
функціонування підприємства у певний момент часу не означає автоматичну
конкурентоспроможність у минулому або майбутньому.
Конкурентоспроможність торговельного підприємства характеризує його
позицію на ринку у певний проміжок часу, можливість максимального
задоволення потреб споживачів пропонованими товарами та послугами,
спроможність гнучкого пристосування до умов мінливої ринкової конкуренції.
Визначення конкурентоспроможності підприємства торгівлі має
актуальне та важливе значення як для економіки галузі, так і для підприємствтоваровиробників (що зумовлюється роллю торгівлі як посередника між
виробником та споживачем). Мінливі ринкові умови, зміна кон’юнктури ринку,
запитів та вимог споживачів не дають можливості підприємствам тривалий час
займати стійке положення, спираючись у свої діяльності лише на наявні
конкурентні переваги та не враховуючи тенденції розвитку оточуючого
середовища. Рівень конкурентоспроможності може змінюватися (зменшуватися
або зростати) відповідно до інтенсивності конкуренції на споживчому ринку,
наявності або відсутності переваг порівняно з конкурентами, ефективності
використання потенціалу торговельного підприємства та ефективності
розробки й здійснення конкурентної стратегії.
Багатоаспектність та складність поняття «конкурентоспроможність
підприємства», надають можливість стверджувати, що невід'ємною умовою її
оцінки є розробка та застосування науково обґрунтованої системи критеріїв, які
відповідали б змісту, предмету та меті оцінки конкурентоспроможності
господарюючого суб’єкта.
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Узагальнюючи вищесказане, ми вважаємо, що критеріями оцінки якості
торговельної діяльності (якості послуг роздрібної торгівлі) є 5:
конкурентоспроможність товарів, що реалізуються; раціональність асортименту
товарів; культура обслуговування; умови обслуговування.
Не зменшуючи значення вищенаведених критеріїв, пов’язаних зі
специфікою торговельної діяльності, відзначимо, що одним з основних
факторів конкурентоспроможності економічних суб’єктів є категорія
«ефективності» (як співвідношення отриманого ефекту і сукупних затрат).
На нашу думку, конкурентоспроможність торговельного підприємства
визначається як зовнішньою, так і внутрішньою ефективністю. Зовнішня
ефективність діяльності роздрібних підприємств являє собою спроможність
надавати покупцям необхідні товари та послуги в потрібний час та в зручному
місці. У ній знаходить вираження визнання споживачами пропонованих товарів
і послуг.
Критерії оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства
лежать в основі побудови системи показників її визначення. При цьому, система
показників повинна бути не просто переліком показників, що з різних сторін
оцінюють конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї
впливають.
Відповідно до запропонованих критеріальних ознак, обґрунтовано
систему показників для оцінки конкурентоспроможності підприємств
роздрібної торгівлі [6], результати застосування якої дають змогу провести
комплексну,
всебічну
оцінку
різноманітних
аспектів
діяльності
господарюючих суб’єктів галузі.
Слід зазначити, що характеристика окремих сторін торговельної
діяльності не дає можливості виявити найбільш конкурентоспроможний об’єкт,
оскільки результати аналізу одиничних показників конкурентоспроможності
товарів та раціональності їх асортименту, умов та культури обслуговування
надають суперечливу інформацію про якість надання послуг окремим
торговельним підприємством. Тому виникає необхідність застосування
комплексного підходу до оцінки якості торговельної діяльності на основі
єдиної системи показників. Сутність такого комплексного підходу полягає в
розрахунку інтегрального оціночного показника, за допомогою якого можна
було б визначити відносний рівень якості торговельної діяльності для кожного
підприємства.
У зв’язку з цим, нами використовується методика комплексної оцінки
якості торговельної діяльності на основі бальної оцінки, яка містить наступні
етапи:
1. Встановлення номенклатури критеріїв (системи комплексних
показників, які лежать в основі розрахунку інтегрального показника якості
торговельної діяльності). Інтегральний показник якості послуг роздрібної
торгівлі доцільно розраховувати на основі чотирьох комплексних показників
якості торговельної діяльності: 1) конкурентоспроможності товарів, що
реалізуються; 2) раціональності асортименту товарів; 3) культури
обслуговування; 4) умов обслуговування.
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2. Обґрунтування та відбір одиничних показників, які характеризують
окремі сторони визначених критеріїв оцінки якості послуг роздрібної торгівлі.
На основі систематизації показників нами було виділено набір найбільш
суттєвих показників, які характеризують якість надання послуг підприємствами
галузі (табл. 2). Слід зазначити, що наведений перелік може бути розширений
та видозмінений залежно від цілей дослідження.
3. Побудова матриці вихідних оціночних показників. Вихідною
інформацією під час проведення комплексної оцінки є матриця для m об’єктів,
елементами якої є значення n оціночних показників. Кожний j-й показник на іму об’єкті заданий величиною хіj, у результаті чого одержуємо матрицю Х,
рядки якої характеризують різні елементи якості торговельної діяльності.
4. Визначення показників-стимуляторів та дестимуляторів, вибір
підприємства-еталона (еталонного значення). Множина оціночних показників
може складатися з показників-стимуляторів, покращення яких сприяє
підвищенню рівня якості торгівлі, та показників-дестимуляторів, зменшення
яких покращує загальну оцінку торговельної діяльності підприємства.
Встановлення цих показників необхідне для вибору підприємства-еталона.
Якщо показник є стимулятором, то як еталонне значення обирається
максимальне значення за показником, що розглядається, і навпаки.
5. Побудова матриці коефіцієнтів співвідношення фактичних показників з
еталонними. Відносну характеристику оціночних показників якості
торговельної діяльності можна отримати, порівнявши їх фактичні значення з
еталонними значеннями (за виключенням коефіцієнта стійкості асортименту та
коефіцієнта настановної площі). Розрахувавши коефіцієнти співвідношення
фактичних значень показників з базовими (еталонними), отримаємо нову
матрицю для m об’єктів, елементами якої є задані величини хіj/хіjет.
6. Розробка критеріїв та шкали оцінювання показників. На цьому етапі
необхідно розробити критерії та шкалу для оцінки кожного показника (табл. 2).
З метою оцінки показників якості торговельної діяльності нами було
використано 4-бальну шкалу з градаціями «відмінно», «добре», «задовільно» та
«незадовільно» з присвоєнням кожній з них відповідно 5, 4, 3, 2 балів.
7. Розрахунок та оцінка комплексних показників якості торговельної
діяльності. На основі матриці вихідних оціночних показників та розробленої
шкали оцінювання кожному показнику присвоюється відповідна бальна оцінка.
Підсумовування балів за складовими дозволить розрахувати комплексні
показники якості торговельної діяльності досліджуваних підприємств,
критеріями оцінки найкращого з них є максимум балів.
8. Розрахунок інтегрального показника якості торговельної діяльності.
Значення інтегрального показника якості торговельної діяльності можна
отримати підсумувавши значення комплексних показників.
Інтегральний показник дозволяє визначити відносний рівень якості
торговельної діяльності для кожного підприємства та визначити найбільш
конкурентоспроможні з них за цим критерієм.
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Якість торговельної
діяльності (якість
послуг торгівлі)

Критерії 1 рівня

Умови обслуговування

Раціональність
асортименту товарів

Конкурентоспроможність
товарів, що
реалізуються

Критерії 2 рівня

Коефіцієнт демонстраційної площі

Технологічне рішення магазину,
дизайн торговельного залу

Питома вага продажу товарів з
використанням прогресивних методів
продажу в загальному обсязі
Методи продажу товарів
товарообороту
Середній обсяг затрат часу покупців на
очікування обслуговування
Надання додаткових торговельних
Загальна кількість додаткових послуг,
послуг
що надаються покупцям
Загальна кількість рекламних засобів, що
використовуються в процесі
Наявність засобів внутрішньої
інформації покупців та внутрішньо- обслуговування покупців
магазинної реклами
Загальна кількість видів внутрішньої
інформації

Коефіцієнт настановної площі

Рівень якості
Індивідуальні індекси цін
Середній індекс цін
Питома вага товарів з відомими
товарними знаками
Показник повноти асортименту
Показник широти асортименту
Коефіцієнт стійкості
Питома вага неходових, залежалих
товарів у загальній кількості

Показник

Таблиця 1

Доступність торговельного
підприємства, режим його роботи

Повнота
Широта
Стійкість
Відповідність асортименту товарів
попиту споживачів

Імідж товаровиробника

Ціна

Якість

Основні елементи

Критерії та показники оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
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Внутрішня
ефективність

Складено на основі [5,6]

Ефективність

Зовнішня
ефективність

Культура
обслуговування

Рентабельність продажу
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт покриття
Рентабельність капіталу

Ефективність господарської
діяльності
Ефективність фінансової діяльності

Ефективність використання
ресурсів

Частка обігу роздрібного торговельного
підприємства в продажу продовольчих
товарів міста
Виробіток 1 працівника
Товарооборот на 1 м2 площі
Оборотність товарних запасів
Прибуток на 1 працівника підприємства
Прибуток на 1 м2 площі
Рентабельність товарних запасів

Темп росту товарообороту

Розвиток товарообороту
Частка ринку

Середній рівень кваліфікації торгових
працівників
Середній стаж роботи в торгівлі
торговельного персоналу

Кількість скарг покупців на неетичне та
неуважне ставлення

Майстерність та кваліфікація
торговельного персоналу

Ввічливість та етична культура
продавців, їх готовність допомогти
покупцям

Аналіз
та
співставлення
окремих
показників
ефективності
господарювання, не дає можливості прийняти остаточне рішення щодо
визначення рівня конкурентоспроможності окремого підприємства. Усуненню
цих недоліків певною мірою сприяє застосування методів комплексної оцінки.
Теорія економічного аналізу пропонує використовувати з цією метою
низку методів порівняльної комплексної оцінки, серед яких, на наш погляд,
найбільш простішим є метод суми місць.
У зв’язку з цим, нами використано методику порівняльної комплексної
оцінки ефективності функціонування торговельних підприємств, яка
складається з наступних етапів.
На першому – формується перелік оціночних показників, які найбільш
повно характеризують ефективність господарювання та враховують галузеву
специфіку функціонування підприємств.
На наступному етапі комплексної оцінки формується матриця,
елементами якої є n оціночних показників для m об’єктів. При цьому, множина
оціночних показників може складатися як з показників-стимуляторів,
покращення яких сприяє підвищенню загального рівня ефективності
функціонування підприємств торгівлі, так і показників-дестимуляторів,
зменшення яких покращує загальну оцінку діяльності підприємства.
Встановлення цих показників необхідно для визначення місця
конкретного підприємства у конкурентній групі, оскільки ранжування
підприємств за показниками ефективності здійснюється за наступними
правилами: підприємства ранжуються за показниками-стимуляторами у
порядку зростання, за показниками-дестимуляторами – у порядку убування. У
випадку рівності досліджуваних показників підприємствам присвоюються за
цими показниками однакові місця.
На наступному етапі за кожним підприємством визначається сума
зайнятих ним місць. Оцінка Ri кожного підприємства і розраховується за
формулою 7]:
n

R = p
i

j 1

ij

, (і=1, m),

(1)

де рij – місце і-го підприємства за j-м показником.
Підприємства ранжуються відповідно до суми місць, при цьому
критерієм оцінки найкращого підприємства є min Ri ( 1  i  m ), тобто найкращих
показників у роботі досягло те підприємство, у якому сума місць мінімальна.
Проведена
з
використанням
цієї
методики
оцінка
конкурентоспроможності торговельних підприємств на основі оцінки
ефективності їх функціонування дозволяє зробити остаточні висновки та
визначити рейтинг кожного підприємства у конкурентній боротьбі.
Не дивлячись на простоту та інформативність проведених розрахунків за
цим методом, він не позбавлений і суттєвих недоліків. Цей метод не враховує
абсолютні значення показників, і тому оцінки можуть істотно спотворити
реальну картину досягнень кожного підприємства, якщо варіації показників
мало розрізняються.
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Умови
обслуговування

Раціональність
асортименту

Конкурентоспроможність
товарів

Комплексний
показник

Коефіцієнт настановної
площі

Коефіцієнт стійкості
асортименту

Показник широти

Показник повноти

Загальна кількість різновидів товарів з
відомим товарним
знаком (брендом)

Середній індекс цін
(відносна вартість
товарів)

Одиничний показник

5

4
3
2
5
4
3
2
5
4
3

4
3
2
5

4
3
2
5

4
3
2
5

Оцінка

Критерії оцінки

Таблиця 2

Найнижчий середній індекс цін у конкурентній групі підприємств, що
приймається за базу порівняння (Кц=1)
1Кц1,05
1,05Кц1,1
Кц1,1
Найбільша кількість брендизованої частини товарів приймається за базу
порівняння (Кб=1)
0,9Кб1
0,8Кб0,9
Кб0,8
Найкраще значення повноти асортименту в групі підприємств, що
порівнюються, приймається за базу порівняння та прирівнюється до 1
(Кп=1)
0,9Кп1
0,8Кп0,9
Кп0,8
Найбільше число видів «функціональної продукції здорового харчування»
приймається за базу порівняння та прирівнюється до 1 (Кш=1)
0,9Кш1
0,8Кш0,9
Кш0,8
Відсутність коливань повноти асортименту
Незначні коливання повноти асортименту (0,9Кс)
Помітні коливання повноти асортименту (0,8Кс0,9)
Дуже помітні коливання повноти асортименту (Кс0,8)
Рекомендоване значення Кнп = 0,3
0,3Кнп0,4
0,4Кнп0,5 або 0,2Кнп0,3

Шкала оцінювання показників якості торговельної діяльності
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Кнп0,5 або Кнп0,2
Найменше значення показника у конкурентній групі підприємств
Середній обсяг затрат
приймається за базу порівняння (Кзо=1)
часу покупців на
1Кзо1,15
очікування
1,15Кзо1,3
обслуговування
Кзо1,3
Найбільше число видів додаткових послуг, що надаються покупцям
приймається за базу порівняння (Кдп=1)
Загальна кількість
0,8Кдп1
послуг, що надаються
покупцям
0,6Кдп0,8
Кдп0,6
Загальна кількість засобів Найбільша кількість засобів внутрішньомагазинної реклами та інформації
приймається за базу порівняння (Кзі=1)
внутрішньої інформації
покупців (не враховуючи 0,8Кзі1
0,6Кзі0,8
обов’язкових) та
внутрішньомагазинної
Кзі0,6
реклами
Найкращим значенням є І кваліфікаційна категорія (Кр=1)
Середній рівень
1Кр1,5
кваліфікації торгових
1,5Кр2
працівників
Кр2
Культура
обслуговування
Кс5
3Кс5
Середній стаж роботи в
торгівлі
1Кс3
Кс1
Складено на основі [5,6]

5
4
3
2
5
4
3
2

4
3
2

4
3
2
5

4
3
2
5

2
5

Іншими словами, шкала оцінок, що задається розподілом підприємств
відповідно до їхнього місця за кожним показником, може виявитися занадто
грубою [7].
З метою позбавлення цих недоліків, нами пропонується методика
інтегральної оцінки ефективності функціонування торговельних підприємств як
складової оцінки їх конкурентоспроможності. При цьому, ми виходили з
наступних міркувань.
Конкурентоспроможність підприємств торгівлі визначається як
зовнішньою, так і внутрішньою ефективністю.
При цьому, внутрішня ефективність, на наш погляд, найбільшим чином
зумовлюється наступними показниками: Х1 – рентабельність продажу; Х2 –
рентабельність капіталу; Х3 – товарооборот на 1 працівника підприємства; Х4 –
товаровіддача 1 м2 торговельної площі; Х5 – оборотність товарних запасів.
Відбір саме цих показників зумовлений тим, що вони за сучасних умов
найбільше впливають на діяльність підприємств (що підтверджують результати
проведеного кореляційного аналізу), а також всебічно характеризують
ефективність використання ресурсного потенціалу, господарської та фінансової
діяльності. Так, рентабельність продажу характеризує ефективність
господарської діяльності; рентабельність капіталу свідчить про ефективність
використання майна підприємства; виробіток характеризує ефективність
використання трудових ресурсів; товаровіддача 1 м2 торговельної площі є
показником, що відображає ефективність використання матеріально-технічної
бази, а оборотність товарних запасів дає комплексну і системну характеристику
активності підприємства та відображає стан товарних запасів. Виходячи з
цього, інтегральний індекс внутрішньої ефективності підприємства може бути
розрахований за формулою:

Е Вj  5

Х1j
X1



X2j
X2



X3j
X3



X4j
X4



X5j
X5 ,

(2)

де Евj – інтегральний індекс внутрішньої ефективності торговельного j-го
підприємства;
Х ij
Xi

– відношення і-го показника j-го підприємства до еталонного

значення і-го показника за групою підприємств-конкурентів.
Основним показником, що характеризує зовнішню ефективність
торговельного підприємства, на наш погляд, є індекс зміни обсягу
товарообороту.
На основі індексів внутрішньої та зовнішньої ефективності можливо
визначити інтегральний індекс ефективності як середню геометричну з добутку
двох індексів:
Е j  ЕВj  EЗj ,
(3)
де Еj – інтегральний індекс ефективності функціонування j-го
торговельного підприємства;
Езj – індекс зовнішньої ефективності j-го торговельного підприємства.
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Підводячи підсумки проведеного дослідження, слід зазначити, що
застосування запропонованих методик дозволить, по-перше, порівняти
торговельні підприємства однієї конкурентної групи з метою визначення рівня
їх конкурентоспроможності за критерієм якості торговельної діяльності та
ефективності функціонування, та, по-друге, окремо взятому торговельному
підприємству визначити найбільш «вузькі місця» в забезпеченні ефективності
використання ресурсного потенціалу, господарської та фінансової діяльності та
на цій основі розробити відповідні управлінські рішення про поведінку
підприємства на ринку.
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3.10. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
РИНКУ ІНСТАЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
Данілова Л. Л.
кандидат економічних наук, доцент
Київський національний торговельно–економічний університет
Логіка маркетингової діяльності підприємства полягає в тому, щоб перш
за все забезпечити мету самозбереження підприємства як соціальноекономічної системи.
Вчені схильні розглядати маркетингову діяльність у контексті реалізації
конкретних заходів. Маркетингова діяльність, що включає завдання
дослідження ринку і розробки стратегії маркетингу, далі реалізується в
конкретні складові маркетингової політики діяльності підприємства.
Залежно від сфери діяльності українські підприємці розуміють під
маркетинговою діяльностю як комплекс заходів, так і окремі його складові.
Наприклад, для окремих невеликих українських фірм нерідко вся
«маркетингова діяльність» обмежується розміщенням оголошень у ЗМІ. І,
завдяки нерозвиненості відповідного сегменту, підприємство може успішно
працювати, що викликає у керівництва впевненість у правильності дій. Тому
керівництво підприємств і не усвідомлює необхідність присутності у штаті
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маркетологів, у кращому випадку передаючи їх функції іншим фахівцям, а
нерідко просто ігноруючи їх.
Керівництво українських підприємств, здебільшого, ще не виявляє
належної готовності до організаційної перебудови, необхідної для
впровадження системи маркетингу як механізму узгодження взаємодії
підрозділів, як усередині підприємства, так і за його межами для посилення
орієнтації на споживача. Важливість ефективної організації маркетингу
пов'язана з тим, що область маркетингу характеризується швидким змінами
ідей і концепцій, викликаним мінливістю ринкової ситуації.
Для керівників українських підприємств також характерною є деяка
інерційність: маркетингові стратегії, прийняті вчора, застосовуються і сьогодні,
часто не виправдовуючи свого призначення. Виходячи з виняткової важливості
ефективної організації та управління маркетинговою діяльністю підприємства
для досягнення успіху на ринку в умовах конкуренції можна обґрунтовано
говорити про важливість дослідження [4, c.16 -27].
Особливостями сучасного ринку інсталяційного устаткування є постійне
посилення конкуренції, що вимагає від суб’ектів господарювання
удосконалювання планування, організації і управління маркетинговою
діяльністю, розробки нових економічних підходів до підвищення ефективності
діяльності, зміцнення конкурентоспроможності компанії на ринку.
Основним видом діяльності на даному ринку є оптова торгівля товарами
інсталяційного устаткування, тобто пропонується широка гамма товарів для
систем опалення; газо-, водопостачання; сантехніка; котли мідні, сталеві,
металопластикові, поліетиленові; поліпропіленові труби; фітинги для всіх видів
труб; насоси; бойлери тощо.
Модель, за якою працюють підприємства на даному ринку, можна
охарактеризувати саме як ринкову модель В2В, тобто «Business – 2 - Business».
Зазначимо, що специфіка діяльності на українському ринку накладає свій
відбиток і на особливості застосування елементів маркетингу, зокрема при
роботі компанії на ринку інсталяційного устаткування одними із ключових
факторів формування конкурентних переваг є широкий асортимент продукції,
наявність транспортних засобів, наявність складу із необхідним устаткуванням,
гнучкість поставок продукції.
Всіх постачальників інсталяційного устаткування прийнято поділяти на
дві групи: закордонні та вітчизняні. Закордонні постачальники є більш
важливими для даних суб’єктів господарської діяльності, якщо вони
орієнтуються на продаж якісного обладнання. Серед вітчизняних
постачальників є також підприємства, у яких здійснюється закупівля товарів.
Дослідження зовнішнього ринку постачальників
інсталяційного
устаткування показало, що важливою особливістю сучасного світового ринку є
посилення концентрації капіталу і створення великих холдингів,
трансконтинентальних корпорацій, здатних самостійно вирішувати весь
комплекс питань «наука - виробництво - продаж - сервіс», будучи лідерами
технічного прогресу в даній галузі.
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Світовий ринок інсталяційного устаткування характеризується широкою
мережею посередницьких комерційних і дилерських компаній. Крім цього
з'явився новий різновид компаній - торгово-посередницькі, які взяли на себе від
заводів-виробників функції з доопрацювання інсталяційного устаткування
(аутсорсинг). Деякі іноземні фірми відкрили в Україні власні представництва та
ліцензійні склади, організували широку дилерську мережу.
Надамо коротку характеристику основним зарубіжним постачальникам,
які є визнаними виробниками зі світовим ім'ям.
Компанія Valsir стала однією з перших міжнародних компаній у своїй
галузі, що одержала сертифікат ISO 9002:1994, будучи сертифікована
Інститутом Сертифікації BVQA, що стало підтвердженням постійного
вдосконалювання продуктів й послуг, що надаються клієнтам.
Nova Florida, що входить в групу Fondital, має 30-річний досвід у
виробництві обладнання для опалювальних систем, і в цей час займає провідну
позицію в цій галузі виробництва. Компанія орієнтується на інновації та якість
продукції, в створенні високотехнологічних, високоякісних і естетичних
товарів
Група Viessmann є одним з лідерів на міжнародному ринку
опалювального устаткування. Компанія, заснована в 1917 році, відіграє вагому
роль у розвитку технологій і обладнання для опалювальних систем, з кожним
роком пропонуючи більш комплексну гаму виробів.
Багато років група BIASI працює в області виробництва опалювального
устаткування, спеціалізуючись на виробництві настінних комбінованих газових
котлів, підлогових котлів великої потужності й водонагрівачів для систем
постачання санітарно-господарської гарячої води. Котли BIASI відповідають
найвищим вимогам відносно економічності, якості й надійності, що збільшує
популярність і значимість марки, як на ринку Італії, так і на міжнародному
ринку.
Маючи більш ніж 30-річний досвід, група Sime є одним з авторитетних
виробників на ринку опалювальної техніки. Заснована в місті Леньяго, в 1972
році, завдяки постійним солідним інвестиціям в інноваційні технології
виробництва, дослідження й кваліфікацію персоналу, у цей час компанія здатна
задовольнити запити самих вимогливих споживачів із усього світу.
Кліматична техніка Rhoss, італійського партнера, - ідеальне рішення для
створення комфортної атмосфери у великих приміщеннях (житлові
приміщення, торговельні комплекси, готелі, супермаркети).
Група Danfoss - провідний виробник електронних і прецизійних
механічних компонентів для приладів та обладнання - компонентів
автоматизації.
Компанія Banninger є одним зі світових лідерів по виробництву
високоякісних пластикових труб і фітингів із ППР. Численні міжнародні
сертифікати (DVGW, SKZ (Німеччина), AENOR (Іспанія), TIN (Польща))
підтверджують високу якість труб і фітингів зеленого кольору від німецького
постачальника.
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DAB один зі світових лідерів у сфері виробництва високоякісних
електронасосів, відомий в усьому світі протягом вже 30 років. Переваги
насосного устаткування DAB: надійність, оптимальне співвідношення
ціна/якість, різноманітний асортимент виробів і постійний запас продукції.
Одним із радикальних способів скорочення енергоспоживання з'явилася
розробка насоса із приводом, що працює від сонячних батарей.
Як преміум-бренд, що поєднує інноваційні розробки в області полімерних
матеріалів, REHAU є світовим лідером у
виробництві полімерів для
будівництва.
Фірма KAN є виробником сучасних інсталяційних систем опалення та
водопостачання. Продукція застосовується в системах гарячого та холодного
водопостачання, центрального опалення, теплої підлоги. Зусиллями інженерів
при постійному співробітництві із проектувальниками і монтажниками,
створена комплектна, універсальна й зручна для споживача система KANtherm.
Caleffi є італійським лідером по виробництву та поставкам
високонадійної запірно-регулюючої арматури і аксесуарів для систем опалення
й водопостачання. Основна мета компанії - дотримання високих стандартів
якості під час випуску продукції, яка задовольняє запити клієнтів і замовників,
застосування технологій, що не наносять шкоди навколишньому середовищу.
Заснована в 60-х роках, компанія Bianchi F.lli безупинно розвивається та
удосконалюється в області виробництва запірної арматури для опалювального
обладнання та систем газо- і водопостачання, у тому числі запобіжних клапанів.
Компанія постійно працює над розширенням асортименту і поліпшенням
виробів, що випускаються відповідно до міжнародних стандартів.
Починаючи з 1973 року, у Великобританії Walraven займає лідируючу
позицію у виробництві систем для кріплення труб, пропонуючи високоякісні
товари та передові рішення по фіксації трубопровідної арматури. Walraven
сполучає в собі багаторічний досвід і постійну готовність до розширення й
оновлення гами вироблених товарів для задоволення зростаючих запитів ринку,
що постійно розвивається.
ELBA BASINCLI DOKUM SANAYI , компанія заснована в 1969 р.
Розпочавши свою діяльність із випуску алюмінієвих радіаторів, в 1990 р.
почала випуск сталевих панельних радіаторів. Якість продукції підтверджена
сертифікатами TSE ISO 9001:2000.
За останні піввіку компанія Jacuzzi завоювала світову популярність як
виробник високоякісних гідромасажних ванн і виробів для дизайну ванних
кімнат, забезпечення комфорту й поліпшення здоров'я. Якщо спочатку
продукція компанії вважалася розкішшю, то зараз завдяки вигідній ціновій
політиці гідромасажні ванни Jacuzzi міцно ввійшли в життя сучасної людини.
Варто відзначити високу дисципліну іноземних постачальників, адже, за
словами дистриб’юторів, не спостерігалось випадків невчасної поставки
товарів, порушення договірних зобов’язань, отримання товарів неналежної
якості, випадків невиконання угод та втрат товарів під час транспортування.
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Маркетинговий підхід до проблеми формування політики розподілу
вимагає розробки конкретної поведінки підприємства як суб'єкта ринкових
відносин на основі оцінки реальної ситуації на ринку, можливостей самого
підприємства та полягає у розробці заходів для забезпечення успіху діяльності
через якомога повніше задоволення потреб споживачів.
На ринку України кожна дистриб’юторська компанія обслуговує
невелику групу організацій-покупців за спеціалізацією, тому що:
- продукція здебільшого орієнтована на підприємства, що працюють в
будівельній галузі;
- збут інсталяційного устаткування вимагає інтенсивних зусиль
торгового персоналу з роз’ясненнями особливостей використання товарів і їх
переваг порівняно з товарами конкурентів;
- швидкі темпи НТП змушують підприємства постійно оновлювати свою
продукцію відповідно потребам споживачів.
Кожнє з підприємств прагне сформувати власний канал розподілу.
Найбільш ефективним є використоання прямого каналу збуту.
Пряма система збуту дозволяє підприємству контролювати шлях
проходження продукції до кінцевого споживача, а також умови її реалізації.
Перевагою такої форми збуту є її право на максимальний об'єм прибутку.
Комерційну вигоду прямого каналу збуту підсилює можливість
безпосереднього вивчення ринку своїх товарів, підтримки тісних зв'язків із
споживачами, проведення досліджень щодо підвищення якості товарів, дії на
швидкість реалізації з метою зменшення додаткової потреби в оборотному
капіталі. Також каналам збуту інсталяційного обладнання є продаж його за
умов отримання замовлення після проведення тендерних торгів.
Розповсюдження товарів та план розвитку і територіального розширення
мережі магазинів передбачає 2 стратегічні напрямки: подальше задоволення
потреб монтажного та будівельного ринку, створюючи нові представництва за
схемою франчайзингу в невеликих і середніх містах та збільшення географії
своєї присутності шляхом відкриття власних філій у великих містах.
Виробники інсталяційного обладнання постійно працюють над
покращенням характеристик то підвищенням ціннісної значимості продукції
для споживачів.
Інженерні рішення, призначені для забезпечення кліматичного комфорту,
системи трубопроводів, обладнання для опалення та кондиціонування,
приготування гарячої води, радіатори, фанкойли, насоси, розширювальні баки і
резервуари, запірна та регулююча арматура, труби й фітинги, альтернативні
системи опалення отримали високу оцінку професіоналів.
Обладнання та матеріали для монтажу систем опалення, водопостачання,
каналізації користуються великим попитом спеціалізованих клієнтів професійних монтажників і представників будівельно-монтажних організацій.
Колекції товарів, призначених для створення комфортної атмосфери в
житлових приміщеннях і ванних кімнатах, що включають вироби з санітарної
кераміки, меблі й аксесуари для ванних кімнат, декоративні освітлювальні
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прилади - створені у співробітництві з найвідомішими дизайнерами. Сучасний
дизайн і старанність виконання даної категорії товарів здатні підкреслити
високий статус власника.
Надійне обладнання використовується при будівництві й реконструкції
різних промислових, житлових, адміністративних і суспільних будинків й
інших споруджень муніципального будівництва, а також у численних житлових
комплексах й об’єктах індивідуального будівництва в Україні.
Правильний вибір елементів комунікаційного комплексу дозволяє
раціонально використати бюджет маркетингу і підвищити ефективність бізнескомунікацій, що звісно веде до більш ефективної діяльності підприємства.
Можна виділити такі характерні особливості підприємств оптової торгівлі
інсталяційним устаткуванням, які в найбільшій мірі обумовлюють специфіку
маркетингових процесів: підприємства не займаються спеціально просуванням
окремих торгових марок чи товарних позицій, а просувають на ринок увесь
асортимент продукції в сукупності [3].
В такому разі різноманітні промо-акції із просування проводяться лише
спільно з виробниками у тому випадку, якщо підприємства виступають
провідними дистриб’юторами продукції на певному регіональному ринку і
тому компанія безпосередньо зацікавлена в успішному збуті товарів саме цього
виробника.
Найефективнішими заходами впливу на споживача на даному ринку
вважається прямий продаж, рекламні заходи та заходи зі стимулювання збуту.
Застосування прямого продажу вимагає наявності у штатному розкладі
підприємств посади менеджера з постачання, який вирішує наступні завдання:
- формування попиту на продукцію підприємства шляхом презентації
продукції та вербального контакту менеджера з начальниками та головними
інженерами підприємств, які є цільовим сегментом ринка;
- отримання та оформлення заявок на поставку продукції;
- підготовка до участі в тендері. Менеджером збирається інформація,
необхідна для перемоги в тендері, надсилається комерційна пропозиція та
подготовлюються відповідні уставні документи;
- підписання договорів. В разі перемоги у тендері готується договір та
надсилається керівництву підприємства-замовника;
- налагодження зворотнього зв’язку з покупцями. Менеджером
здійснюються візити до підприємств-замовників з метою отримання інформації
про роботу їх обладнання, зауваження та пропозиції.
Прямий продаж – двосторонній потік комунікації між продавцем і
покупцем, що має на меті вплинути на рішення про покупку, яке приймає одна
особа чи група осіб. Для суб’єктів ринку інсталяційного обладнання
персональний продаж є одним із основних видів інформування покупців про
товар. В умовах швидкого розвитку асортименту не тільки звичайній людині, а
й професіоналу стає дедалі важче зробити вибір через різноманітність
пропозицій і технічних рішень.
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На кожному підприємстві фахівці уважно слідкують за розвитком
передових технологій у світі та постійно працюють для того, щоб першими
отримати саму досконалу продукцію, сучасні комплексні рішення по
ідеальному співвідношенню ціна-якість, максимально задовольняючи потреби
споживачів [5].
Керівництво компаній, що працюють на ринку інсталяційного
обладнання, вважає дуже важливою участь у спеціалізованих виставках, де є
можливість без додаткових досліджень отримати багато інформації як про
клієнтів, так і про конкурентів.
Найбільшою виставкою є БудЕКСПО – весна та БудЕКСПО – осінь, на
яких представляють як продукцію для будівництва, так і для водопостачання,
сантехніку тощо.
У зв’зку зі специфікою ринку, всі продавці на ньому мають свої сайти,
де викладено інформацію про товар та компанію, де є можливість зробити
купівлю товару.
Також інформацію про продукцію розміщують на сайті інсталяційного
інтернет - видання TRUBA.UA - це провідне інтернет-видання ринку
інженерних систем. Аудиторія TRUBA.UA – більше 100 тисяч відвідувачів в
місяць: кінцеві споживачі, архітектори і проектанти, спеціалісти інсталяційного
ринку. TRUBA.ua входить до Групи будівельних інтернет-видань BAU, що
працює на українському ринку з 1999р. За 2011 р. кількість відвідувачів Групи
BAU виросла в 2 рази і досягнула 500 тисяч відвідувачів в місяць – це рекордна
аудиторія будівельної тематики в Україні [7].
Публікації у ЗМІ мають професійну спрямованість, тому публікуються у
фахових виданнях.
З метою стимулювання збуту на підприємствах розробляються рекламні
акції для ринку В2В. Після нетривалого дослідження ринку визначається ряд
товарів, на які за ціною робляться знижки на строк від 3 до 6 місяців (специфіка
ринку інженерних систем є такою, що проходить від 1 до 2-3 місяців від
прийняття рішення про купівлю до її здійснення).
На багатьох підприємствах розробляються програми лояльності з метою
збільшення кількості постійних клієнтів, більш досконалої їх сегментації,
зростання продажів. Цільовою аудиторією таких програм є чоловіки віком від
26 до 50 років, професія яких - монтаж сантехнічного обладнання. Споживачі професіонали, здебільшого, будуть частіше купувати ті товари, з якими почали
працювати, тому що найкраще вивчили їх характеристики, властивості,
технологію роботи [5].
Удосконалення політики розповсюдження вимагає:
- співпраці з будівельними супермаркетами для реалізації продукції через
їх торговельні точки з метою виходу на сегмент побутового та будівельного
обладнання. Така співпраця, з одного боку, дасть можливість вийти на нові
сегменти ринку, а з іншого – не змінювати формат своєї діяльності і залишатись
оптовим постачальником систем водопостачання, опалення, кондиціонування,
каналізації для визначених торговельних мереж;
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- формування партнерських відносин з великими будівельними
компаніями;
- зниження середнього часу виконання замовлення і поставки товарів
клієнтам. Строк виконання замовлення і отримання товарів від зарубіжних
постачальників може сягати значних термінів, так як часто споживачі
(особливо великі промислові підприємства) купують специфічне обладнання з
унікальними характеристиками, яке розробляється і виготовляється спеціально
для них із врахуванням специфіки їх роботи. Знизити середній час виконання
замовлення можна шляхом збільшення частки стандартного обладнання у
товарообороті компанії та застосування логістичного підходу до
транспортування та закупівлі товарів;
- організації можливості замовлення через Інтернет всіх видів продукції;
- участі у державних тендерах на поставку обладнання та у реалізації
інфраструктурних проектів.
Комплексна реалізація запропонованих заходів сприятиме досягненню
підприємствами поставлених цілей.
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3.11. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дронь В.С.
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Головне управління статистики у Чернівецькій області
Для вивчення конкурентоспроможності економіки держави чи окремого
регіону надзвичайно важливим є встановлення взаємозалежності між галузями,
обсягів виробничого (проміжного) споживання, частки виробничого
споживання у виробленій продукції для кожного виду економічної діяльності
(надалі – ВЕД). Ця інформація також потрібна для прогнозування результатів
управлінських рішень, аналізу та розробки механізмів створення і розвитку
регіональних виробничих кластерів.
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Зважаючи на складність об’єкту дослідження, потребу у великій кількості
даних про суб’єкти господарювання, можна стверджувати, що інформаційною
базою для вказаного аналізу можуть слугувати тільки дані звітності
підприємств в органи державної статистики.
Інші методи отримання інформації мають суттєві недоліки. Так
спеціально організовані спостереження у формі анкетувань суб’єктів
господарської діяльності, опитування їх керівників, посадових осіб чи експертів
є занадто витратними методами з великою часткою суб’єктивізму та
упередженості. Адміністративні дані галузевих органів виконавчої влади мають
частковий характер, відсутність єдиною методологічної бази формування цих
даних може суттєво деформувати розрахунки і спотворити результат. Аналіз
ЗМІ й офіційних сайтів підприємств має усі перелічені вище недоліки. Тобто,
вказані методи можуть тільки доповнювати основний масив статистичних
даних, розроблений Держстатом України, зокрема, для пояснення величин,
зв’язків чи структурних зрушень.
Методика дослідження. Для поставленої мети необхідними є
статистичні дані структурних обстежень підприємств органами державної
статистики. Зокрема, для аналізу проміжного споживання та його частки у
загальному виробництві слід використовувати окремі показники форми 1підприємництво, для вивчення структури виробничого споживання до цих
даних потрібно долучити показники форми 1-споживання. Впродовж
останнього десятиліття ці форми статзвітності зазнавали змін. Опишемо ті
зміни, які стосуються показників, необхідних для вказаного дослідження.
Перш за все слід зазначити, що повна сукупність необхідних показників
згаданих форм є тільки у річній звітності, адже усі показники, які у 2005–11
роках виділялися в окрему форму 1-споживання, обстежувалися і продовжують
обстежуватися тільки за річний період.
До 2004 року включно усі необхідні показники входили до єдиної форми
1-підприємництво (річна). Зокрема, у розділі 2 форми 1-підприємництво (річна)
“Звіт про основні показники діяльності підприємства за 2000 рік” респондент
подавав необхідний для нашого аналізу показник “Обсяг виробленої продукції,
робіт послуг (без ПДВ, акцизу) у діючих цінах” (графа 1), серед операційних
витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) виділявся показник
“Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)” (графа 3),
який у додатку до форми розшифровувався за видами використаних
матеріальних витрат (спожитих продуктів). Також у додатку до форми
розписувалися за ВЕД спожиті послуги (роботи), виконані сторонніми
організаціями й оплачені респондентом. Загальна вартість “оплати послуг
(робіт), виконаних сторонніми підприємствами” відображалася у рядку 320.
Слід відмітити чітку логічну ув’язку згаданих показників, адже останній
показник (рядок 320) був складовою “інших операційних витрат” (графа 8
розділу 2) і, таким чином, повністю входив до операційних витрат на
виробництво продукції (робіт, послуг).
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Усі вказані показники заповнювалися у тис.грн. з одним десятковим
знаком. До обмежень їх використання слід віднести те, що додаток до форми не
заповнювався малими підприємствами, а також, що друга частина додатку
(оплата спожитих послуг за ВЕД) подавалася у цілому по підприємству.
Останній факт не дозволяє використати розподіл показників розділу 2 за ВЕД,
якщо підприємство виробляло продукцію кількох ВЕД.
Розрахунки показників здійснюються в розрізі ВЕД, тому для
знаходження частки проміжного споживання та дослідження структури
проміжного споживання для різних ВЕД при групуванні слід брати показники
загалом по підприємству і відносити до основного виду діяльності цього
підприємства. Як випливає з попереднього зауваження, дані багатопрофільних
виробників дещо викривлятимуть отримані результати.
Отже, з урахуванням вказаних зауважень, за статистичними даними
звітів за ф. 1-підприємництво за 2000 рік можна знайти по Україні чи окремому
регіону такі важливі для аналізу економічної системи показники: обсяг
виробництва продукції (робіт, послуг) кожного ВЕД, структуру виробництва за
ВЕД, обсяг виробничого (проміжного) споживання кожного ВЕД та частку
вартості виробничого споживання у загальній вартості виробленої продукції.
Для аналізу структури виробничого споживання найінформативнішими є
коефіцієнти питомого споживання (коефіцієнти прямих виробничих витрат) aij ,
які знаходяться шляхом ділення на валову вироблену продукцію усіх
виробників j-го ВЕД загального обсягу їх виробничого (проміжного)
споживання продукції i-го ВЕД. Коефіцієнти питомого споживання вказують,
скільки одиниць (у вартісному варіанті – на яку суму) потрібно спожити i-го
виду продукції (робіт, послуг) для виробництва одиниці (на одну грошову
одиницю) j-го виду продукції (робіт, послуг). Матриця, побудована з цих
коефіцієнтів, утворює матрицю прямих виробничих витрат лінійного
міжгалузевого балансу (моделі Леонтьєва) [1, c.276].
Надалі описані показники форми звіту за 2000 рік зазнали двох суттєвих
змін, які для мети нашого дослідження мали негативний вплив.
По перше, починаючи зі звіту за 2005 рік і до звіту за 2011 рік, показники,
які раніше відображалися у додатку до форми 1-підприємництво (річна), стали
заповнюватися в окремій формі 1-споживання (річна). І якщо за 2005 та 2006
роки коло респондентів обох річних форм збігалося, то за 2007-11 роки за
формою 1-споживання обстежувалася вибірка зі значно меншою кількістю
підприємств. Тому у ці роки побудова структури проміжного споживання для
невеликих регіонів України можлива тільки при суттєвій агрегації ВЕД.
Зауважимо, що за 2012 рік, як і до 2004 року, респонденти органів
державної статистики знову подавали єдиний звіт за ф. 1-підприємництво
(річна) “Структурне обстеження підприємства”, який в окремому розділі містив
показники, що раніше входили до форми 1-споживання.
По друге, негативно на адекватність побудови частки та структури
проміжного споживання вплинув перехід у формі 1-підприємництво від
показників “щодо виробництва” до показників “щодо реалізації” продукції.
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Разом з тим, показники форми 1-споживання, як і раніше, стосувалися
споживання продуктів та послуг для виробництва продукції (робіт, послуг).
Ув’язка показників двох форм уже потребує спеціальної методології.
Схематично опишемо її на прикладі звітності за 2010 рік.
У підрозділі 2.1 форми 1-підприємництво респондент відображав “Обсяг
реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу)”. Для того, щоб
узгодити цей показник з показниками форми 1-споживання, потрібно здійснити
розрахунок виробленої продукції (робіт, послуг). Загалом, не заглиблюючись у
специфіку окремих ВЕД, формула для розрахунку обсягів виробництва для і-го
підприємства за даними форми 1-підприємництво має вигляд [2]:
ОВі = ОРі – ППі + ВПі – ТПі + (ЗКі – ЗПі) ,
де ОВі – розрахунковий обсяг виробленої продукції (робіт, послуг); ОРі –
“Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу)” (графа 1 рядка
200 підрозділу 2.1); ППі – “Обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний
підрядником на умовах підряду” (графа 2 рядка 200 підрозділу 2.1); ВПі –
“Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб
підприємства” (графа 4 рядка 200 підрозділу 2.1; у варіантах форми попередніх
років – рядок 250 підрозділу 2.1); ТПі – “Вартість товарів та послуг, придбаних
для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на даному
підприємстві” (графа 3 рядка 200 підрозділу 2.3; у варіантах форми попередніх
років – графа 6 рядка 200 підрозділу 2.2); ЗПі, ЗКі – сума запасів поточних
біологічних активів, незавершеного виробництва та готової продукції
відповідно на початок і на кінець звітного року (графи 1–6 рядка 200 підрозділу
2.4; у попередніх варіантах форми, наприклад за 2005 рік – показники відсутні).
Після знаходження розрахункового обсягу виробленої продукції для
кожного підприємства, подальші кроки дослідження повторюють методику,
описану для статистичних даних за 2000 рік.
Крім указаних двох змін, також слід зазначити, що з 1 січня 2011 року
органи державної статистики почали переходити на нову Класифікацію видів
економічної
діяльності
(ДК
009:2010),
затверджену
наказом
Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 року №457 (далі – КВЕД-2010). Як
результат, звітність зі структурної статистики за 2011 рік подавалася за обома
варіантами КВЕД, а звіт за ф. 1-підприємництво (річна) за 2012 рік – тільки за
КВЕД-2010. Перехід на новий КВЕД суттєво ускладнив аналіз структурних
зрушень, які відбувалися за період, що охоплює час переходу.
Економічний аналіз. Тепер проілюструємо застосування описаної вище
методики розрахунку даних для аналізу структурних зрушень з 2000 по 2010
роки в економічній системі регіону на прикладі Чернівецької області. Для цієї
мети розрахуємо показники за 2000, 2005 та 2010 роки. Як було зауважено
вище, Держстатом України в останні роки вказані статистичні спостереження
здійснюються на вибірковій основі. Тому, враховуючи також відведення
обласною владою стратегічної ролі окремим ВЕД, згрупуємо усі ВЕД (за
КВЕД-2005) на 21 агреговану галузь. Результати агрегування подано в табл.1.
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Таблиця 1
Агрегування видів економічної діяльності
№
п/п

ВЕД, що
потрапили в
агреговану
галузь

Назва агрегованої галузі

Сільське та рибне господарство, мисливство і
1
01, 05
рибальство
2
Лісове господарство
02
3
Добувна промисловість
10, 11, 12, 13, 14
4
Харчова промисловість
15, 16
5
Легка промисловість
17, 18, 19
Оброблення деревини, целюлозно-паперове
6
20, 21, 22
виробництво та видавнича діяльність
7
Виробництво продуктів нафтопереробки
23
Хімічне виробництво та
виробництво
8
24, 25
гумових і пластмасових виробів
Виробництво іншої неметалевої мінеральної
9
26
продукції
10 Виробництво металевих виробів
27, 28
Машинобудування
29, 30, 31, 32, 33,
11
34, 35
12 Інші види переробної промисловості
36, 37
Виробництво та розподілення електроенергії,
13
40, 41
газу та води
14 Будівництво
45
15 Торгівля
50, 51, 52
16 Діяльність готелів і ресторанів
55
17 Діяльність транспорту і зв’язку
60, 61, 62, 63, 64
18 Фінансова діяльність
65, 66, 67
Операції з нерухомим майном, оренда,
19
70, 71, 72, 73, 74
інжиніринг та надання послуг підприємцям
Державне управління, освіта, охорона
20
75, 80, 85
здоров’я
Надання комунальних та індивідуальних
21
90, 91, 92, 93
послуг; діяльність у сфері культури та спорту
Разом

Кількість обстежених
підприємств
2000р.

2005р.

2010р.

263

10

38

7
3
57
30

5
0
16
14

10
5
12
9

36

15

29

0

0

1

1

4

7

14

6

13

12

6

9

14

12

9

12

8

12

9

4

7

60
211
33
34
1

35
142
18
30
2

39
81
28
24
7

41

57

101

17

18

16

37

34

22

892

436

479

За результатами діяльності у 2000 році було обстежено 892 підприємства
(крім банків) Чернівецької області. До вибірки потрапили великі, середні та
вагомі за обсягами малі підприємства, якими разом було вироблено за рік
продукції (робіт, послуг) на 1152,0 млн. грн. Вартість виробленої продукції у
розрізі агрегованих галузей (з дотриманням конфіденційності статистичних
даних) подано у табл.2.
Найбільшу частку в обсязі виробленої продукції (робіт, послуг) займали
підприємства харчової промисловості (24,5%), сільського та рибного
господарства, мисливства і рибальства (18,2%), а також з виробництва та
розподілення електроенергії, газу та води (11,4%). Обстеженими
підприємствами при виробництві усієї продукції (робіт, послуг) було спожито
продукції інших підприємств та організацій своєї та інших ВЕД на суму 748,7
млн. грн.
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Таблиця 2
Основні показники виробництва обстежених підприємств
Чернівецької області за агрегованими галузями
Агрего
-вана
галузь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Разом

2 000 р.
Вартість
Частка вивиробленої
робничого
продукції,
споживантис. грн.
ня, %
209704,2
64,0
38410,3
43,9
5403,3
44,7
282708,3
81,6
67823,7
45,7
43901,9
75,7
0
0,0
17831,3
30903,5
72811,5
31360,8
130906,8
48184,2
77114,0
14852,3
28677,7

73,9
104,8
64,6
66,0
49,7
64,8
47,7
37,8
82,1

2 005 р.
Вартість
Частка вивиробленої
робничого
продукції,
споживання,
тис. грн.
%
1450,3
116,3
16122,3
57,2
0,0
0,0
230254,8
83,9
106618,5
46,6
22496,5
72,9
0,0
0,0
23831,0
67,7
40231,2
62,5
24829,5
71,4
116557,3
63,8
30737,3
64,9
105359,0
57,6
187409,8
71,9
259593,2
29,3
17129,0
46,0
45608,5
47,4

20082,5
7879,9
11269,3
1152035,8

44,1
29,4
44,9
65,0

45999,7
19233,3
30381,2
1326375,0

36,6
24,3
31,7
57,0

2 010 р.
Вартість
Частка вивиробленої
робничого
продукції,
споживання,
тис. грн.
%
718031,4
81,3
187189,5
41,0
38730,3
70,8
559250,1
49,8
255452,5
57,7
66701,7
65,4
113335,2
101480,2
187246,4
230543,7
110254,3
340423,7
479300,4
423419,9
39979,2
193653,7
22776,3
193488,0
11348,2
71048,8
4343967,3

79,3
102,1
87,8
64,7
63,5
53,4
57,0
43,8
53,4
67,8
46,6
43,4
39,2
44,5
61,2

Джерело: структурні обстеження підприємств Головним управлінням статистики у
Чернівецькій області, розрахунки автора.

Тобто частка вартості виробничого (проміжного) споживання у загальній
вартості виробленої у 2000 році продукції (робіт, послуг) підприємствами
Чернівецької області становила 65,0%.
Для окремих галузей цей показник (третя графа табл.2) значно відрізнявся
від середнього. Підприємства з виробництва металевих виробів, очевидно,
спрацювали у збиток – придбали товарів інших виробників на 32,4 млн. грн.
для виробництва власної продукції вартістю 30,9 млн. грн. Тобто на кожну
вироблену гривню вони придбали продукції на 1,05 грн. Найменша частка
виробничого споживання спостерігалася у галузях: “державне управління,
освіта, охорона здоров’я” (29,4%), “діяльність готелів і ресторанів” (37,8%).
За 2005 рік обстежено 436 буковинських підприємств. Використовуючи
подану вище формулу, було розраховано обсяг виробництва ними продукції
(робіт, послуг), який становив 1326,4 млн. грн. Загалом у 2005 році обстежені
підприємства зменшили свою залежність від продукції інших виробників, і
частка виробничого споживання у загальній вартості виробленої продукції
(робіт, послуг) становила 57,0%. Тобто, у кожній 1 гривні виробленої у 2005
році продукції 57 коп. належало придбаній продукції інших виробників. Ця
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величина коливалася від 24 коп. – у підприємствах державного управління,
освіти, охорони здоров’я до 116 коп. – у сільському та рибному господарстві,
мисливстві і рибальстві. Остання галузь, очевидно, була збитковою.
Зменшення частки виробничого споживання у виробленій продукції 2005
року відносно 2000 року означає зростання в ній частки доданої вартості. Ця
позитивна тенденція, нажаль, не набула розвитку. Світова фінансовоекономічна криза, яка стала відчутною в Україні, починаючи з осені 2008 року,
нівелювала основні здобутки попередніх років. У 2010 році підприємства
Буковини на кожну гривню виробництва своєї продукції витрачали у
середньому по 61 коп. на придбання чужої продукції. Найбільші ці питомі
витрати були у підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної
продукції – 102 коп., з виробництва металевих виробів – 88 коп., сільського та
рибного господарства, мисливства і рибальства – 81 коп.
Можна зробити певні висновки про тенденцію зміни показника у 2000–10
роках для окремих агрегованих галузей. Так, спостерігалося збільшення
питомих виробничих витрат у готелів і ресторанів, зменшення – у харчовій
промисловості. Стабільним цей показник залишався у машинобудуванні та
інших видах переробної промисловості, значно меншим за середнє по
економіці значення він набував у підприємствах таких галузей, як “державне
управління, освіта, охорона здоров’я”, “торгівля” та “надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту”. Нагадаємо, що у
розрахунок не бралася вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу
та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві. Цей факт
особливо важливий для аналізу показників торгівельних підприємств.
Для подальшого аналізу розрахуємо відповідно до вищезазначеної
методики коефіцієнти питомого споживання aij . Матриця їх значень для 2010
року у транспонованому вигляді (рядки поміняні місцями з графами) подана у
табл.3. Для прикладу значення 30,1%, яке знаходиться на перетині рядка 11
галузі та графи 10 галузі означає, що для виробництва на 1 грн. продукції
машинобудування підприємства цієї галузі придбали металевих виробів на 30,1
коп. Якщо об’єднати дані за 2010 рік таблиць 2 і 3 по рядку 11 галузі, то можна
стверджувати, що у виробленій у 2010 році машинобудівними підприємствами
Чернівецької області продукції виробниче споживання становило 64,7%, в тому
числі металевих виробів – 30,1%, продукції машинобудування інших
виробників – 12,5%, продукції галузі “операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям” – 8,4%, електроенергії, газу та
води – 6,2%, продукції хімічного виробництва та виробництва гумових і
пластмасових виробів – 2,8%, продуктів нафтопереробки – 1,1%, послуг
транспорту і зв’язку – 1%. Частка виробничого споживання продукції (робіт,
послуг) кожної з інших галузей не перевищувала 0,7%.
За останнім рядком табл. 3 робимо висновок, що найбільше питоме
споживання економіки області у 2010 році було: 8,2% – продукції сільського та
рибного господарства, мисливства і рибальства, 7,5% – металевих виробів, 7,3%
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– електроенергії, газу та води, 5,9% – продукції хімічного виробництва,
гумових і пластмасових виробів, 5,1% – продуктів нафтопереробки.
Таблиця 3
Коефіцієнти питомого споживання економічної системи
Чернівецької області за агрегованими галузями у 2010 році, %
Галузі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36,2 0,0 0,1 12,8 0,0 0,2 6,2 12,2 0,3
1
0,3 10,3 3,0 0,0 0,1 0,8 11,5 0,4 0,1
2
0,0 0,4 6,4 0,2 1,0 1,5 12,1 6,1 4,3
3
16,7 0,1 0,5 14,9 0,1 0,2 1,7 2,3 0,3
4
0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 1,3 1,5 19,4 0,1
5
0,0 21,5 0,1 0,1 0,0 25,2 2,0 1,6 0,1
6
7
0,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 1,7 41,2 7,4
8
0,0 0,3 7,5 0,0 0,1 0,9 11,4 0,8 24,6
9
0,2 0,0 0,7 0,1 0,0 0,1 1,9 8,9 4,1
10
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 1,1 2,8 0,7
11
0,0 2,5 0,4 0,2 2,9 27,1 2,6 5,4 2,3
12
0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4 3,1 0,9 1,0
13
0,0 0,1 3,2 0,0 0,1 1,3 5,0 3,5 14,0
14
0,0 0,1 0,6 1,7 0,1 0,8 5,7 0,4 2,9
15
2,3 0,0 0,2 25,4 0,2 0,2 0,5 0,9 0,2
16
0,0 0,0 4,4 0,5 0,1 0,3 19,2 1,1 1,1
17
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0
18
0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 1,3 2,0 0,9 3,7
19
0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,9 0,8 12,2 1,0
20
0,0 0,5 2,6 0,0 0,3 0,5 17,4 1,1 0,2
21

10
0,3
2,3
5,8
0,4
3,8
0,8

11
2,0
3,1
5,0
0,2
0,8
0,4

12 13 14
0,0 2,2 0,0
0,0 1,4 0,0
0,0 13,5 1,7
0,1 7,6 0,0
0,0 3,1 0,0
0,3 3,7 0,1

15
3,1
0,0
1,1
0,1
0,4
1,5

16 17 18
0,0 1,7 0,6
0,0 6,4 0,5
0,0 10,2 0,5
0,0 0,5 0,2
0,0 2,4 0,2
0,0 6,3 0,5

20
0,9
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

21
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1

15,1
19,7
53,0
30,1
1,2
2,6
15,4
0,9
0,1
2,2
0,0
3,0
0,9
0,5

0,0
4,4
2,7
12,5
2,0
1,2
1,0
0,9
0,1
4,5
0,0
1,4
4,4
2,1

0,0 8,8 0,0
0,4 21,3 0,0
0,0 8,5 0,0
0,0 6,2 0,0
5,4 5,0 0,1
0,1 34,5 3,4
0,1 1,2 6,0
0,2 3,5 0,8
0,1 13,7 0,1
0,1 4,7 0,2
0,4 0,1 0,0
0,5 8,9 5,8
1,5 3,2 0,1
0,1 6,6 0,4

0,7
0,7
0,3
0,1
0,4
0,2
0,4
4,9
1,0
2,0
0,1
0,3
0,3
1,1

0,0 0,3 0,1 1,8 0,2
0,0 8,6 0,1 1,1 0,1
0,0 5,6 0,2 1,3 0,0
0,1 1,0 0,3 8,4 0,1
0,0 3,1 0,2 2,5 0,0
0,0 0,5 1,2 2,2 0,5
0,2 1,9 0,4 3,0 0,0
0,0 6,0 1,1 12,1 1,1
0,0 1,5 0,3 5,4 0,5
0,0 23,3 0,4 3,1 0,3
0,1 1,2 0,2 44,2 0,1
0,0 2,5 0,5 6,3 0,5
0,0 0,6 0,2 5,4 3,4
0,2 2,0 0,5 4,3 0,1

0,1
0,1
0,1
0,6
0,1
0,1
0,0
0,1
0,6
0,3
0,0
5,2
0,4
4,0

Разом

7,5

2,1

0,2

1,3

0,0

0,4

8,2

0,9

1,3

4,5

1,6

1,7

5,1

5,9

3,3

7,3

1,3

3,6

0,5

19
2,2
0,7
0,9
3,7
0,8
1,0

4,1

0,4

Джерело: структурні обстеження підприємств Головним управлінням статистики у
Чернівецькій області, розрахунки автора.

Між окремими галузями економічної системи області у 2010р. був досить
тісний зв’язок. Наприклад, підприємства сільського та рибного господарства,
мисливства і рибальства в першу чергу споживали продукцію інших
підприємств цієї ж галузі (питоме виробниче споживання становило 36,2%);
лісового господарства – продукти нафтопереробки (11,5%); добувної
промисловості – електроенергію, газ і воду (13,5%); харчової промисловості –
продукцію сільського та рибного господарства, мисливства і рибальства
(16,7%) та своєї ж галузі (14,9%); легкої промисловості – продукцію своєї галузі
(23,7%) та хімічного виробництва, гумові і пластмасові вироби (19,4%); з
оброблення деревини, целюлозно-паперового виробництва та видавничої
діяльність – продукцію своєї галузі (25,2%) та лісового господарства (21,5%).
Здійснений аналіз коефіцієнтів прямих виробничих витрат можна
аналогічно провести для 2000 та 2005 років, а також прослідкувати динаміку їх
зміни (наприклад, в [3] було здійснено аналіз впливу фінансово-економічної
кризи на виробниче споживання підприємств Чернівецької області за даними
2007 та 2009 років). Більш обґрунтований висновок про тенденції зміни обсягів
та структури виробничого споживання економіки регіону можна здійснити,
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розрахувавши матрицю коефіцієнтів питомого споживання для усіх років з
2000 по 2011, що потребує додаткових затрат часу.
Корисним є проведення подібного аналізу загалом для України, а також
для різних областей країни з тим, щоб порівняти частку та структуру
виробничого споживання їх економічних систем, рівень залежності між
окремими галузями економік, тенденції змін. Маючи таку інформаційну базу,
можна підвищити ефективність управлінських рішень, спрогнозувати прямі та
опосередковані наслідки їх впровадження.
Література до розділу 3.11
1. Вітлінський
В.В.
Моделювання
економіки:
[Навч.
посібник]
/
В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
2. Дронь В.С. Методи узгодження показників державної статистичної звітності для
оцінки параметрів моделі Леонтьєва економіки регіону / В.С.Дронь // Наук. вісник
НАСОА. – 2012. – №3. – С.15-20.
3. Дронь В.С. Вплив фінансової кризи на технологічні зв’язки економічної системи
Чернівецької області / В.С.Дронь, Є.В. Дронь // Наук. вісник Буковинської держ. фін.
акад. – 2011. – Вип. 1 (20). – С.298-306.

3.12. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ємчук Л.В.
магістр, аспірант
Хмельницький національний університет
На складний процес розвитку вітчизняної промисловості мають суттєвий
вплив попередні історичні події, а також сучасні тенденції ринку. Затяжний
спад промислового виробництва в Україні, який намітився на початку
одержання її статусу незалежності, обумовлений багатьма факторами, як
зовнішніми, так і внутрішніми. Незважаючи на те, що всі українські
підприємства перебувають практично в однакових зовнішніх умовах, серед них
є такі, які адаптувались до зовнішнього середовища і працюють цілком
успішно.
Таким чином, занепад багатьох вітчизняних підприємств пояснюється не
тільки наявністю несприятливих зовнішніх умов, але також і внутрішніми
причинами, які призводять до надзвичайно високого рівня виробничих витрат.
В сучасних умовах діяльності вітчизняних підприємств, коли їх переважна
більшість не має можливостей для одержання великих обсягів інвестицій,
перші кроки по підвищенню ефективності необхідно здійснювати на підставі
існуючих технологій, оптимізуючи в першу чергу організацію господарської
діяльності і управління.
Серед усіх галузей промисловості основоположне місце посідає
машинобудування як комплексна галузь, яка забезпечує необхідним
устаткуванням суміжні галузі, стимулюючи їх економічне зростання і
створення додаткових робочих місць. Проте діяльність машинобудівних
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підприємств характеризується незначними обсягами реалізованої продукції в
2011 році, як і в попередні роки, що свідчить про недостатній розвиток галузі
(рис. 1) [1]. Тому важливим напрямом інтенсивної перебудови вітчизняної
промисловості
є
подальше
стимулювання
діяльності
підприємств
машинобудівного комплексу.
Добувна промисловість
11
Виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
Легка промисловість

22,7
16,6
6,9
5,7
11,6

0,7

6,7

Виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна
промисловість

18,1

Рис.1. Розподіл обсягу реалізованої продукції за видами діяльності у 2011 році
( у відсотках до загального обсягу) [1]
Основне завдання машинобудівного підприємства – пошук ефективних
шляхів використання ресурсів, встановлення в результаті цього ціни на
виготовлену продукцію, що дозволяє максимізувати прибуток підприємства.
Важливе місце в характеристиці машинобудівного підприємства займає
проблема визначення його цільової функції, критерію оцінки результатів
діяльності, розміру прибутку, обсягу продажів, темпів росту реальних активів,
утримання певної частки ринку, питомої ваги власного капіталу підприємства.
Зміни характеристик попиту та пропозиції неодмінно позначаються на величині
прибутку, що спонукує підприємство перерозподіляти виробничі ресурси.
Поведінка господарюючого суб’єкта, вибір іншої мети, чим максимізація
прибутку, відбивається на параметрах його функціонування – ціні, якості і
кількості продукції, величині адміністративних витрат і т.д., аж до реакції
пропозиції продукції на зміну її ринкової ціни. Всі перераховані вище причини
можуть призвести до втрати підприємством конкурентоспроможності на ринку,
а також до дестабілізації економічної системи регіону.
З метою оцінювання рівня прибутковості підприємств машинобудівного
комплексу України та підтвердження виділених нами проблем в табл. 1
представлено динаміку показника рентабельності операційної діяльності
підприємств даної галузі.
Рівень рентабельності машинобудівних підприємств почав падати ще з
кінця 2008 року, що обумовлено початком кризи. У 2011 році значення
рентабельності машинобудування значно покращилося не лише по відношенню
до 2010 року, а й до усього аналізованого періоду. Сьогодні на промислових
підприємствах значна увага приділяється освоєнню та підготовці випуску
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нових видів продукції, упровадженню
переозброєнню виробництва.

нових

технологій,

технічному

Таблиця 1
Показники рентабельності підприємств машинобудування України [1]
Роки
Показник
2005
2006
2007
2008 2009 2010
2011
Рентабельність
3,4
2,6
4,3
2,9
3,5
6,6
8,5
машинобудування, %
Рентабельність
5,5
5,8
5,8
4,9
3,2
3,6
4,8
промисловості,%
У 2011році інноваційною діяльністю в промисловості займалися 1679
підприємств, або 16,2% загальної кількості обстежених промислових (у 2010 р.
– 1462 підприємства, або 13,8%). Вищою за середню в Україні частка
інноваційних підприємств була серед підприємств із виробництва коксу та
продуктів
нафтопереробки
(34,9%
підприємств
виду
діяльності),
машинобудування (24,5%), а також хімічної та нафтохімічної промисловості
(24,0%); у розрізі регіонів – на промислових підприємствах Запорізької, ІваноФранківської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської,
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей,
міст Києва та Севастополя [1].
Порівняно з 2010 роком кількість підприємств, що витрачали кошти на
інноваційну діяльність, зросла більш ніж на 20%. Обсяг інноваційних витрат у
2011році становив 14,3 млрд.грн. (у 2010 р. – 8 млрд. грн.) [1].
Слід зазначити, що на придбання машин, обладнання та програмного
забезпечення було витрачено майже три чверті загального обсягу інноваційних
витрат [1].
Однак науково-технічні досягнення в галузі економіки все-таки не
зможуть вплинути на хід деяких процесів, наприклад, таких як циклічність
розвитку економічних систем. Результатом цього є відчутна на сьогодні в
цілому світі економічна криза.
Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі
(організації), що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі [2,
с.13;. 3, с.11]. Економічні суб’єкти діють в умовах обмеженості ресурсів, часу й
інформації, що призводить до виникнення протиріч між ними. Циклічність
розвитку економічних систем пояснює неминучість виникнення кризи. В
умовах постійного сприятливого економічного клімату, як і несприятливого,
соціально-економічна система не розвивається, а функціонує, що в підсумку
призведе до її виродження. І лише періодична зміна сприятливих ситуацій
несприятливими, тобто настання криз, дозволяє економіці розвиватися й
виходити на нові рівні функціонування. Таким чином, кризи є неминучими й
необхідними.
Для того щоб зменшити негативні наслідки кризи, й використати всі
можливості складної ситуації, необхідно зосередити увагу не тільки й не
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стільки на усуненні кризи, а на методах передбачення, прогнозування й
управління машинобудівним підприємством в умовах кризи. На кожному
машинобудівному підприємстві повинна бути побудована система
попередження й випередження розвитку кризових ситуацій, що включає якіснокількісний аналіз показників діяльності підприємства, які повідомляють про
появу кризи. Одним із основних завдань управління машинобудівним
підприємством в кризових умовах є визначення засобів і методів та
диференціація технологій менеджменту.
Поняття «криза» найтіснішим способом пов’язане з поняттям «ризик», що
тією чи іншою мірою впливає на методологію розробки будь-якого
управлінського рішення. В умовах кризи й не тільки перевага віддається
менеджерам, які здатні швидко приймати об’єктивні рішення в критичних
ситуаціях. Не дивлячись на унікальність кожної такої ситуації, використання
наукової методології, а не суб’єктивної думки, дозволить прийняти оптимальне
рішення.
Першочерговою задачею в цих умовах є підвищення оперативності та
достовірності управлінської інформації. Вирішення поставлених завдань
можливе лише на основі запровадження сучасних інформаційних систем.
Впровадження і розвиток комп’ютерних технологій забезпечує можливість
ефективного інтелектуального оброблення великих обсягів інформації та
створення баз знань підприємства, які необхідні для обґрунтованого прийняття
управлінських рішень.
Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінні на
машинобудівному підприємстві передбачає визначення кількості, послідовності
і характеру операцій, які становлять процес управління, а також розробку і
підбір для кожної операції відповідних способів, прийомів і технічних засобів,
що в кінцевому результаті сприяє підвищенню ефективності діяльності
підприємства.
Управлінські системи машинобудівних підприємств мають свої
особливості становлення і розвитку, що обумовлені специфікою діяльності
машинобудівної галузі, і реалізація поставлених перед ними завдань
інтегрується з еволюційними процесами інформаційних систем управління.
На думку автора, для управління машинобудівним підприємством із
врахуванням розвитку інформаційних технологій необхідно орієнтуватися, в
першу чергу, на системний підхід, який дозволяє формувати комплексний
аспект дослідження функціонування підприємства.
Системний підхід – це більш високий рівень методології дослідження,
який вимагає максимально можливого врахування всіх складових проблем в їх
взаємозв’язку, із виділенням основного і суттєвого, визначенням характеру
взаємозв’язку між аспектами, властивостями і характеристиками.
Отже, система управління машинобудівного підприємства – це
сукупність усіх підсистем, елементів, процесів, технологій, взаємозв’язків між
ними, інформаційних ресурсів, що забезпечують задане функціонування
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підприємства та його подальший розвиток. Запропонована нами загальна схема
схема системи управління підприємством представлена на рис. 2.
Суб’єкт
управління

Організація
управління
Методи управління

Об’єкт
управління

Технології управління

Информаційна підсистема: інформація, информаційні ресурси,
знання
Підсистема розвитку: стратегія, тактика, формування цілей

Рис. 2. Загальна схема системи управління підприємством (розроблено автором
на основі [2; 4, с.7-13] )
Перша підсистема системи управління включає сукупність управлінських
органів, підрозділів і виконавців, які виконують поставлені перед ними
завдання, а також методи, за допомогою яких здійснюється управління, тому
дану підсистему можна визначити як єдність організації, технології і методів
управління. Друга підсистема є інформаційною і охвачує всю систему
управління, оскільки без використання інформації та її передачі здійснювати
управління підприємством та його структурними підрозділами неможливо.
Третьою підсистемою є підсистема розвитку системи управління, яка
визначає і забезпечує подальший розвиток підприємства. Між системою
управління, її підсистемами, елементами і зовнішнім середовищем існує тісний
взаємозв’язок. Система управління підприємством функціонує на підставі
інформації про стан об’єкта, про вхідні (матеріальні, трудові, фінансові
ресурси) і вихідні дані (готова продукція, економічні і фінансові результати) у
відповідності з поставленою метою (забезпечити обсяг випуску продукції
належної якості та отримати оптимальний рівень прибутку). Управління
здійснюється шляхом спрямування управлінського впливу у вигляді
формування завдань до кожного структурного підрозділу із врахуванням
зворотнього зв’язку про стан керованої системи і зовнішнього середовища.
Призначення керуючої системи – формувати такі впливи на керовану систему,
які спонукали б останню прийняти стан, обумовлений ціллю управління. На
думу автора, стосовно до машинобудівного підприємства можна стверджувати,
що ціль управління – це виконання виробничої програми в рамках технікоекономічних обмежень; керуючі впливи – це плани робіт підрозділів; зворотній
зв’язок – це дані про хід виробництва: випуск і реалізація продукції, стан
устаткування, запасів на складі і ін. Цілком зрозуміло, що плани й зміст
зворотнього зв’язку – це не що інше, як інформація. Тому процеси формування
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керуючих впливів і є процесами перетворення інформації. Реалізація цих
процесів і складає основний зміст управлінських служб.
Таким чином, управління діяльністю підприємства має безперервний
характер, ґрунтується на інформаційних потоках, що забезпечують
взаємозв’язок між елементами його управлінської системи. Рух і використання
інформації передбачає виконання керуючих впливів, які здійснюються на
основі ухвалення відповідного управлінського рішення. В загальному вигляді
управління можна представити як процес розробки, прийняття і реалізації
управлінських рішень, спрямованих на досягнення підприємством поставлених
цілей [4, с.12]. Принцип системності полягає в тому, що задача повинна
розглядатися комплексно з усіма можливими інформаційними зв’язками. Не
можна розглядати якесь завдання автономно від інших і реалізовувати лише
окремі його аспекти. При системній автоматизації передбачається, що об’єктом
виступає не окрема задача, а організація в цілому або її частина, яка сама по
собі утворює систему.
Тому в автоматизованій системі управління особлива увага має
приділятися використанню технічних засобів збору і реєстрації інформації, які
поєднують операції
вимірювання, реєстрації, накопичення та передачі
інформації по каналах зв’язку, введення безпосередньо в ЕОМ для формування
потрібних документів або накопичення даних в системі. І для цього необхідно
оперативно володіти повним комплексом виробничої, фінансової та
маркетингової інформації. Останнім часом продовжує зростати попит саме на
інтегровані системи управління [5, с.29].
Кожна система управління економічним об’єктом інтегрована з
економічною інформаційною системою, під якою слід розуміти сукупність
внутрішніх і зовнішніх потоків прямої і зворотної інформації економічного
об’єкта, методів, технічних засобів, фахівців, які приймають участь в процесі
обробки інформації і формуванні управлінських рішень. Таким чином,
інформаційна система виступає системою інформаційного забезпечення
працівників управлінських служб і виконує технологічні функції по обробці,
накопиченню, зберіганню і передачі інформації як внутрішнім, так і зовнішнім
користувачам. Сучасний рівень інформатизації суспільства та формування
економіки знань визначають використання найновіших технічних,
технологічних і програмних засобів в різних інформаційних системах
економічних об’єктів. Тому постає необхідність визначення автоматизованої
інформаційної системи як сукупності інформації, інформаційних ресурсів,
знань, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних,
технологічних засобів і фахівців, призначеної для обробки інформації і
прийняття управлінських рішень для досягнення поставленої мети.
Створення автоматизованих інформаційних систем сприяє підвищенню
ефективності виробництва на підприємстві і забезпечує якість управління.
Зростаючий попит на інформаційні технології і послуги за останні роки
призвів до того, що сучасні технології обробки інформації орієнтовані на
застосування самого широкого спектру робіт, і насамперед, комп’ютерної
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техніки і засобів комунікації. На їх основі створюються автоматизовані системи
і мережі різних конфігурацій з метою не тільки накопичення, збереження,
обробки інформації, але і з метою максимального наближення складових
автоматизованих інформаційних систем до робочого місця менеджера та
керівників головної ланки управління.
Основне призначення інформаційної системи підприємства –
обґрунтоване вирішення управлінських завдань. Якщо розглядати можливості
інформаційної системи з позицій вирішення конкретних управлінських завдань,
то вона забезпечує: своєчасний доступ до інформаційних ресурсів; ефективну
координацію внутрішньої діяльності та оперативне поширення управлінських
рішень; контроль за виконанням поставлених завдань; використання
попередніх даних, що зберігаються в базах даних; внесення змін в базу даних в
залежності від результатів дослідження виробничих ситуацій; швидку обробку
поточних і попередніх даних, можливість багатоваріантного прогнозування
планових показників; підвищення якості і ефективності управління.
Інформаційні системи можуть змінювати ієрархію прийняття рішень на
підприємстві, знижуючи витрати на придбання інформації і розширюючи сфери
її використання.
Інформаційна система підприємства повинна володіти наступними
властивостями: збереження інвестицій – мінімізувати витрати на введення
інформаційної системи; надійність – передбачає гарантування збереження і
доступність даних при будь-яких технічних несправностях і забезпечення
ефективного захисту даних від несанкціонованого доступу; можливість росту –
масштабованість, можливість розширення; ступінь автоматизації різних видів
діяльності – повнота автоматизації всіх видів діяльності, а не лише бухгалтерії;
інтуїтивність інтерфейса – можливість користувача розібратися в інтерфейсі без
опису; можливість інтеграції з електронним документообігом – реалізація
функції документообігу в системі чи можливість інтеграції із зовнішньою
системою документообігу; адаптованість до бізнесу клієнта – ступінь
узгодженості властивостей системи з потребами клієнта; доступна ціна. Такі
інформаційні системи стають життєво необхідними для машинобудівних
підприємств і можуть бути джерелом конкурентної переваги. За існуючими
оцінками фахівців впровадження підприємствами сучасних інформаційних
технологій організації і управління бізнесом зможе підвищити їх
продуктивність праці у два і більше рази [5, с.217].
Нові тенденції економічного розвитку країн-лідерів світової економіки та
набутий досвід багатьох вітчизняних підприємств свідчать про те, що
використання досягнень індустрії інформаційних систем в управлінні
підприємствами є необхідними умовами та складовими успіху управлінського
процесу будь-якого підприємства. Стратегічні перспективи діяльності
підприємства залежать від того, чи будуть здатні функціонувати інформаційні
системи у стратегічній перспективі. Проте, незважаючи на потужні можливості
сучасних інформаційних технологій та інформаційних систем управління,
проблема ефективного їх використання для оновлення технологій управління
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вітчизняних підприємств машинобудування залишається нерозв’язаною, що
вимагає проведення подальших досліджень.
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3.13. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ КРАЇНИ
Засанська С.В.
к.е.н.
Рівненський інститут ВНЗ
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
В економічній літературі існує твердження про те, що інноваційна
діяльність у сільському господарстві носить особливий характер, оскільки
залежить від сезонних ризиків, тривалості селекційних процесів, впровадження
розробок у виробництво, розміру фінансування, державної підтримки тощо.
Дослідження різноманітних підходів до оцінювання інноваційних
процесів та розробки стратегії інноваційного розвитку сільського господарства
країни проводили відомі вітчизняні вчені: А.Ф.Бондаренко, А.Н.Бузні,
О.Б.Бутнік-Сіверський, М.І.Кісіль, О.В.Крисальний, М.Ф.Кропивко, О.А.Лапко,
М.І.Лобанов,
Б.М.Мочалов,
П.М.Музика,
П.Т.Саблук,
М.А.Садиков,
С.В.Шолудченко та інші.
Загально-науковим підходом до аналізу об’єкту дослідження є його поділ
на якісні та кількісні складові. Так, до основних кількісних критеріїв
оцінювання інноваційного потенціалу сільськогосподарських суб’єктів країни
відносять: природно-ресурсні, фінансово-економічні, матеріально-технічні,
трудовий потенціал; до якісних: організаційні, управлінські, інноваційні,
інформаційні. Визначення інноваційного потенціалу можливе за кожним
елементом. Проте, в науковій літературі недостатньо висвітлено методологічні
підходи до оцінювання інноваційного потенціалу сільського господарства
країни за наведеними критеріями.
Розглянемо природно-ресурсні фактори. Оскільки найбільша кількість
новацій припадає на створення нових сортів і гібридів сільськогосподарських
культур, розведення різноманітних видів тварин, нової техніки, вакцин, то
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оцінка інноваційного потенціалу сільськогосподарської галузі здебільшого
базується на кількісних показниках.
Безперечним фактором розвитку сільськогосподарського виробництва
стає природно-ресурсний, а саме земля – як найголовніший засіб для
вирощування різноманітної продукції. Та з розвитком нанотехнологій і генної
інженерії ми все частіше стикаємося з явищем генно-модифікованої продукції.
Мільярдний бізнес на хімічних гербіцидах й пестицидах нівелює можливість
застосування органічних добрив в сільському господарстві від яких, як
стверджують агрономи, врожайність культур може збільшитись втричі.
Втішаючим фактом є те, останніми роками поширюються інноваційні методи
пермакультури, які у вільному доступі розповсюджуються серед прибічників
екологічно чистого сільського господарства [1].
Експерти свідчать, що вітчизняна економіка може генерувати власне
зростання внаслідок збільшення показників інвестицій, освіти й персоналу. За
результатами моніторингу патентної активності в Україні було виявлено, що
найчастіше патентуються винаходи з медицини та гігієни (11,4%) та сільського
господарства (6%) [2].
Так, розрахунок економічної оцінки природних ресурсів можна навести
класичну формулу в узагальненому вигляді:
,
де:

(1)

- економічна оцінка природних ресурсів, грн..;

- витрати на освоєння та експлуатацію природного ресурсу, грн..;
- обсяг природного ресурсу, од.; м3; кг; га та ін.
Обсяг природного ресурсу
є натуральним показником і визначається
різними способами.
Однак, для визначення значущості ресурсу підходить відома формула
наведених витрат:
,
де

(2)

- поточні витрати на освоєння та експлуатацію природного об’єкту,

грн;
- галузевий нормативний коефіцієнт ефективності капітальних
вкладень;
- капітальні вкладення на освоєння та експлуатацію природного
об’єкту, грн..
При виборі варіанту освоєння природних ресурсів на рівні регіону
застосовують оцінку природних об’єктів інтегральним методом. Суть його
заключається у визначенні повного економічного ефекту, який отримується у
процесі використання природно-ресурсного потенціалу регіону. Існує декілька
підходів до інтегральної оцінки природних ресурсів.
Основним розрахунковим розділом є зіставлення ефектів та збитків від
експлуатації природного об’єкту:
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,

(3)

де:
- ефект від функціонування господарських одиниць, які
використовують природні ресурси, грн.;
- економічні збитки, що формуються у регіоні в результаті експлуатації
природних ресурсів, грн. [3].
При розрахунку різниці між ефектом від функціонування господарських
одиниць, які використовують природні ресурси ( ) та економічними збитками,
що формуються у регіоні в результаті експлуатації природних ресурсів ( )
визначається загальна економічна оцінка природних ресурсів. Якщо дані
показники зіставити неможливо, то ефект розраховується диференціальною
рентою, яка одержується при комплексному використанні природно-ресурсного
потенціалу. Також ефект може бути представлений відносною економією та
розміром попереджених збитків. Важливим показником для оцінки природних
ресурсів стає чинник часу. При проведенні інтегральної оцінки природних
ресурсів встановлення норми дисконтування є досить важливим моментом,
оскільки цей коефіцієнт відображає ступінь знецінювання економічних благ
через об’єктивно існуючі переваги їхнього споживання в часі. Тому, для
відповідної оцінки за основу беруть норматив ефективності капітальних
вкладень єдиний для економіки в цілому. Таким чином, інтегральну оцінку слід
застосовувати у прогнозних і поточних розрахунках при вирішенні питань про
доцільність освоєння чи вибуття конкретних видів природних ресурсів як
елементів природно-ресурсного потенціалу регіонів, а також при оцінці
складових національного багатства [3].
Фінансово-економічні критерії включають як оцінку інноваційних
можливостей галузі сільськогосподарського виробництва, так і її фінансування.
За відомим підходом Мочалова Б.М., оцінка економічного потенціалу
проводиться використовуючи добуток наступних показників:
,
де

(4)

- економічних потенціал, грн.;

- вартість витрат минулої праці у вигляді основних виробничих
фондів, грн.;
- матеріальні витрати, які входять до складу валового суспільного
продукту, грн.;
- витрати праці на створення національного доходу, грн.;
- вартісна оцінка природних ресурсів, грн. [4].
Ряд інших дослідників пропонують річний економічний потенціал країни
визначати наступним чином:
,
де

- сукупний річний економічний потенціал країни, грн.;
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(5)

- економічний потенціал (сукупна продуктивність) використаних
потужностей загально ресурсного комплексу, грн.;
- економічний потенціал ресурсів, не використаних в даному році
для потреб суспільного виробництва, грн.;
- додаткові нові потужності, освоєні за рік і використані в
суспільному виробництві, грн. [5].
Для оцінки виробничого потенціалу регіону враховують кількісну оцінку
потенціалу підприємства за об’ємами виробництва, потенціал регіону за
об’ємами виробництва товарів та в групах товарів [6].
Проте, видається, що дана формула підходить до визначення можливого
сукупного річного економічного потенціалу країни, оскільки показник
включає економічний потенціал не використаних ресурсів. Отже, показник
набуває номінального, а не реального змісту.
Тому, для розрахунку реального сукупного річного економічного
потенціалу країни слід використати добуток наступного вигляду:
,
(6) [авт.]
Окрім цього, враховуючи специфіку сільськогосподарської галузі для
оцінки інноваційного потенціалу необхідно долучити показники кількості
новоствореної продукції.
Так, якщо об’єм виробленого товару

у поточному (аналізованому)

періоді по регіону визначити як
, а в базовому (порівнюваному) як
, то
потенціал регіону за об’ємами виробництва товарів можливо визначити за
наступними формулами (7-9):
,

(7)

де
- кількісна оцінка потенціалу підприємства за об’ємами
виробництва j-го товару, шт.;
- це i-й регіон (

);

- це j-те найменування товарів, яке виробляється (
).
Такий підхід можна застосувати для визначення регіонального
сільськогосподарського інноваційного потенціалу, при цьому замість показника
товару, який виробляється використовувати показник продукції, яка
створюється.
Для визначення складових сукупного річного регіонального потенціалу за
об’ємами виробництва підійде відношення:
,
де

- потенціал регіону за об’ємами виробництва товарів, %.
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(8)

Це буде справедливим і для визначення інноваційного потенціалу регіону
за об’ємами створеної продукції внаслідок інноваційної діяльності.
Для розрахунку складових сукупного річного регіонального потенціалу за
об’ємами виробництва в -групах можна скористатись формулою:
,
де

(9)

- потенціал регіону за об’ємами виробництва в -групах, %.

- товарні групи, у які об’єднуються товари (
) [6].
Наведений підхід уможливлює визначення лише виробничогосподарської діяльності регіонів. Для розрахунку інноваційного потенціалу
країни та регіону зокрема, слід провести таку оцінку за об’ємами створення
продукції в результаті інноваційної діяльності в сільському господарстві.
Хомяков В.І. пропонує під потенціалом розвитку економічної системи
розуміти сукупність можливостей, наявних сил, запасів, засобів, що необхідні й
можуть бути використані для розвитку економічної системи певного рівня. Для
цього автор наводить формулу наступного вигляду:
,
де

(10)

- потік чистого прибутку, грн.;
- амортизаційні відрахування, грн.;
- розмір дотацій, грн.;

- розмір податкових пільг, грн. [7].
Наведений підхід має економічну природу, оскільки визначає можливі
фінансові ресурси для розвитку економічної системи. Окремо виділивши у
складі потоків чистого прибутку чисті грошові потоки генеровані внаслідок
впровадження інноваційних розробок можна визначити динаміку інноваційного
потенціалу розвитку будь-якої галузі економіки у розрізі регіонів та країни в
цілому.
Тобто, для завдань відповідної оцінки елементів економічної системи
необхідно конкретизувати напрямки аналізу. Як відомо, потенціал розвитку
галузей економіки не є постійною величиною. Тому, для його оцінки можна
скористатись коефіцієнтом:
, (11)
де

- показники будь-якої -ої галузі, грн.;
- показники для будь якої іншої -ої галузі, грн.;

- обсяг реалізації продукції, шт. [7].
За допомогою наступної системи рівнянь можна визначити потенціал
економічної системи як народного господарства вцілому, так і окремих його
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галузей. Для оцінки варіантів розвитку економічної системи, приймають обсяги
чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, фонду оплати праці, доданої
вартості у різних податкових умовах та їх частки по окремих галузях,
підприємствах, виробництвах в базовому році та в перспективі:
(12)
При оподаткуванні прибутку використовують наступну систему рівнянь:
,
,

(13)
При оподаткуванні доходу:
,

,
(14)

При цьому:

- розмір прибутку до сплати податку, грн.;

- амортизаційні відрахування, грн.;
- фонд оплати праці, грн.;
- відрахування на соціальні заходи, грн.;
- обсяг реалізації продукції, шт.;
- ставка податку в частках одиниці;
- частка в собівартості відповідно матеріальних (в тому числі
інших) витрат, амортизаційних відрахувань та витрат на оплату праці, грн.;
- рентабельність, %;
- нарахування на заробітну плату, в частках одиниці;
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- понижуючий коефіцієнт до норм амортизації;
- частка основних виробничих фондів, що поліпшуються;
- коефіцієнт централізації частки майна амортизаційних відрахувань в
держбюджет;
- розмір податкових пільг на поліпшення основних виробничих фондів,
в частках одиниці.
Такий підхід дає можливість врахувати зміни показників у часі.
Дослідниками було встановлено, що зростання показника
збільшення змін параметрів при зміні

й чим більше

впливає на

, тим більше, за решти

рівних умов, змінюються значення інших параметрів при зміні
[так само].
Щодо матеріально-технічних критеріїв. Для успішної стратегії
інноваційного розвитку сільського господарства в напрямку просування
наукової продукції на агропромисловий ринок на теренах нашої країни були
створені центри наукового забезпечення аграрно-промислових комплексів
регіонів, які є координаторами науково-технічної політики держави в цій сфері.
В Україні є чималий потенціал перспективних інженерних розробок
сільськогосподарської техніки й обладнання та, на жаль, він часто залишається
не реалізованим внаслідок нестачі фінансування [8].
Вітчизняний ринок сільськогосподарського машинобудування наразі
потребує коротко-, середньо- та довгостроковго планування. Згідно досліджень
інституту аграрної економіки, щорічно втрачається третина врожаю, який
оцінюється в 15-20 млрд.грн. Більшість техніки і обладнання є застарілим, що
збільшує амортизаційні відрахування. Окрім цього існує дефіцит
висококваліфікованих механізаторських кадрів. Для виправлення ситуації
потрібно розробити відповідні програми фінансового лізингу, які б надавали
можливість викупу сільськогосподарської техніки й обладнання [8].
Поряд з цим, в країні здебільшого створюються нормативні документи,
які визначають здійснення державного технічного нагляду. Так, законодавчим
підґрунтям для інженерно-технічного розвитку є Закон України № 229-V “Про
систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу
України” прийнятий 05.10.2006 зі змінами від 01.07.2010 № 2402-VI.
Не дивлячись на це, в найбільш наукомістких напрямках спостерігається
зношення матеріально-технічного устаткування науково-дослідних установ.
Для проведення фундаментальних досліджень останніми роками значно
знизились показники фінансування цих організацій. Поряд з цим, середній
рівень заробітної плати у багатьох осіб з числа кадрового потенціалу не
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гарантує їм достатній рівень життя. Як наслідок відбувається скорочення
наукових працівників й постаріння працюючих науковців [9; С.7].
Розглядаючи якісні критерії оцінювання інноваційного потенціалу
сільськогосподарської галузі країни традиційно пріоритетними залишаються
управлінсько-організаційні, інформаційні та інноваційні. Для стратегічного
розвитку визначальною стає управлінська інформація, від своєчасності та
достовірності якої залежить конкурентна позиція будь-якого об’єкту, що
розвивається.
Інноваційна складова в галузі сільськогосподарського виробництва
оцінюється наступними показниками: використання об’єктів промислової
власності та раціоналізаторських пропозицій; обсяг реалізованої інноваційної
продукції; кількість спеціалізованих центрів просування технологій; кількість
інноваційно-активних сільськогосподарських підприємств; розмір витрат на
наукові дослідження й розробки, питома вага витрат на інновації у складі ВВП;
кількість отриманих патентів в галузі сільського господарства; доходи від
впровадження інноваційних розробок.
Отже, для оцінювання інноваційного потенціалу сільськогосподарської
галузі потрібно враховувати її специфіку, фінансові, технічні та людські
можливості.
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3.14. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОМ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОСНОВЕ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Иванова Н.В.
к.э.н., доцент
Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград, Россия
В условиях членства в ВТО главной тенденцией аграрной экономики
России
становится
обретение
новых
факторов
эффективности
функционирования предприятий и повышение их конкурентоспособности.
Возникает необходимость поиска инновационных способов управления
маркетингом и внедрение прогрессивных методов продвижения продукции.
Рыночные требования, предъявляемые к формированию маркетинговой
политики в АПК, касаются не только качества производимого товара, его
соответствия запросам рынка, доведения до конечных потребителей,
обеспечения доступности целевому сегменту, но и возможности реализации
наступательной конкурентной стратегии на рынках сбыта, способствующей
финансовой устойчивости предприятия и привлекательности для инвесторов.
Конкуренция
выступает основным фактором, подлежащим учету
агропромышленным предприятиям для достижения успеха на рынке в условиях
глобализации и финансовой нестабильности [1]. Именно конкуренция
определяет, насколько уместна избранная маркетинговая стратегия
агроформирования и ее компоненты: инновации, капитал, менеджмент,
корпоративная культура и т.д. Конкурентная стратегия агропромышленного
предприятия – это поиск благоприятного положения в отрасли или на
региональном рынке сырья и продовольствия. Она обеспечивает предприятию
такое положение, которое позволяет извлекать прибыль на долгосрочной
основе, несмотря на противодействие различных внешних и внутренних
факторов.
Чтобы приступить к выработке правильной конкурентной стратегии
агропромышленного предприятия, руководству необходимо предварительно
оценить: рентабельность производства, продаж, капитала, имущества, долю
контролируемого
рынка,
инновационность
и
инвестиционную
привлекательность, эргономичность и безопасность производства, социальные
параметры и финансовую устойчивость.
Привлекательность бизнеса и конкурентная стратегия агроформирования
в значительной мере зависят также от потенциала самого предприятия, а
конкурентные преимущества возрастают с повышением потребительской
ценности, которую оно может создать для покупателей продукции.
Если предприятие действует на рынке в условиях чистой конкуренции
или планирует «выбросить» на рынок конкурирующий продукт, для успеха
важно знать среду, как самого конкурента, его производство, маркетинг, кадры,
финансы, так и товар который использует конкурент. Наиболее важно понять
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отношение потребителей к товару конкурентов и их политике сбыта, а так же
потенциальные возможности конкурентов [2].
Конечная цель конкурентной стратегии – правильное использование
факторов конкуренции, а в идеальном случае их изменение в пользу
предприятия. В любой отрасли правила конкуренции определяются основными
конкурентными факторами, сформулированными американским экономистом
М. Портером [3]:
 появлением новых конкурентов;
 угрозой товаров-субститутов;
 конкурентными преимуществами поставщиков;
 конкуренцией среди уже существующих производителей.
Степень воздействия этих факторов варьируется от отрасли к отрасли и
может изменяться по мере их развития. Конкурирующие предприятия в
аграрной сфере можно сгруппировать по следующим признакам:
 предприятия, ориентирующиеся на удовлетворение всего комплекса
запросов предъявляемых потребителями;
 предприятия, работающие на определенный рыночный сегмент;
 предприятия, выходящие на рынок с аналогичной продукцией;
 предприятия, обслуживающие аналогичной продукцией другие аграрные
рынки;
 предприятия, производящие товары заменители.
Конкурентоспособность
предприятия,
представляющая
собой
преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри
страны и на мировом уровне по продуктивности [4], определяется потенциалом,
достаточным для того, чтобы удержать или расширить занимаемую долю рынка
в условиях конкурентной борьбы (рис. 1).
Конкурентоспособность продукции
Конкурентоспособность предприятия
Конкурентоспособность отрасли
Конкурентоспособность региона
Конкурентоспособность страны

Рис. 1. Схема взаимосвязи объектов конкурентоспособности
Фирма-лидер агропродовольственного рынка должна обладать
следующими преимуществами: соизмеримость характеристик выпускаемой
продукции по удовлетворению идентичных потребностей; соизмеримость
сегментов рынка, для которых предназначена продукция; соизмеримость фазы
жизненного цикла, в которой функционирует предприятие.
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Ключевым моментом завоевания позиций на рынке относительно
многочисленных конкурентов является – своевременное обновление
производимых товаров, подготовка и реализация новых экологически чистых
видов продукции.
Агропродовольственный рынок предъявляет высокие требования к
качеству продукции, ее товарному виду, упаковке, поскольку от этого зависит
успех реализации и продовольственная безопасность. В связи с возрастанием
роли интенсивных факторов развития аграрной экономики современные
агропромышленные предприятия постоянно решают задачи повышения
качества и конкурентоспособности продукции (рис. 2).

Рис. 2. Слагаемые конкурентоспособности и качества продукции
Практика показывает, что в условиях рынка рентабельны только те
предприятия, которые увеличивают объем производства и качество продукции
при одновременном снижении затрат труда и средств на ее производство.
Конкурентоспособность предприятия предполагает и конкурентоспособность
способа производства, технологий, определяемых показателями ресурсоемкости
во всех ее модификациях: трудоемкость, землеёмкость, энергоемкость,
материалоемкость, фондоёмкость, себестоимость. Обобщение различных
классификационных подходов отечественных и зарубежных ученых
экономистов (см. например: [2, 3, 4, 5]) позволило сгруппировать основные
факторы
эффективности
аграрного
производства,
определяющие
конкурентоспособность предприятий АПК по степени воздействия цен,
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прибыльности, затрат, потребительских качеств продукции и необходимых
ресурсных вложений (рис. 3).
Действие
каждого
из
конкурентных
факторов
зависит
от
организационной структуры, специализации, экономических и технических
особенностей предприятия. При этом основным фактором успеха в любом
деловом начинании является удовлетворение потребностей покупателя,
готового платить за продукт сумму, превышающую затраты на ее
производство.
Основа высокой прибыльности агропромышленного предприятия – это
конкурентное преимущество, которое можно поддерживать в течение
длительного времени. Любое агроформирование может иметь ряд
преимуществ, которые в общем виде можно свести к низкой себестоимости
продукции и ее дифференцируемости, то есть производству продукции,
отличной от той, что производится основными конкурентами. Значимость всех
преимуществ или недостатков определяется характером их влияния на затраты
и
дифференцируемость
продукции.
Низкая
себестоимость
и
дифференцируемость продукции – это способность предприятия управлять
основными факторами конкуренции лучше, чем оппоненты. Приведенные
выше основные конкурентные преимущества аграрного производства в
сочетании с региональными особенностями применения, в которых
предприятие стремится их достичь, приводят к выбору одной из общих
конкурентных стратегий достижения высоких показателей (табл. 1), которые
кратко можно сформулировать следующим образом:
1) лидерство в области минимизации себестоимости для части
ассортимента выпускаемой продукции;
2) дифференцируемость продукции имеющегося ассортимента;
3) фокусирование определенного ассортимента выпускаемой продукции
на минимизацию себестоимости;
4) фокусирование в определенном сегменте рынка на новую продукцию.
Таблица 1
Конкурентные стратегии агропромышленного предприятия
Особенности цели
Широкая цель
Узкая цель

Себестоимость
Лидер в области низкой
себестоимости

Дифференцируемость
Фокусирование на низкой
себестоимости товара

Фокусирование на низкой
себестоимости

Фокусирование на
дифференцируемости
продукции

Формирование
конкурентной
стратегии
агропромышленного
предприятия предполагает комплексное изучение маркетинговой среды во всей
полноте ее рыночных связей, внутренних и внешних факторов развития. Это в
свою очередь требует сбора и обработки информации, соблюдения логической
строгости и непротиворечивости суждений, необходимой точности и полноты
оценки параметров функционирования среды.
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-финансовая и
инвестиционная
политика государства;
-налоговая система;
-таможенная политика;
-мировой рынок;
-рыночный спрос и
цены на продукцию;
-правовая форма
хозяйствования;
-наличие
перерабатывающих
предприятий;
-наличие конкурентов.

Экономическая
среда

-появление
научных открытий;
-появление новых
технологий.

Научно-техническая среда

законодательстве
государства;
-решения
областных,
местных органов.
районных и

-изменения в

Юридическая
среда

-аграрная политика
страны;
-международные
положения страны.

Политическая
обстановка

-постройки;
-система машин;
-оборудование
складов;
-транспортные
средства;
-уровень
механизации
производственных
процессов;
-дороги.

Техника

-капитал;
-доходы;
-кредит;
-финансовая
обеспеченность.

Финансовое
обеспечение

-совершенствование орудий и
средств обработки
земли;
-применение
удобрений и
средств защиты
растений;
-производство
зерна;
-содержание скота.

Технология

-состав и структура производства;
-размеры и размещение складов;
-планирование производства;
-материально-техническое
снабжение;
-маркетинг.

Организация

-управление
кадрами;
-численность
трудоспособного
населения;
-возрастной состав,
образование и
квалификация;
-организация
труда;
-оплата труда;
-социальное
обеспечение.

Трудовой
потенциал

Внутренние

Рис. 3. Классификация факторов эффективности аграрного производства

расположенность к
городу;
-наличие и
транспортной
сети.
развитость

-близкая

Географическое
расположение

-климат;
-почвы;
-природные
ресурсы.

Природно-клима
тические условия

Внешние

Факторы эффективности аграрного производства

Соглашаясь с авторитетным мнением ведущих российских ученых
аграриев (см. например: [6, 8, 10]), к основным направлениями повышения
эффективности
управления
маркетингом
в
АПК
на
основе
конкурентоспособности можно отнести анализ маркетинговой среды и оценку
привлекательности рынков сбыта продукции, включающие:
 изучение специфики потребностей потребительского рынка;
 изучение платежеспособного спроса на продукцию, рынков сбыта и
обоснование плана производства и реализации продукции соответствующего объема и ассортимента;
 анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию;
 оценку степени риска невостребованной продукции;
 оценку качества продукции АПК и изыскание резервов повышения ее
уровня;
 разработку стратегии, тактики, методов и средств формирования спроса и
стимулирования сбыта продукции на рынке продовольствия;
 оценку эффективности производства и сбыта продукции, методов анализа
маркетинговых данных и проблем маркетинга.
Изучение мирового аграрного опыта промышленно развитых стран
показывает, что сегодня для успеха на рынке колоссальное значение имеет
умение правильно строить маркетинговую систему распределения. Логика
преуспевающих компаний базируется на том, что, пока продукция не находит
сбыта, потребителя, ее вообще не стоит начинать производить [7, 9].
Так, например, в июле 2012 года в Российской Федерации была принята
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Одна из ее основных целей наряду с обеспечением продовольственной
независимости страны – повышение конкурентоспособности отечественной
сельхозпродукции на внутренних и внешних рынках. Значимость этой цели
многократно возрастает в связи с осуществившимся вступлением России во
Всемирную торговую организацию. Вот почему проблемы, связанные с
адаптацией российского АПК к новым условиям и повышением его
конкурентоспособности, приобретают на современном этапе особую
значимость и актуальность.
С вступлением в ВТО перед Россией открываются, с одной стороны,
новые возможности, с другой, возникают новые проблемы, определяемые
рядом факторов, среди которых наиболее значимыми являются: в сфере
производства – уровень валовой сельскохозяйственной продукции ниже
дореформенного; в сфере экономики – низкая доходность у большей части
сельхозтоваропроизводителей и высокая ссудная задолженность; в
инновационной сфере – дефицит собственных и привлеченных инвестиционных
ресурсов; в социальной сфере – низкая оплата труда занятых в отрасли,
медленное развитие социальной инфраструктуры сельских территорий,
демографические проблемы.
Вместе с тем нельзя не отметить положительных изменений, происхо139

дящих в отдельных отраслях отечественного АПК. Это касается развития
крупных агропромышленных формирований, укрепления системы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, внедрения новых
технологий, возрастающего количества адаптируемых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, а также пород и кроссов животных и птицы.
Однако эти положительные сдвиги не исключают возникновения рисков и
угроз обеспечения конкурентоспособности продукции АПК в новых условиях,
включая макроэкономические, природные, социальные, внешнеторговые [8].
Сельскому хозяйству России придется работать в новых и весьма жестких
экономических условиях, что существенно обострит наши внутренние
проблемы, в том числе увеличивающуюся ссудную задолженность хозяйств
перед банками, что не позволит товаропроизводителям без принятия
необходимых компенсационных мер конкурировать на мировом рынке.
Поэтому, в сложившихся обстоятельствах, требования маркетинговой
политики в АПК должны касаться не только качества производимого товара,
его соответствия запросам рынка, доведения до конечных потребителей,
обеспечения доступности целевому сегменту, но и возможности реализации
наступательной конкурентной стратегии на рынках сбыта, способствующей
финансовой устойчивости агроформирований и привлекательности для
инвесторов.
Практические аспекты разработки и внедрения конкурентных стратегий
агропромышленных предприятий весьма наглядно можно проследить на
примере лидера птицеводческой отрасли Волгоградской области – ЗАО
«Агрофирма «Восток» Николаевского района. Несмотря на то, что в настоящее
время птицеводческие предприятия
России постепенно налаживают и
увеличивают производство, стабилизации и значительного подъема в отрасли
все еще не наблюдается. В 2012 году Российское производство куриных яиц в
объеме 41 млрд. шт. (данные Российского птицеводческого союза на 01.01.2012
г.) составило лишь 3,2% от общемирового производства (табл. 2).
Таблица 2
Мировое производство куриных яиц по состоянию на 01.01.2012 г.
(данные Российского птицеводческого союза)
Объем производства
млрд. шт.
%
473
36,5
90
7,0
58
4,5
47
3,6
42
3,2
41
3,2
38
2,9
24
1,9
16
1,2
15
1,2
451
34,8
1295
100

Страна
Китай
США
Индия
Мексика
Япония
Россия
Бразилия
Индонезия
Украина
Франция
остальные страны
Общемировое производство
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Объемы производства яиц в Российской Федерации весьма неравномерно
распределяются по Федеральным округам (рис. 4). Крупнейшие птицефабрики
и наибольшие объемы производства яиц сосредоточены в Приволжском (26%),
Центральном (21%) и Сибирском федеральных округах.

Рис. 4. География российского производства яиц в 2011 году,
(объем - млн. штук, доля - %)

По объему производства яиц, например, ЗАО «Агрофирма «Восток» все
еще отстает от передовых предприятий других областей и республик РФ (рис.
5), а рентабельность производства яиц на предприятии в последние годы
колеблется от 33,47% до 52,17%.

Рис. 5. Рейтинг крупных компаний и организаций Российской Федерации
по производству яиц 2011 года, (объем – млн. штук, доля - %)
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Аналогичная ситуация наблюдается и по производству мяса птицы.
Прибыли, получаемой птицеводческими предприятиями Волгоградской
области, не всегда достаточно для расширенного воспроизводства и
стабильного функционирования, поэтому часть птицефабрик Волгоградской
области, такие как ЗАО ПО «Карповская», ООО «Арналия-XXI», ОАО ППС
«Ерзовский» прекратили производственную деятельность и многие остаются в
неустойчивом финансовом положении.
Одной из причин нестабильного функционирования птицефабрик
является отсутствие правильной эффективной организации
структуры
управления маркетингом. В этих условиях значение и роль маркетинговой
составляющей бизнеса заключаются в создании основы для улучшения
финансовой стабильности и конкурентоспособности птицеводческих
предприятий региона. В результате появится возможность комплексно
развивать производство продукции птицеводства, ее переработку и торговлю.
Птицефабрики могут расширить производство с учетом имеющихся
мощностей, спроса покупателей на продукцию, а также уменьшить потери
продукции, увеличить выход, а главное – повысить эффективность продаж.
Потребность птицеводства в разработке конкурентных стратегий
обусловлена тем, что хорошо налаженная организация структуры управления
маркетингом на любом предприятии, в том числе и агропромышленном,
эффективна, если она выстраивается на основании целеполагания организации
и необходимо востребована для решения конкретных задач.
Анализ многообразия типов организационных структур управления
маркетингом, описанный рядом отечественных и зарубежных ученыхмаркетологов, позволил определить наиболее подходящую структуру для ЗАО
«Агрофирма «Восток» –
«функционально-региональную», поскольку
предприятие реализует основную массу производимой продукции не только в
Волгоградской области, но и далеко за ее пределами. А вот необходимости
организации структуры управления по продуктовому принципу нет в связи с
узостью ассортимента продукции. Таким образом, организация системы
управления маркетингом по функционально-региональному принципу с учетом
специфики производства, позволит спроектировать службу маркетинга в
соответствии с ее основной целевой направленностью.
Первый опыт организации управления маркетингом в ЗАО «Агрофирма
«Восток», показал, что ее формирование требует анализа исходных
конкурентных позиций предприятия. Оценка основных финансовых и
организационно-экономических показателей птицефабрики ЗАО «Агрофирма
«Восток» позволила выделить тип организации управления маркетингом –
крупное хозяйство – лидер на рынке Волгоградской области.
Для этого типа характерно наличие давно сформированной службы сбыта
с элементами маркетинговой деятельности и четким распределением
полномочий между сотрудниками. Агрофирма может ограничиться
формированием полноценного отдела сбыта с осуществлением ряда
маркетинговых функций. В настоящее время как таковой службы сбыта, в ее
полном понимании, в этом хозяйстве нет. К реализации продукции на местном
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рынке привлечены почти все сотрудники планово-экономического и
логистического отделов. Такому типу хозяйств в первую очередь необходимо
изменить направленность своей деятельности от «производственной» к
«ориентации на маркетинг и сбыт». Для чего необходимо создать
маркетинговую службу в ее самой простой форме – отдел маркетинга и сбыта.
Соответственно, ряд функций других служб должен делегироваться службе
маркетинга (планирование, реклама и др.). Поэтому первоочередным шагом в
этом направлении применительно к объекту нашего исследования является
перестройка организационной структуры управления «ЗАО «Агрофирма
«Восток» с учетом возрастающей роли маркетинга.
Функции маркетинга, такие как планирование производства,
продвижение продукции, сбыт и реализация, бухгалтерский и налоговый учет и
контроль присутствуют в любом хозяйственном формировании, но в ЗАО
«Агрофирма «Восток» они будут реализовываться посредством определения и
ранжирования обязанностей специалистов маркетинговой службы: продажа;
поддержка канала; физическое перемещение товара; принятие риска. Что
позволит обеспечить Агрофирме комплексную систему организации
производства и дистрибуции продукции, основанную на предварительном
изучении потребностей и нужд покупателей.
Маркетинговая служба любого хозяйства функционирует с высокой
эффективностью только в том случае, если в систему ее управления включают
маркетинговые инструменты, то есть когда результаты ее деятельности
непосредственно учитываются при планировании, организации, учете и
контроле всей деятельности агропромышленного предприятия.
Суть конкурентной стратегии для ЗАО «Агрофирма «Восток» должна
определяться на основе общепринятых маркетинговых подходов: производить
только то, что можно продать; отыскивать потребности и удовлетворить их;
любить клиента, а не товар. В своей сущности маркетинг выступает связующим
звеном между птицеводческими предприятиями и потребителями продуктов
питания. Следовательно, комплекс работ по маркетинговой деятельности в
ЗАО «Агрофирма «Восток» может предусматривать:
 исследование, анализ и оценку реальных и потенциальных потребностей
населения в яичной продукции по количеству, качеству и цене;
 сегментирование рынка яйцепродуктов, прогнозирование его развития,
поиск своей «ниши»;
 обеспечение на рынке конкурентного преимущества птицепродуктов
конкретным предприятием;
 маркетинговое обеспечение ассортимента продуктов питания из яиц и
яйцепродуктов;
 формирование покупательского спроса, рациональную организацию
товародвижения, каналов сбыта;
 информационное и сервисное обслуживание, рекламную деятельность,
стимулирование продаж и другие.
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Исходя из поставленных задач, конкретных условий и возможностей
производства в ЗАО «Агрофирма «Восток» необходимо разработать
программу маркетинга, определить сроки и ответственных за выполнение
намеченных мероприятий.
Функции маркетинга следует возложить на специалистов создаваемого
специализированного отдела. В качестве приоритетной для ЗАО «Агрофирма
«Восток» функционально-региональной структуры отдела маркетинга и сбыта
будут формироваться группы (исполнители): маркетинговых исследований;
планирования и модификации продукции; сбыта и товародвижения; анализа и
планирования маркетинга; рекламы и стимулирования продаж.
При такой структуре в непосредственном подчинении директора
предприятия будут находиться управляющие по регионам, что позволит
основное внимание сосредоточить на нуждах, потребностях и запросах
покупателей конкретных рынков или их сегментов. По каждому рынку будет
разрабатываться соответствующая его специфике стратегия маркетинга,
ориентированная на наиболее полный учет потребительных свойств товара,
форм его продвижения, осознанных и неосознанных ожиданий покупателей.
Все это делает структуру, ориентированную на рынки, весьма эффективной.
Руководитель службы маркетинга будет координировать деятельность по
управлению маркетингом, коммуникациям, маркетинговым исследованиям,
разработке новых товаров, продаж, сервиса и т.д. В круг обязанностей
специалистов, осуществляющих маркетинговые исследования должно входить
исследование рынков птицеводческой продукции во всех регионах продаж.
Круг исследований должен быть широким и разнообразным: общего характера,
детальные, конкретизированные, охватывающие небольшую проблему или
часть проблемы. По результатам каждого исследования будут определяться
направления совершенствования качества выпускаемых продуктов и создания
полуфабрикатов с заранее программируемыми параметрами.
Интегрированная маркетинговая служба будет функционировать с
высокой эффективностью только в том случае, если обеспечит организацию и
контроль системы управления маркетингом всего предприятия, то есть когда
результаты ее деятельности непосредственно будут учитываться при
планировании новой
продукции, диверсификации производства
и
ассортимента.
Поскольку повышение конкурентоспособности предприятия является
одной
из
важнейших
функций
маркетинга,
определяемой
его
производственным и финансово-коммерческим потенциалом, то ключевой
сферой маркетингового воздействия должно стать формирование и
поддержание потенциала
конкурентоспособности. Под
потенциалом
конкурентоспособности системы управления маркетингом ЗАО «Агрофирма
«Восток» принято понимать совокупность финансовых, управленческих и
трудовых ресурсов, имеющихся в наличии, которые при оптимальном
управлении ими могут обеспечивать преимущества предприятию на рынке.
Чтобы получить достоверную картину конкурентной позиции ЗАО
«Агрофирма «Восток» на региональном рынке был проведен SMART-анализ
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стратегического соответствия внутренних потенциальных возможностей
Агрофирмы конъюнктурным особенностям и угрозам внешней среды.
Оценка соотношения сил на рынке является неотъемлемой частью
конкурентного анализа, а также анализа рынка в целом. Как правило, при
разработке конкурентной стратегии можно достаточно легко дать ответы на
основные вопросы, касающиеся той или иной области деятельности или
элемента, характеризующего потенциал и достижения. Традиционно, в таких
случаях прибегают к построению рейтинга на основе этих элементарных
показателей, чтобы получить общую оценку. В отношении конкурентов, такие
рейтинги строятся с помощью SWOT-анализа, являющегося одним из наиболее
распространенных и признанных методов диагностики конкурентной среды
(SWOT — по начальным буквам английских слов «сила», «слабости»,
«возможности», «угрозы»).
Такой ситуационный анализ может осуществляться как для предприятия
в целом, так и для отдельных видов бизнеса. Методология SWOT-анализа
предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и
возможностей, а далее - установление цепочек связей между ними, которые в
дальнейшем могут быть использованы для формулирования маркетинговой
стратегии управления.
Структура матрицы внешнего и внутреннего SWOT-анализа ЗАО
«Агрофирма «Восток» представлена в табл. 3 и 4. На основе такого
исследования организация должна максимально использовать свои сильные
стороны, пытаться преодолеть слабости, воспользоваться благоприятными
возможностями и защититься от потенциальных угроз.
Проведенный анализ показывает, что ЗАО «Агрофирма «Восток»
достаточно конкурентоспособна на рынке птицеводческой продукции
Волгоградской области, занимая 2-ое место по показателям рейтинговой
оценки производственной, финансовой и маркетинговой деятельности, имея
возможности увеличения объема продаж продукции и обеспечения ее выхода за
пределы района, посредством фокусирования внимания на снижении
себестоимости и повышении качества.
Сильные стороны ЗАО «Агрофирма «Восток» играют ключевую роль,
потому что выступают фундаментом, на котором возводится здание
стратегического конкурентного преимущества, превращающего его в
исключительную компетентность. Слабости ЗАО «Агрофирма «Восток» хотя и
имеют стратегическое значение в конкурентной борьбе, пока не представляют
для общества реальной опасности, но все же, требуют исправления.
Признаки, отнесенные нами к сильным сторонам, имеют большее значение
в определении эффективности функционирования, успехе в конкурентной
борьбе и формировании маркетинговой стратегии ЗАО «Агрофирма «Восток» и
отвечают возможностям предприятия достигать преимущество среди
конкурентов. Угрозы следуют со стороны появления: более дешевой импортной
птицеводческой продукции; внедрения инноваций и повышения качества
продукции конкурентами; прихода зарубежных компаний с низкими издержками
производства на региональный агропродовольственный рынок; принятия новых
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регулирующих положений и нормативных актов в птицеводческой отрасли,
которые будут более обременительны для акционерного общества, чем для его
конкурентов; роста нормы ссудного процента; потенциальной атаки
конкурентов и т.д.
С точки зрения определения степени привлекательности позиции
предприятия и формирования долгосрочной конкурентной стратегии не
меньшую важность представляет внутренний анализ сильных и слабых сторон
развития ЗАО «Агрофирма «Восток» по уровню издержек производства (табл.
3), поскольку коммерческие и производственные затраты выступают одним из
наиболее емких показателей, характеризующих позицию предприятия на
рынках сбыта относительно конкурентов.
Как показывает анализ данных, представленных в табл. 3 и 4, ЗАО
«Агрофирма «Восток» не поддерживает сопоставимый уровень издержек
производства и распределения, поэтому присутствует доля риска потерять
конкурентоспособность.
Таблица 4
Анализ сильных и слабых сторон развития ЗАО «Агрофирма «Восток»
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Лидер аграрного производства РФ, членство
в общеотраслевом клубе «Агро-300»
2. Производство высококачественной,
экологически чистой, конкурентоспособной
продукции птицеводства
3. Наличие собственных магазинов и киосков в
районах области
4. Ввод в эксплуатацию 3 новых корпусов,
отстроенных по прогрессивным зарубежным
технологиям
5. Использование ресурсосберегающих
технологий при выращивании кур
6. Участие в ярмарках и выставках
7. Низкие цены на продукцию
8. Единственное предприятие в Заволжском
районе Волгоградской области, занимающееся
производством яиц
9. Сокращение расхода корма и трудозатрат за
счет импортного оборудования

1.Высокая стоимость оборудования
2. Увеличение себестоимости продукции
3. Снижение прибыли за счет отвлечения
денежных средств на переоборудование и
расширение производства
4.На коммерческой себестоимости
сказывается удаленность от таких
промышленных центров как г. Волгоград,
г. Волжский
5.Нехватка свободных оборотных средств
у предприятия

Возможности

Угрозы

1. Выход за пределы регионального рынка
2.Повышение рентабельности производства до
70-90%
3. Доведение валового производства яиц до 140
млн. шт. в год
4. Увеличение яйценоскости на 1 курицу
несушку до 330 шт.

1. Риски и последствия вступления в ВТО,
нестабильность экономики РФ
2. Опасность со стороны отечественных и
зарубежных конкурентов
3. Увеличение цен на поставку сырья,
оборудования, материалов
4. Увеличение доли производства яиц и
мяса кур хозяйствами населения
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Маркетинг
Текущая доля на рынке
Репутация
Качество продукта/услуги
Мощность сбытовой сети
Эффективность ценовой политики
Эффективность методов продвижения
Эффективность каналов реализации
Финансы
Доступность капитала
Потоки денежных средств
Финансовая устойчивость
Производство и операционная
деятельность
Производственный потенциал
Возможности
Угрозы
Рабочая сила
Технический уровень производства
Организация
Уровень квалификации персонала
Заинтересованность персонала
Предпринимательская ориентация
Гибкость
Итоговая оценка
Относительная сила бизнеса

Фактор

25%

25%

25%

25%

Вес
категории

25%
25%
25%
25%

20%
20%
20%
20%
20%

40%
40%
20%

20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%

Вес
фактора

3,0
4
3
2
3
3
3,3
3
4
3
3
2,9
18%

2,7
2
3
3
2
3
3
3
2,8
3
3
2

ООО
«Птицефабрика
«Камышинская»

3,0
3
3
3
3
3
3,0
3
4
2
3
2,8
17%

2,7
3
2
3
3
3
2
3
2,6
2
3
3

ООО
«Городищенская
птицефабрика

2,2
2
2
1
3
3
2,8
3
3
2
3
2,0
12%

1,3
1
1
2
1
1
1
2
1,8
2
2
1

ОАО
«Птицефабрика
«Урюпинская»

SWOT-анализ ЗАО «Агрофирма «Восток» по издержкам производства

4,4
5
4
4
5
4
4,0
4
5
4
3
4,4
27%

4,6
5
4
5
5
4
5
4
4,4
4
5
4

ЗАО
«Птицефабрика
«Волжская»

4,4
5
4
4
5
4
4,0
5
4
4
3
4,3
26%

4,4
4
5
5
4
4
4
4
4,2
4
4
5

ЗАО
«Агрофирма
«Восток»

Таблица 3

При этом на предприятии имеются проблемы с эффективностью
продвижения отдельных видов продукции, ценовой политикой, финансовой
стабильностью, своевременностью поставок. Ситуация может усугубиться
низкой кадровой обеспеченностью и квалификацией персонала, в том числе и
руководящего.
Оценка уровня развития управления ЗАО «Агрофирма «Восток» по
основным направлениям маркетинговой деятельности (табл. 5) показала, что
не смотря на весьма высокую позицию распределительной системы
предприятия, фактический уровень выполняемых ею функций и использование
предложенных ею рекомендации находится еще на весьма низком уровне, а
профессиональный уровень работников довольно слабый и не соответствует
требованиям, предъявляемым рынком в условиях ВТО.
В результате анализа было выявлено, что руководство предприятия
акцентирует работу на производстве товаров, не выполняя необходимых задач
по разработке товарной, ценовой и коммуникационной политики.
В процессе исследования изучались также требования к специалистам
службы сбыта и методы их подбора. Оказалось, что наиболее востребованными
характеристиками являются инициативность и аналитические способности, а
поиск работников ведется в основном среди знакомых и коллег, либо среди
сотрудников других подразделений. Ясно, что в последнем случае ценится
общая осведомленность о работнике и его знания самого предприятия, а
профессиональные качества приходится приобретать со временем, что
негативным образом отражается на эффективности работы.
Таблица 5
Оценка уровня развития отдельных характеристик маркетинговой деятельности
ЗАО «Агрофирма «Восток»
Характеристики маркетинга
1. Реализация функций
маркетинга
наСлужбы,
предприятии
2.
руководствующиеся
маркетинговыми рекомендациями
3. Профессиональный уровень
работников
4. Перечень выполняемых
маркетинговых задач
5. Направления затрат
на маркетинг
6. Метод финансирования
маркетинговой деятельности
7. Способность оценивать
последствия маркетинговых
решений
Всего

Максимальный
балл

Средний
достигнутый
балл

Отношение
среднего балла к
максимальному

5

3,6

0,72

5

3,0

0,60

5

3,8

0,76

8

4,8

0,60

5

2,5

0,5

4

1,9

0,48

5

2,2

0,44

37

21,8

0,59
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ЗАО «Агрофирма «Восток» использует многовариантную систему сбыта,
которая включает:
1. Сбыт через фирменные магазины (павильоны);
2. Работа напрямую через розничную торговую сеть;
3. Работа с мелкими, средними и крупными оптовыми компаниями;
4. Продажа через дистрибутора.
Основная часть продукции производимой Агрофирмой реализуется на
территории Волгоградской области. В Заволжском районе – это единственное
предприятие, которое занимается производством яиц, однако, это район
сельскохозяйственный потому велика доля производства яиц и мяса кур
хозяйствами населения.
ЗАО «Агрофирма «Восток» расположило свои торговые точки в таких
населенных пунктах как Палласовка, Быково, Камышин, Николаевск,
Волжский и Волгоград. Однако, удаленность от областного центра (200 км)
негативным образом сказывается на коммерческой себестоимости продукции.
Основная часть продукции данной товарной группы реализуется на территории
Волгоградской области.
Волгоградские
товаропроизводители
птицеводческой
продукции
признают, что при работе с крупными российскими ритейлерами и оптоворозничными торговыми сетями сталкиваются с такими проблемами как
высокая плата за вход в сеть и отказ от сотрудничества без причин. Вход в сеть
предусматривает также дополнительных затрат на изменение упаковки и
расфасовки продукции применительно к новым сетевым системам торговли.
При этом, на всю вырабатываемую предприятием продукцию имеются
сертификаты соответствия, выданные Волгоградским центром сертификации.
Продукция ежеквартально анализируется городским центром санэпиднадзора
по показателям безопасности на соответствие Сапину 2.3.2 1078-0-1.
Коллектив ЗАО «Агрофирма «Восток» – высококвалифицированные
специалисты, с большим стажем работы, молодежь – выпускники ВУЗов.
Около 20% работников учатся без отрыва от производства в средних и высших
специальных учебных заведениях. Главное внимание на предприятии уделяется
качеству вырабатываемой продукции. Производственная лаборатория
осуществляет входной контроль и подбор основного и дополнительного сырья.
Для этого приобретены современные приборы для полного анализа сырья и
готовой продукции по всем физико-химическим показателям.
Весь технологический процесс и готовую продукцию контролируют
сменные технологи и контролеры готовой продукции, которыми
укомплектованы все смены. В соответствии с законом РФ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02. 01. 2000 г. оформляется
сопроводительная документация на реализованную продукцию.
Следовательно, в основу разработки конкурентной стратегии ЗАО
«Агрофирма «Восток» на перспективу должны быть заложены результаты
маркетинговых исследований для определения оптимальных объемов
производства продукции и выработки товарного ассортимента, а также
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совершенствование маркетинговой системы продвижения продукции с целью
обеспечения устойчивого и долговременного присутствия на рынке.
Большое внимание в ЗАО «Агрофирма «Восток» должно уделяться и
осуществлению постоянного мониторинга агропродовольственных рынков. В
круг обязанностей специалистов по сбыту должно входить исследование рынка
птицепродуктов во всех регионах области и в ряде интересующихся регионов
страны. Исследования должны быть детальными, конкретизированными,
охватывающими основные проблемы или их часть. По результатам каждого
исследования будут определяться направления совершенствования и
создания новых птицепродуктов с программируемыми параметрами.
Чтобы не потерять лидирующих позиций на региональном рынке яйца и
мяса птицы ЗАО «Агрофирма «Восток» необходимо предпринять ряд мер по
стимулированию сбыта. К ним можно отнести: незначительное снижение цен
на продукцию по сравнению с конкурентами; стимулирование продаж,
предусматривающее организацию ярмарок, выставок-продаж, выставокдегустаций, конкурсов птицы и птицепродуктов, тендеров; совершенствование
технологий производства продукции; снижение себестоимости; дальнейшее
расширение ассортимента.
Для успешной деятельности в условиях рынка нужно не только создать
привлекательный товар, установить приемлемую цену и обеспечить
доступность товара для покупателя, но и осуществить ряд дополнительных мер,
побуждающих потребителя к совершению покупки. В рыночной экономике
покупатель является главной фигурой, определяющей спрос на птицепродукты.
Его потребительское поведение является основным индикатором оценки
конкурентоспособности яиц того или иного птицеводческого предприятия.
Именно поэтому необходимо изучать намерения, настроения, предпочтения и
поведение покупателей, регулярно проводить различного рода социологические
исследования в маркетинге птицеводства, используя для этого анкетные и
другие виды опросов среди потребителей яиц.
Как показала многолетняя практика ЗАО «Агрофирмы «Восток», наибольшее предпочтение в маркетинговых исследованиях рынка следует
отдавать анкетированию. Несмотря на большую трудоемкость, тем не менее,
оно дает наиболее достоверные результаты и самую исчерпывающую
информацию по интересующейся проблеме исследования. Анкетный опрос
следует проводить не только среди покупателей, но и среди специалистов
птицеводческих предприятий, а также среди экспертов-работников торговли,
вышестоящих организации.
Для того чтобы воздействовать на производимый яйцепродукт надо
сначала выяснить, какие параметры яиц играют наиболее важную роль для
покупателя. Каждый птицепродукт обладает определенным набором
характеристик, которые оценивает покупатель на основе своего жизненного
опыта общения с данным продуктом. В процессе массового отбора параметров
(путем их максимального набора и отсева) по результатам проведенных
маркетинговых исследований, например, в птицеводстве Волгоградской
области, покупателями были отобраны следующие параметры товарных
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пищевых яиц для дальнейших исследований: 1) питательная и энергетическая
ценность; 2) экологическая чистота; 3) свежесть; 4) внешний вид; 5) размер; 6)
цвет; 7) прочность скорлупы; 8) цена; 9) фасовка; 10) упаковка.
Маркетологи
птицеводческих
предприятий
сами
формируют
необходимый
перечень
параметров
продукта,
их
практическое
реструктурирование, по которому представляется им необходимым провести
исследование в первую очередь для повышения эффективности сбыта конкретным птицеводческим предприятием. Результаты исследования рынка должны
быть положены в основу для определения перспективных объемов
производства яиц, выработки товарного ассортимента, стратегии и тактики
ЗАО «Агрофирмы «Восток», (в каком направлении и как следует спланировать
свою деятельность в дальнейшем, для того, чтобы обеспечить себе устойчивое
и долговременное эффективное существование).
Для стимулирования спроса на продукцию ЗАО «Агрофирма «Восток»
можно осуществить следующие мероприятия: при покупке оптом установить
приемлемую скидку; в целях ознакомления с преимуществами продукции
предприятия, изготовить рекламные наклейки, плакаты, установить
информационные щиты, использовать телевизионную рекламу и пропаганду в
прессе, проводить дегустации продукции в фирменных магазинах, осуществить
дегустационную презентацию торговой марки с раздачей сувениров. Служба
маркетинга должна также разработать рейтинг эффективности подачи
информации, который для ЗАО «Агрофирма «Восток» может выглядеть
следующим образом:
1. Продвижение продукции через торговых представителей – любая
активная деятельность по вовлечению в коммуникацию потенциальных и
реальных потребителей товара и получению обратной связи и информации об
их желаниях, потребностях, интересах с ориентацией на установление
долговременных отношений.
2. Участие в выставках «Царицынская ярмарка» (Волгоград), «Золотая
осень» (Москва), «Куриный король» (Москва), «Зеленая неделя» (Берлин) и др.
для поддержания собственного бренда и проведение промо-акций для широкой
товарной пропаганды своей продукции.
Рабочая группа по организации выставочных стендов должна разработать
фирменный стиль продукции, план подачи информации на стенде и его
дизайнерскую обработку. От общего уровня осведомленности, корректности,
дизайна и технического уровня самого стенда зависит имидж компании и
заинтересованность посетителей в выставленном продукте. Также на стенде
можно проводить дегустацию продукта, бесплатные раздачи ручек с логотипом
фирмы, листовок с ценами, контактными телефонами и ассортиментом.
Оптимизация управленческих решений на основе конкурентной
стратегии позволит ЗАО «Агрофирма «Восток» существенно снижать факторы
риска и потери, обусловленные неточностью информационного обеспечения,
главным образом за счет успешной информационно-аналитической работы,
способствующей получению достоверной картины происходящих процессов и
позволяющей
сопоставлять,
агрегировать
различные
макрои
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микроэкономические показатели. В результате чего появится возможность
роста объемов продаж, сохранения лидирующих позиций на рынке, создания
положительного имиджа компании и развития агробизнеса в целом.
Таким образом, для решения главных задач развития АПК России –
реализации Доктрины продовольственной безопасности и повышения
конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса до
окончания переходного периода и вступления в силу всех обязательств в
рамках ВТО необходимо создать условия для скорейшего перевода отрасли на
новую маркетинговую и технологическую основу. Это возможно только при
полноценном финансировании мероприятий Государственной программы 20132020 гг., а также усиления институциональной и финансовой поддержки
аграрного сектора России в формате мер
«зеленой» корзины
и
совершенствования региональных механизмов управления маркетинговой
деятельностью, способствующих повышению конкурентоспособности и
престижности отечественных товаров в условиях глобализации рынков.
Литература к разделу 3.14
1. Нечаев В. И. Экономика предприятий АПК : учеб. пособие [Текст] / В. И. Нечаев, П.
Ф. Парамонов, И. Е. Халявка. - СПб. : Лань, 2010. - 464 с.
2. Экономика организации (предприятия, фирмы) : учебник [Текст] / О. В. Антонова [и
др.] ; под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я. Горфинкеля. - М. : Вузовский учебник, 2011. 535 с.
3. Экономика предприятия : учебник [Текст] / под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд. - СПб. :
Питер, 2010. - 416 с.
4. Чайникова Л.Н. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие [Текст] /
Л.Н.Чайникова, В.Н. Чайников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 192 с.
5. Самарина В. П. Экономика организации : учеб. пособие [Текст] / В. П. Самарина, Г.
В. Черезов, Э. А. Карпов. - М.: Кнорус, 2010. - 320 с.
6. Бурцева Т.А. Управление маркетингом в АПК: учебник [Текст]
/ Т.А. Бурцева [и
др.]; под ред. А.В. Пошатаева. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2011.
– 279 с.
7. Иванова Н.В. Современный механизм управления маркетингом в АПК [Текст] / Н.В.
Иванова, Н.С. Талдыкина // Известия Нижневолжского агроуниверситетского
комплекса: наука и высшее профессиональное образование.-2012.-№3(27).-С. 232-239.
8. Ушачев И.Г. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и
продовольствия России в условиях присоединения к ВТО [Текст] / И.Г. Ушачев, А.Ф.
Серков С.О. Сиптиц, В.С. Чекалин, В.И.Тарасов // АПК: экономика и управление. –
2012. – № 6. – С. 3-14.
9. Ушачев И.Г. Меры по обеспечению конкурентоспособности сельского хозяйства в
условиях присоединения России к ВТО [Текст] / И.Г. Ушачев // АПК: экономика и
управление. – 2012. – № 9. – С. 9-13.
10. Шепитько Р.С. Реализация экономических интересов субъектов аграрной сферы в
воспроизводственном процессе: Монография [Текст] / Р.С. Шепитько. – Волгоград:
Изд-во ВолГУ, 2008. - 332 с.

152

3.15. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Иванова М.В., к.х.н., доцент
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»,
Санникова С.Ф., к.т.н., доцент
ГВУЗ «Национальный горный университет»
Экономическая интеграция и глобализация мирового сообщества
активизируют торговый оборот между странами. Основным преимуществом
международной специализации становится получение экономических выгод
национальными производителями при экономии внутренних затрат.
Социально-экономическое развитие стран все больше зависит от масштабов и
эффективности их экономических отношений с внешним рынком. Реальный
статус государства определяется тем, каков характер его экономики:
индустриально-сырьевой или индустриально-технологический, а полноценная
интеграция в ВТО возможна только на основе высоких показателей
технологичности и конкурентоспособности отраслей национальной экономии.
Стратегии повышения технического уровня и эффективности промышленного
производства являются важным инструментом промышленной политики
Украины [1] и предметом исследования таких ученых, как А. Чухно, Т.
Вахненко, А. Гальчинский, В. Геец, Ю. Киндзерский, С. Мочерный, В.
Семиноженко, Л. Федулова, Н Якубовский и др. В фундаментальных
исследованиях ученых Института экономики и прогнозирования НАН
Украины, в частности в [2], изучена специфика и экономический механизм
развития наиболее перспективных отраслей промышленного производства. Для
этих целей отрасли сгруппированы по уровню технологичности и
наукоемкости. Показано, что для высокотехнологичных отраслей характерны
следующие особенности: высокие темпы роста производительности труда (в 34 раза, превышающие средние по экономике); рост объемов экспорта и нормы
прибыли на капитал. Все это формирует высокий инновационный потенциал не
только в рамках отдельной отрасли, но и способствует диффузии инноваций в
смежные производства. В украинской экономике, к сожалению, на фоне
усиления глобальной конкуренции показатели инновационной активности и
конкурентоспособности промышленных предприятий снижаются [2, 3]. Тем
острее становится проблема идентификации экспортоориентированных
отраслей и международной специализации Украины с точки зрения
технологического уровня и экономической эффективности. Необходимой
видится оценка показателей эффективности отраслей, наибольшим образом
интегрированных в систему международного разделения труда. Целью работы
является расчет и анализ показателей экономической эффективности
деятельности промышленных предприятий, ориентированных на внешний
рынок.
На рис. 1 приведена товарная структура украинского экспорта [4]. Видно,
что в ней доминирует продукция металлургической (27,4% от общего объема
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экспорта), машиностроительной (16,9%), химической отрасли (9,15%), а также
минеральные продукты (12,2%) – соль, сера, минеральное топливо, продукты
перегонки нефти
– большая часть которых получена
химическим
превращением. Таким образом, можно считать, что основными
промышленными отраслями, ориентированными на внешний рынок, являются
металлургическая и химическая.
1. Продукция машиностроения (16,9 %)
2. Продукция металлургической отрасли
(27,4%)
3. Продукция химического производства
(9,1%)
4. Минеральные продукты (12,2%)
5. Продукты растительного происхождения и
пищевые продукты (10,2%)
6. Иное (15,2 %)

Рис. 1. Товарная структура экспорта в 2012 г.
Продукцией металлургической отрасли являются полуфабрикаты для
последующего передела их в машиностроении, преимущественно это черные
металлы. Производственные процессы отрасли отличаются повышенной
материало- и трудоемкостью и являются сильными загрязнителями атмосферы.
В отличие от металлургической в химической отрасли производятся не только
средства производства (минеральные удобрения, неорганические вещества,
полимерные материалы), но и продукты конечного потребления.

Рис. 2. Динамика экспорта продукции химической и металлургической
отраслей, млн. долл. и их удельных вес в структуре экспорта %
Хотя экспортируется их крайне мало – не более 10% объема экспорта
отрасли, в основном это фармацевтическая продукция, мыла и эфирные масла.
Важно учитывать, что химическая отрасль способствует расширению сырьевой
базы всей промышленности, ни одна отрасль материального производства и
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нематериальной сферы не могут успешно развиваться без использования
химических продуктов.
Динамика экспорта продукции рассмотренных отраслей представлена на
рис. 2 [4]. В наибольшей степени колебания внешнего спроса отражены в
продукции металлургической отрасли: ее удельный вес в кризисный период
снизился с 42% до 25%. Продукция химической отрасли также подвержена
циклическим колебаниям, однако в общей структуре экспорта это не так
заметно. Снижение объемов реализации в кризисный период составило 49% в
химическом производстве и 53% в металлургии.
Обобщенным
показателем
эффективности
функционирования
предприятий является рентабельность.

Рис. 3. Динамика рентабельности операционной деятельности предприятий
химической (1), металлургической (2) и перерабатывающих отраслей (3), %
На рис. 3 приведена динамика рентабельности операционной
деятельности анализируемых отраслей и, для сравнения, перерабатывающей
промышленности в целом [5].
Заметного отличия показателей рентабельности и тенденций их
изменения не выявлено, однако, эффективность промышленного производства
в исследуемых отраслях в посткризисный период ниже, в сравнении со
средними по экономике. Условием эффективного развития предприятия, как
известно, считают следующее неравенство:
tpП > tpВР > tpК
(1)
где tpП – темп роста прибыли;
tpВР – темп роста объемов производства и реализации продукции;
tpК – темп роста авансированного капитала.
Математические
преобразования
соотношения
(1)
представим
следующим образом:
tpПТ > tpФв ,
(2)
tpП > tpК ,
(3)
tpФо > tpК,
(4)
где tpПТ – темп роста производительности труда;
tpФв – темп роста фондовооруженности труда;
tpФо – темп роста фондоотдачи.
Для анализа динамики этих показателей использованы статистические
данные [6].
На рис. 4 представлена динамика производительности и
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фондовооруженности труда в экспортоориентированных отраслях. Для
сравнения
показаны
темпы
роста
производительности
(1)
и
фондовооруженности труда (2) в перерабатывающей промышленности.

а)
б)
Рис.
4.
Динамика
роста
производительности
труда
и
фондовооруженности на предприятиях металлургической (а) и химической (б)
отрасли
Проанализируем следующий критерий экономической эффективности
(соотношение 3), где в качестве авансированного капитала рассмотрим
оборотный. Учитывая, что в оборотных активах промышленных предприятий
доминируют материальные запасы, выразим темп роста оборотных активов
через изменение материальных затрат производства.

а)
б)
Рис. 5. Динамика роста прибыли (П) и оборотного капитала (МЗ) на
предприятиях металлургической (а) и химической (б) отраслях
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На рис. 5 представлена зависимость роста прибыли промышленных
предприятий от объема авансированного в оборотные фонды капитала. Для
сравнения представлены темпы роста оборотного капитала (1) и операционной
прибыли (2) в перерабатывающей промышленности.
Из представленных данных видно снижение прибыли при росте
оборотных средств в промышленности, начиная с 2008 г. Причем в
металлургической и химической отраслях это проявляется особенно контрастно
и в докризиный, и в посткризисный периоды. Известно, что капитал течет к
технологиям и производствам конечного передела, поэтому рыночные
механизмы обеспечивают единство технологических звеньев и обусловливают
перераспределение вновь созданной стоимости в пользу завершающих
производств, вызывая локальное повышение в них нормы прибыли
(инновационный эффект) [3]. Однако, в отечественной экономике рыночные
сигналы направляют свободный капитал не в высокотехнологичные, а в
экспортоориентированные отрасли.
Проанализируем соотношение (4) – зависимость роста фондоотдачи и
прироста использованного капитала (амортизационных отчислений) в
исследуемых отраслях (рис. 6). Так же рассмотрим темпы роста фондоотдачи
(1) и использованного капитала (2) в перерабатывающей промышленности.

а)
б)
Рис. 6. Динамика изменения фондоотдачи и прироста использованного
капитала на предприятиях металлургической (а) и химической (б) отраслях
В металлургии еще до кризиса темп прироста капитала был выше
капиталоотдачи. В химической отрасли и во всей промышленности ситуация
аналогична, однако несколько сглажена. Более высокий рост амортизационных
отчислений в металлургии отражает факт более быстрого нарастания фондов,
чем отдачи от них. Это, вероятно, связано с диспропорциями в развитии
сырьевых и перерабатывающих производств технологического цикла и
неполным использованием мощностей. А, как обосновано в [7], накопление
устаревших фондов удерживает большее число занятых на малоэффективных
рабочих местах.
Представленные на рис. 4-6 диаграммы отражают изменение основных
технико-экономических показателей исследуемых отраслей, однако, как
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именно
формируется
обобщенный
показатель
их
экономической
эффективности неочевидно. Для выяснения этого факта построена экономикоматематическая модель вида:
у= а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 ,
где у – рентабельность реализации в отрасли;
х1 – материалоёмкость реализованной продукции;
х2 – трудоёмкость реализованной продукции;
х3 – фондоёмкость продукции.
Результаты математической обработки статистических данных
представлены в табл. 1, там же указаны коэффициенты множественной
корреляции (R2); критерий Фишера (F) при критичном значении 3,71 и оценка
влияния факторов на результирующий показатель рентабельности [8].
Как видно из представленных данных, построенные модели достаточно
адекватны. Наибольшее отрицательное влияние на рентабельность
промышленных отраслей оказывает материалоёмкость продукции (фактор х1).
Влияние остальных факторов неоднозначно. Так, в химической отрасли (как и
целом по промышленности) довольно значимым оказался фактор
фондоёмкости, а в металлургии - трудоёмкость.
Таблица 1
Параметры экономико-математического моделирования рентабельности
промышленных отраслей
Влияние факторов
Объект
Математическая
R2
F
моделирования
модель
х1
х2
х3
Химическая
у=104,83 – 112,9х1 –
0,987 43,3 -1,01 -0,19 -0,29
отрасль
129,2х2 – 130,8х3
Металлургическая у= 101,7- 104,2х1 –
0,998 392,5 -0,94 -0,23 -0,16
отрасль
136,4х2 – 112,3х3
Перерабатывающая у=100,8 – 106,4х1 –
0,989 52,2 -0,95 -0,53 -0,67
промышленность
111,5х2 – 197,8х3
Для оценки степени зависимости между переменными рассчитан
коэффициент эластичности [8]:
Еі 

где

y хі
,
x уі

(7)

y
– частная производная заданной функции по аргументу;
x

хi, уi,– соответствующие значения аргумента и функции в заданной точке.
Динамика коэффициентов эластичности рентабельности реализованной
продукции по рассмотренным факторам представлена на рис.6.
Для химической отрасли, в отличие от металлургической, наблюдается
высокая
отрицательная
эластичность
рентабельности
по
фактору
материалоемкости. Установлено следующее соотношение коэффициентов
эластичности в посткризисные годы:
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а)
б)
Рис. 6. Динамика коэффициентов эластичности рентабельности по
продуктивности ресурсов для металлургической (а) и химической (б) отрасли
- для металлургической отрасли: ЕХ2 > ЕХ3, т.е. эластичность
рентабельности по труду выше, чем по основным фондам (капиталу). Это
характеризуют развитие отрасли как неэффективное – трудозатратное и
фондосберегающее. Рост коэффициента эластичности материальных затрат
говорит об экстенсивном и материалоемком характере производственных
процессов;
- для химической отрасли: ЕХ3 > ЕХ2, или эластичность рентабельности по
капиталу выше, чем по труду. Это позволяет охарактеризовать развитие
отрасли как трудосберегающее и интенсивное.
Таким образом, методами математического моделирования показано, что
резервами роста эффективности в металлургической отрасли выступают
материальные и трудовые затраты. В посткризисные годы влияние этих
факторов возросло, что свидетельствует об экстенсивной динамике развития
отрасли. В химической отрасли наибольшими резервами роста эффективности
можно считать материальные затраты и капитал (основные фонды). Снижение
ресурсоемкости производства в посткризисный период отражает позитивные и
динамичные тенденции экономического роста в химической отрасли.
В заключении отметим основные результаты исследования:
- наибольшими экспортоориентированными отраслями промышленности
мы считаем металлургическую отрасль и химическое производство;
- колебаниям внешнего спроса больше подвержена продукции
металлургической отрасли: ее удельный вес в кризисный период снизился с
42% до 25%;
- эффективность промышленного производства в исследуемых отраслях в
посткризисный период ниже, чем в среднем по экономике;
- приращение производительности труда в металлургической и
химической отраслях свидетельствует о том, что экспортная продукция
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производится с использованием рабочей силы средней квалификации и
технологий среднего уровня;
- установлено снижение прибыли при росте оборотных средств в
металлургической и химической отраслях, причем это проявляется и в
докризиный, и в посткризисный период;
- выявлены диспропорции в развитии сырьевых и перерабатывающих
производств технологического цикла металлургической отрасли и неполное
использование мощностей;
- наибольшее отрицательное влияние на рентабельность исследованных
отраслей оказывает материалоёмкость продукции. Влияние остальных
факторов неоднозначно. Так, в химической отрасли (как и целом по
промышленности) довольно значимым оказался фактор фондоёмкости, а в
металлургии - трудоёмкость;
- соотношение коэффициентов эластичности в посткризисные годы
характеризуют развитие металлургической отрасли как неэффективное –
трудозатратное и фондосберегающее (ЕЗП > ЕОПФ), а рост коэффициента
эластичности материальных затрат говорит об экстенсивном и материалоёмком
характере производственных процессов. В химической отрасли ЕОПФ > ЕЗП, это
позволяет охарактеризовать развитие отрасли как трудосберегающее и более
эффективное.
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3.16. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ
ТОРГІВЛІ
Камінський С.І.
аспірант
Київський національний торговельно-економічний університет
Проблема управління оборотними активами на сучасному етапі
економічного розвитку посідає важливе місце серед актуальних проблем
економічної науки як один з головних напрямків підвищення ефективності
функціонування підприємства. Економічний механізм функціонування та
ефективного використання оборотних активів викликає науковий інтерес як у
теоретиків так і в практиків фінансового менеджменту. Управління оборотними
активами є однією з найважливіших систем в структурі фінансового
менеджменту, оскільки саме вони забезпечують безперервність операційної
діяльності будь-якого суб’єкта господарювання.
Торгівля, як об’єкт даного дослідження є атрибутом соціальноекономічного життя будь-якого суспільства та відображає рівень розвитку
товарно-грошових відносин як на рівні розбудови народного господарства так і
в житті кожного громадянина.
Під торговельною діяльністю розуміється діяльність з продажу товарів, у
тому числі власного виробництва, або посередницька діяльність, у тому числі із
надання агентських, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від
виробників (постачальників) до кінцевих споживачів (покупців).
Таким чином, фінансово-господарська діяльність торговельних
підприємств пов’язана з необхідністю розв’язання проблем ефективності
управління фінансовими ресурсами, в тому числі і оборотними активами.
Проблема управління оборотними активами досліджувалася в роботах
відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Р. Брейлі, Ю. Брігхема, Дж.
К. Ван Хорна, Р. Вестерфилда, Б. Джордиана, П. Етрила, С. Майерса, С. Росса,
Дж. Шрайбфедера, І.О. Бланка, В.В. Бочарова, К.К. Жуйрікова, В.В. Ковальова,
О.С. Кокіна, Д.М. Кузнецова, В.М. Павлової, С.С. Толстих, Т.Є. Унковської,
С.Р. Раільова, Ю.І. Рижикова, О.О. Смірнова, О.С. Стоянової, О.Д. Шеремаета,
В. Н. Ясенева, Н.І. Яшина та багатьох інших.
Серед дослідників даної проблеми слід виділити Алана Б. Альбаррана [1,
с. 114] який визначає оборотні активи як засоби, які швидко можна перетворити
в готівку.
Розширює дане твердження А.М. Поддєрьогін [2, с.187] який під
оборотними активами розуміє кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і
фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації
продукції та отримання прибутку».
Так, І. О. Бланк [3, с. 262] дає власне визначення оборотним активам як
сукупності майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточний
господарський процес і повністю споживаються протягом одного операційного
циклу.
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Згідно національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – гроші та їх
еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені
для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом
дванадцяти місяців з дати балансу [4].
Білик М. Д. [5, с. 161] дає визначення оборотним активам виробничого
підприємства як групі мобільних активів із періодом використання до одного
року, що безпосередньо обслуговують операційну діяльність підприємства і
внаслідок високого рівня їх ліквідності мають забезпечувати його
платоспроможність за поточними фінансовими зобов'язаннями.
В свою чергу, авторський колектив під ред. проф. А.А. Мазаракі [6, c.
524] визначає оборотні активи торговельного підприємства як сукупність
матеріальних та грошових цінностей підприємства, що знаходяться в
постійному кругообороті, змінюють свою матеріальну форму протягом одного
операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що
реалізує підприємство.
Проведене дослідження дозволяє зробити авторське визначення
оборотних активів: «Під оборотними активами підприємства торгівлі слід
розуміти сукупність економічних ресурсів, що мають швидку ліквідність та
беруть учать у кругообігу господарської діяльності».
Структура оборотних активів підприємства торгівлі наведена на рис. 1.
ОБОРОТНІ АКТИВИ

ЗАПАСИ

ГРОШОВІ КОШТИ

ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ
ІНВЕСТИЦІЇ

ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
ДЕБІТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

За товари, роботи, послуги

За розрахунками
Інша поточна

Рис. 1. Структура оборотних активів підприємства
(складено автором на основі [9])
Як видно з рис. 1 до складу оборотних активів входять:
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1.
Запаси – активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов
звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з
метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг,
а також управління підприємством [7].
2.
Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату [8].
3.
Поточні фінансові інвестиції - фінансові інвестиції на строк, що не
перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент
(крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) [9].
4.
Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити
до запитання [4].
5.
Інші оборотні активи - суми оборотних активів, які не можуть бути
включені до наведених статей розділу "Оборотні активи". У цій статті
наводиться, зокрема, сальдо субрахунків 331 "Грошові документи в
національній валюті", 332 "Грошові документи в іноземній валюті" і 643
"Податкові зобов'язання" [9].
Слід зазначити, що економічна сутність оборотних активів полягає в
організації поточної діяльності підприємства. Складові якого постійно
забезпечують безперервність технологічного процесу діяльності підприємства
торгівлі формуючи цикл кругообігу (рис. 2).
Грошові
кошти

4

3

2

Дебіторська
заборгованість
(за товари)

2

Кредиторська
заборгованість
(за товари)

1

Товарні
запаси

Рис. 2. Цикл кругообігу оборотних активів підприємства торгівлі
(розроблено автором)
До особливостей кругообігу оборотних активів підприємства торгівлі
відноситься відсутність стадії виробництва, що прискорює сам процес
кругообігу, включаючи лише чотири стадії:
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1. Закупівля товарно-матеріальних цінностей у постачальників на різних
умовах оплати їх вартості: передоплата, негайна оплата і відстрочка платежу.
Як показує сучасна практика торгового менеджменту, основна частина
закупівель підприємствами торгівлі здійснюється з відстрочкою платежу, що
формує їх кредиторську заборгованість перед постачальниками. Така
кредиторська заборгованість для підприємства є найбільш доступним джерелом
короткострокового фінансування операційної діяльності.
2. Реалізація товарів споживачам, у т.ч. з відстрочкою платежу, яка може
проводитися з негайною оплатою і з відстрочкою платежу. У першому випадку,
підприємство перетворює товарні запаси відразу в грошові активи. Дана
ситуація характерна для роздрібних підприємств торгівлі. У другому випадку,
що більш характерно для оптових підприємств підприємство реалізує товарні
запаси своїм клієнтам на умовах відстрочення платежу (надання комерційного
кредиту), формуючи при цьому дебіторську заборгованість.
3. Інкасація дебіторської заборгованості за товари реалізовані з
відстрочкою платежу.
4. Погашення кредиторської товарної заборгованості постачальникам.
До основних завдань фінансового управління оборотними активами
відносяться забезпечення фінансовими ресурсами поточної діяльності
підприємства; своєчасне здійснення поточних розрахунків; підтримування
високої ліквідності підприємства; підвищення ефективності використання
оборотних коштів.
У загальному вигляді управління оборотними активами можна
представити як комплекс заходів з формування та забезпечення ефективного
використання оборотних активів підприємств торгівлі таким чином (рис. 3).
Особливості управління оборотним активами підприємств торгівлі
обумовлюють особливості формування його операційного та фінансового
циклу, виходячи з того, що операційний цикл відображає період повного
обороту грошових активів у торговельно-технологічному процесі підприємства,
а фінансовий цикл - період, протягом якого підприємство фінансує свою
господарську діяльність власними грошовими активами. Фактично,
функціоналом в процесі управління оборотними активами є досягнення
оптимальної тривалості періоду операційного та фінансового циклів.
На думку автора, ефективність управління оборотними активами на
підприємствах торгівлі може характеризувати тривалість фінансового циклу
(ДФЦ). Названий показник визначає співвідношення між тривалістю
операційного циклу і періодом обертання кредиторської товарної
заборгованості, при цьому його оптимальним значенням практики вважають
рівність нулю.
Це означає повну врівноваженість процесу економічної організації
продажів і закупівель товарів. Для кількісної характеристики фінансового
циклу використовують такі параметри:
1. Період обігу товарних запасів (Тз) як період, необхідний підприємству
для перетворення товарних запасів у грошові активи, який
розраховується за формулою:
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(1)
де – запаси сердні за період;
Д – кількість днів у періоді;
С/в – собівартість реалізованої продукції.
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
1. Визначення цілей формування оборотних
активів
2. Створення інформаційної бази управління
оборотними активами
3. Аналіз поточного стану та ефективності
управління оборотними активами
4. Обґрунтування оптимального розміру
оборотних активів на майбутній період
5. Розробка плану формування оборотних активів
на майбутній період
6. Контроль за реалізацією політики управління
оборотними активами
Рис. 3. Структура системи управління оборотними активами підприємства
торгівлі (розроблено автором)
2. Період обертання дебіторської заборгованості (Тдз) як період, за який
дебіторська заборгованість повністю інкасована:
(2)
де
– середнє значення дебіторської заборгованості за період;
Др – дохід від реалізації товарів (робіт, послуг).
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3. Період обертання кредиторської заборгованості (Ткз), обчислюваний за
часом, необхідного підприємству для повного погашення своєї
кредиторської товарної заборгованості:
(3)
де
– середнє значення кредиторської заборгованості за період.
Відповідно, тривалість фінансового циклу (ТФЦ) підприємства торгівлі
визначається за формулою :
(4)
Критерії
якості
управління
оборотними
активами
фактично
регламентують умови торгово-технологічного процесу підприємства і
формують базові орієнтири в системі стратегічних цілей фінансового
менеджменту підприємства в цілому.
Таким чином, виділяються дві основні стратегічні цілі в управлінні
оборотним капіталом підприємства торгівлі:
1. Забезпечення оптимального значення тривалості фінансового циклу
підприємства як одного з вагомих важелів ефективності управління
оборотними активами. Пряме зменшення тривалості фінансового циклу,
досягається при зменшенні періоду обігу товарних запасів, зменшенні періоду
обертання дебіторської заборгованості та збільшення періоду обігу
кредиторської заборгованості.
Визначаючи оптимальну тривалість фінансового циклу при планових
параметрах управління оборотних активів – його обсягу і структури –
необхідно виділити такі вектори впливу як прискорення його кругообігу,
збільшення прибутковості використання оборотних активів і зниженню
вартості його формування.
2. Забезпечення стійкої платоспроможності та ліквідності активів
підприємства, виходячи, з оптимальної тривалості фінансового циклу
дозволить підвищити потенціал прибутковості підприємства торгівлі та
фінансової стійкості на тривалу перспективу.
Поточна платоспроможність визначається наявністю грошових коштів
підприємства торгівлі на будь-яку дату достатню для погашення платіжних
зобов'язань. Ліквідність характеризується здатністю підприємства своєчасно
конвертувати у грошову форму складові оборотних активів виходячи з
параметрів повернення позикових коштів.
Управління оборотними активами підприємства торгівлі, має бути
орієнтоване крім того на рівень рентабельності чистого оборотного
капіталу(Рчок), який обчислюється як різниця між розмірами оборотних активів
і короткострокових пасивів.
Така постановка задачі передбачає оптимізацію розміру чистого
оборотного капіталу виходячи з масштабів і особливостей діяльності
конкретного підприємства, оборотності товарних запасів і дебіторської
заборгованості закладаються в його асортиментній та кредитній політиках і
166

залежить від ринкової кон'юнктури в сегменті впливу. Як надлишок, так і
недолік чистого оборотного капіталу обтяжують фінансовий стан підприємства
торгівлі. Перевищення розміру чистого оборотного капіталу щодо фактичної
потреби свідчить про неефективне використання ресурсів, а його недолік – про
нездатність підприємства своєчасно погасити свої короткострокові зобов'язання
і може генерувати ідеї банкрутства.
Рентабельність чистого оборотного капіталу як віддача по прибутку
кожної одиниці використовуваного чистого оборотного капіталу, на думку
автора, може бути закладена в основу оцінки ефективності управління
оборотними активами підприємства торгівлі з урахуванням впливу тривалості
фінансового циклу.
При такому підході матричний механізм діагностики ефективності
управління оборотним капіталом можна представити таким чином (рис.4):

Рчок>0
Рчок=0
Рчок<0

ТФЦ<0

ТФЦ=0

ТФЦ>0

1

2

Успіх

Успіх

3
Можливе
формування кризи

4
Нормальне
7
Можливе
формування кризи

5
Нормальне
8
Можливе
нарощення кризи

6
Нормальне
9
Можлива загроза
банкротства

Рис. 4. Матриця діагностики ефективності управління оборотними активами
підприємства торгівлі (розроблено автором)
Виходячи з рис. 4 можна позиціонувати ситуації формування
ефективності управління оборотними активами підприємства торгівлі, на основі
управління тривалістю фінансового циклу таким чином:
- Ситуація, представлена в квадратах 1 і 2, характеризує управління
оборотними активами на даному підприємстві як успішне (ефективне);
- Ситуація для квадратів 4,5 і 6 характеризує нормальний рівень
ефективності управління оборотними активами на даному торговельному
підприємстві, що забезпечує отримання нормативного (середнього) прибутку,
що спостерігається в даній сфері економічної діяльності або на даному сегменті
ринку.
- Ситуація, представлена в квадратах 3 і 7 свідчить про неефективну
політики управління оборотними активами підприємства торгівлі, яке призведе
до формування кризи.
- Ситуація квадрата 8 свідчить про наростання кризи на підприємстві
торгівлі і відповідно в квадраті 9 про можливість загрози банкрутства, яка
склалася в результаті неефективної політики управління оборотними активами.
Діагностування стану управління оборотними активами з використанням
інструментарію оцінки якості управління фінансового циклу підприємства
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торгівлі є важливим методичним підходом у забезпеченні заданих параметрів
управління фінансово-господарської діяльності підприємства торгівлі в цілому
на основі превентивних впливів у т.ч. і антикризового менеджменту.
Прийняття фінансових рішень щодо управління оборотними активами
зводиться до пошуку компромісу між ризиком втрати ліквідності та
забезпеченням цільової ефективністю діяльністю підприємств торгівлі. При
цьому в основі оцінок ефективності використання оборотних активів, виступає
тривалість фінансового циклу. Даний показник дозволяє судити, протягом
якого періоду часу оборотні активи проходить всі стадії кругообігу на даному
підприємстві, як структурно на цих стадіях формується потреба в додатковому
фінансуванні чи його надлишок, виявляється здатність підприємства торгівлі
утримувати фінансову рівновагу.
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3.17. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА БОРОШНОМЕЛЬНОКРУП'ЯНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Капінус Л.В., канд. екон. наук
Семененко К.Ю., асистент
Національний університет харчових технологій
Однією з ознак сучасної ринкової економіки є наявність конкуренції в
усіх сферах господарювання, в тому числі в борошномельно-круп'яній галузі.
Важливою умовою успішної діяльності будь-якого підприємства є оцінювання
та аналіз його конкурентоспроможності, що допомогає виявити його переваги
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та недоліки, сильні та слабкі сторони, а також розробити ринкові стартегії та
плани.
Актуальність теми зумовлена тим, що в наш час без дослідження
конкурентоспроможності тяжко займати лідируючі позиції на ринку,
продавати товари, що користуються попитом, завоювати довіру та лояльність
потенційних споживачів.
Теоретичні та методичні аспекти діяльності підприємств в умовах
конкурентного середовища знайшли відображення в наукових працях, авторами
який були такі учені-економісти, як: Х. Беркіт [1], П. Буряк [2], І.
Долгожанський [3], Т. Загорна [3], Ф. Котлер [4], Ж. Ламбен [5,6], Т. Лебідь
[10], Н. Меценко [7], О. Рибакова [9], В. Самуляк [10], Р. Фещур [10] та ін.
На основі аналізу публікацій виявлено неоднозначну інтерпретацію
понять по цій тематиці та відсутність однозначного підходу щодо процесу
дослідження конкурентоспроможності підприємства та структури і складу
система показників, які пропонуються в межах відповідних методів оцінювання
конкурентоспроможності підприємства в різних галузях. З огляду на вище
сказане, досить багато питань залишаються на сьогодні недостатньо вивченими
і потребують додаткового дослідження.
Конкуренція
–
економічний
процес
взаємодії
і
боротьби
товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за
отримання найбільших прибутків [2, с. 78]. У перекладі з латиниці
«конкуренція» означає «сходитися», «стикатися», з цього випливає, що
конкуренція – це, насамперед, суперництво між суб’єктами ринкової економіки
за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо.
Наукові підходи до визначення сутності поняття «конкуренція» досить
глибоко проаналізовано О.В. Рибаковою [9]. Погоджуємося з її думкою, що
поняття «конкуренція» є багатоаспектним і в кожному випадку її зміст
визначається залежно від цілей, у зв’язку з якими вона сформована.
В ході теоретичного дослідження виявлено, що економічна категорія
«конкурентоспроможність» виявляється лише в умовах конкуренції і через
конкуренцію.
Піддубний
І.О.
та
Піддубна
А.І.
розглядають
конкурентоспроможність як потенційну або реалізовану здатність економічного
суб’єкту до функціонування у релевантному зовнішньому середовищі, яка
ґрунтується на конкурентних перевагах і відображає його позицію відносно
конкурентів.
Фатхутдінов
Р.А.
пропонує
наступне
визначення:
конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що характеризується
ступенем реального чи потенційного задоволення ним конкретної потреби у
порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку.
Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію у
порівнянні з аналогічними об’єктами на визначеному ринку [7].
В умовах конкуренції кожне підприємство намагається знайти свої
переваги та продемонструвати їх споживачеві. Конкурентні переваги (цінові,
сервісні, товарні, іміджеві тощо) підприємство намагається реалізувати таким
чином, щоб споживач оцінив їх та віддав перевагу саме товару підприємства, а
не його конкурента.
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Конкурентні переваги – це певна економічна категорія, якою можуть
володіти наступні об’єкти:
 товари (безпосередня продукція, які купує споживач);
 підприємства (як безпосередні виробники цих товарів);
 галузі (як сукупність всіх підприємств, які пропонують певний товар);
 регіони (як великі області, країни, райони і т.д.).
Конкурентоспроможність на всіх цих рівнях є досить різною та
оцінюється споживачем та організаціями за різноманітними критеріями.
Конкурентоспроможність товару споживач оцінює з точки зору своїх
потреб і повноти їх задоволення. Володіючи обмеженими можливостями (не
тільки фінансовими, оскільки сам процес споживання обумовлений певною
«технологією», а отже – і «продуктивністю»), споживач прагне максимізувати
ступінь своєї загальної задоволеності.
Конкурентоспроможність підприємства оцінюється споживачем з точки
зору положення підприємства на ринку (відоме / невідоме, чи давно працює,
яку частку ринку займає, які гарантії дає, який ступінь довіри до підприємства у
споживачів, які відгуки про якість його продукції).
Конкурентоспроможність галузі оцінюється споживачем з точки зору
пріоритетності його власних потреб, які підлягають задоволенню. Так,
отримавши річну премію, у споживача (приватна особа) може виникнути вибір,
що купити на ці гроші – хлібопічку, нову пральну машину або путівку до
екзотичної країни: в цей момент спостерігається міжгалузева конкуренція. Як
тільки споживачем віддає пріоритет конкретній галузі, конкуренція, з точки
зору споживача, переходить в площину конкуренції підприємств, а потім і
товарів. У різних економічних умовах (рівень доходів, рівень цін, очікування і
т. п.) рівень конкурентоспроможності галузей (за інших рівних) виявиться
різним. Проявиться це, насамперед, у відмінностях в еластичності попиту на
продукцію (товари, роботи, послуги) різних галузей [3].
Конкурентоспроможність країни з точки зору споживача оцінюється як
рівень якості життя, який забезпечується споживачеві.
Загалом існує 4 типи суб’єктів, які проводять оцінку конкурентних
переваг та загальної конкурентоспроможності того чи іншого об’єкта:
 споживач оцінює конкурентоспроможність будь-яких об'єктів з точки
зору ступеня задоволення своїх потреб та рівня їх значущості (більш значущі
потреби повинні бути задоволені раніше, ніж менш значущі);
 виробник оцінює товар з точки зору суми прибутку, яку той може
принести. З одного боку, це рентабельність, проте в галузях зі швидкою
оборотністю активів (наприклад – торгівля), можна отримати значно більший
прибуток за рахунок зниження рентабельності продажів та збільшення
оборотності товарів. Підприємства виробник оцінює як своїх конкурентів, тому
найважливішими характеристиками для нього є співвідношення ціни і якості
продукції, відповідність останньої технічним, екологічним та іншим нормам і
стандартам. Галузь виробник оцінює з точки зору рамкових умов і свого
становища на ринку. З цих позицій оцінюються середній рівень рентабельності,
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доцільність роботи в галузі або виходу з неї. Країну виробник оцінює з точки
зору наявності необхідних йому ресурсів, їх якості та доступності (фізичної та
економічної);
 інвестор оцінює ефективність своїх вкладень (як доконаних, так і
потенційних), тому найважливішими характеристиками товару з точки зору
інвестора є його затребуваність та рівень рентабельності продажів (інвестора
цікавлять не стільки одиничні угоди з високоприбутковими товарами, скільки
масові продажі, що приносять дохід більше тієї суми, яку інвестор міг би
отримати, вклавши свої кошти в інше виробництво);
 держава оцінює конкурентоспроможність товару з точки зору його
затребуваності та соціальної значущості. Якщо вітчизняний товар є соціально
значущим, але він коштує значно дорожче імпортного, держава може вплинути
на цю ситуацію, застосувавши або субсидії і дотації вітчизняному виробнику,
або квоти і митні бар'єри до закордонних постачальників [5, 6].
Конкурентоспроможність підприємства одна з найважливіших категорій
ринкової економіки, яка характеризує можливості та ефективність адаптації
підприємства до умов ринкового середовища [10, с. 27].
Конкурентоспроможність підприємства передусім визначається такими
чинниками, як споживчі властивості товарів, міра маркетингової їхньої
підтримки, характеристика цільових ринків, потенціал і ресурси підприємства
тощо. Набір чинників, які визначають конкурентоспроможність підприємства,
виявляється настільки значимим і своєрідним, що неможливо запропонувати
єдину методику збирання даних стосовно їхнього оброблення та ідентифікації
для прийняття відповідних рішень.
Конкурентоспроможність підприємства починається з ефективної
організації самої компанії і комунікативного процесу між відділами, але
основним показником конкурентної стійкості завжди є товари підприємства та
їх конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність товару – це здатність
продукції підприємства бути привабливішою для покупців у порівнянні з
іншими аналогічними товарами конкурентів та товарів замінників, завдяки
кращим відповідностям в вартісних та якісних характеристиках товару.
Зазвичай, у конкурентній боротьбі перемагає саме той виробник, який краще
забезпечить конкурентоспроможність саме товару, а не цілої організації.
В ході дослідження стало відомо, що немає єдиної методики для
оцінювання конкурентоспроможності підприємства в загальному плані, але
існує безліч методик її оцінювання в залежності від основного напрямку
дослідження. Вчені П. Баклі, Л. Кристофер і К. Прескотт виділяли 3 напрямки
дослідження конкурентоспроможності підприємства:
- результати діяльності, які оцінювались показниками: рентабельності
діяльності, прибутку, части ринку, балансу торгівлі та показниками
порівняльних переваг RCA (Revealed Comparative Asventage);
- конкурентний потенціал підприємства, визначення якого дає можливість
знайти дешеві сировинні бази, або технічні новинки, що можуть бути
використані;
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- конкурентний процес, оцінка якого дає можливість перевести
конкурентний потенціал в конкурентні досягнення [3].
Ці напрямки були більше розкриті в різноманітних методиках
дослідження та оцінки конкурентоспроможності.
Виявлено, що відсутня загальноприйнята методика оцінювання
конкурентоспроможності організації. У теоретичному плані проблема
досягнення конкурентоспроможності фірм вирішується, але поки не вироблено
єдині методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.
На сьогоднішній день є кілька методів оцінки конкурентоспроможності
організації а саме:
- структурний метод;
- функціональний метод;
- SWOT-аналіз;
- методика Ж.Ж. Ламбена;
- методика 4Р;
- метод «профілів» і якості продукції;
- маркетинговий багатокутник конкурентоспроможності;
- методика профілю порівняння з еталоном та інші.
Найчастіше використовують наступні методики: SWOT – аналіз, ABCXYZ аналіз, методика 4P, метод функціональних карт, методики пов’язані з
використанням експертних оцінок, методика Р. А. Фатхутдінова та методика
Ж.Ж. Ламбена [2, с. 155].
Хотілося б виділити методику Ж.Ж. Ламбена серед всіх інших, її не часто
використовують оскільки вона не враховує обсяги виробництва та частку ринку
підприємства, але вона оцінює конкурентні переваги фірми по відношенню до
основних конкурентів по певному товару і групує їх в дві категорії: внутрішні
та зовнішні переваги. До зовнішніх переваг, як правило, відносять те, як
споживач сприймає продукцію, а саме основні характеристики товару такі, як:
якість, упаковка, співвідношення «ціна – якість», які створюють його вартість.
Внутрішні переваги включають в себе ті технічні та економічні новації, які
підприємство застосувало і знаходять своє вираження у собівартості. Графічно
в цьому методі на осях координат по горизонталі відображається
співвідношення ціни, а по вертикалі співвідношення повних витрат
(собівартості) по відношенню до основного конкурента. Потім визначається
зона, до якої потратить товар між провальною та ідеальною зоною. Наступний
крок – визначення для товарів відповідної стратегії підвищення
конкурентоспроможності,
виділивши
3
напрямки
підвищення
конкурентоспроможності за методикою Ж.Ж. Ламбена: підвищення якості,
цінові маніпуляції (підвищення, зменшення), реклама товару на сегментах
ринків. Також після проведення аналізу слід побудувати матрицю еластичності
реакції конкурентів на нововведення, пов’язані зі змінами в ціні, собівартості та
рекламі продукції, оскільки основним чинником в дослідженні за методикою
Ламбена є конкурентна позиція та реакція конкурента [5, с. 144].
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Методика
Ж.Ж.
Ламбена
була
використана
для
аналізу
конкурентоспроможності ПрАТ «Київмлин», що є одним з основних лідерів
борошномельно-круп’яної галузі України.
ПрАТ «Київмлин» - велике борошномельне підприємство на ринку міста
Київ. Має найбільшу частку споживачів на своєму сегменті за рахунок плідної
співпраці з хлібозаводами та хлібопекарнями столиці. До складу підприємства
входить 4 млина та 2 елеваторні лінії розміщені безпосередньо в м. Києві, що
надає додаткові конкурентні переваги. Денна потужність переробки сировини
одним млином становить 150 тонн жита та 50 тонн пшениці. Підприємство
реалізує 7 видів продукції, а саме: крупа манна, борошно в/г, борошно 1/г,
борошно 2/г, борошно житнє обдирне, борошно житнє сіяне, борошно житнє
обойне [8].
Для побудови матриці за методикою Ж.Ж. Ламбена визначено склад
господарського портфеля підприємства. Господарський портфель ПрАТ
«Київмлин» містить 7 стратегічних господарських підрозділів (СГП). Серед
конкурентів ПрАТ «Київмлин» можна виділити ПП «Дніпромлин» (за СГП
«Борошно в/г», «Борошно 1/г», «Борошно житнє обдирне») та ПП «Біла церва»
(за СГП «Крупа манна», «Борошно 2/г», «Борошно житнє обойне» та «Борошно
житнє сіяне»).
Для побудови матриці за методикою Ж.Ж. Ламбена знайдено
співвідношення витрат досліджуваного підприємства з витратами
пріоритетного конкурента за СГП, а також співвідношення ціни СГП
підприємства та пріоритетного конкурента.
Побудувавши матрицю можна відзначити, що до квадранту № 1
(«провальна зона») потрапило СГП «Борошно житнє сіяне». Розрахунки
показали, що цей вид продукції має ціну нижчу в порівнянні з ПП «Біла
церква» на 10%, повні витрати у порівнянні з пріоритетним конкурентом на
10%, тож прибуток менший у порівнянні з конкурентом на 20%. Для цього СГП
рекомендується стратегія елімінування.
До квадранту № 2 потрапили СГП – «Крупа манна» (зона збиткової
стратегії) та «Борошно 2/г» (зона стратегії за якістю). Для СГП «Крупа манна»
основними напрямками підвищення конкурентоспроможності може бути
зниження витрат на виробництво і реалізацію та удосконалення цінової
політики. Для СГП «Борошно 2\г», яке зайняло гарну позицію за якістю,
рекомендується стратегія збереження досягнутого становища.
До квадранту № 3 увійшли 2 СГП – «Борошно в/г» та «борошно житнє
обдирне». Це найкраща позиція – переваги за витратами та якістю. Для СГП
«Борошно в/г» ціна ПрАТ «Київмлин» вища порівняно з конкурентом ПП
«Дніпромлин» на 10%, повні витрати нижчі на 10%, тому прибуток
досліджуваного підприємства більший на 20%, цей вид продукції має найбільші
обсяги виробництва на підприємстві та досить високу якість, яка неодноразово
підтверджувалась на виставках, ярмарках та конкурсах. Для СГП «Борошно
житнє обдирне» ціна ПрАТ «Київмлин» вища в порівнянні з конкурентом ПП
«Дніпромлин» на 15%, повні витрати нижчі на 20%. Підприємству слід і далі
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впроваджувати заходи щодо зменшення витрат на виробництво продукції і
покращувати якість.
Четвертий квадрант містить два СГП – «Борошно житнє обойне»
(збиткова стратегія) та «Борошно 1/г» (стратегія за витратами). Борошно житнє
обойне у порівнянні з конкурентом має вищі витрати на виробництво, тому
підприємству для цього виду продукції рекомендується шукати шляхи
зменшення витрат. Це може бути і зміна постачальника сировини, і
впровадження нового технологічного обладнання тощо. А от у СГП «Борошно
1/г», у порівнянні з конкурентом, нижчі і ціна, і витрати, тому вищий прибуток.
Така позиція є привабливою для підприємства, тому її слід утримувати.
Таким чином, використавши методику Ж.Ж. Ламбена, оцінено
конкурентоспроможність ПрАТ «Київмлин» та його СГП. Запропоновані власні
пропозиції по підняттю конкурентоспроможності, які пропонуємо об’єднати в
певну послідовність дій, пов’язаних з підняттям рівня конкурентоспроможності
ПРАТ «Київмлин», а саме: вдосконалення цінової політики; пошук нових
ринків та споживачів; підвищення обсягів збуту продукції; вдосконалення
політики просування; покращення технічних умов виробництва продукції;
зменшення собівартості продукції.
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3.18. АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Корнієнко І.Г.
кандидат економічних наук
м. Чернівці
У сучасних умовах жорсткої конкуренції та нестабільності зовнішнього
середовища ускладнюються процеси управління підприємством. Внаслідок
чого технології і інструменти, за допомогою яких суб'єкт управління може
оцінювати поточний стан і виробляти дієві стратегії майбутнього розвитку,
зазнають значних змін. До найважливіших сучасних інструментаріїв управління
відносять методи оцінки ефективності, за допомогою яких повинні оцінюватися
не стільки результати діяльності, а, в першу чергу, результати, що визначають
створення умов для здійснення ефективної діяльності та забезпечують її
розвиток. Необхідність виявлення і створення таких умов викликана
невідповідністю між бажаним станом об'єкту і досягнутим станом, який
породжує проблему управління. Під проблемою управління, в даному випадку,
розуміється процес здійснення системних, цілеспрямованих дій суб'єкта
управління на об'єкт управління, що переводять його з початкового, менш
ефективного стану, в кінцеве, ефективніший стан, відповідний досягненню
мети підприємства.
Забезпечення конкурентоспроможності та реалізації конкурентних
переваг промислових підприємств в умовах ринкових відносин України тісно
пов’язане з процесами раціонального формування й ефективного використання
ресурсного потенціалу.
На протязі останніх десятиліть вченими досліджується категорія
ресурсного потенціалу підприємства, можливості його аналізу, оцінки та
прогнозування.
Під ресурсним потенціалом підприємства розуміють його економічні
можливості (засоби виробництва, запаси, джерела ресурсів), які є у наявності чи
можуть бути мобілізовані (приведені в дію, використані) для досягнення
поставлених цілей підприємством. При цьому слід відзначити, що особливу
увагу привертає склад ресурсного потенціалу, оскільки в економічній
літературі наявні різні підходи до його визначення. Більшість дослідників
розглядає ресурсну структуру потенціалу з урахуванням у ньому різної
кількості складових. В одному випадку до його складу рекомендується
включати тільки засоби праці; в другому – засоби праці і робочу силу; в
третьому – засоби праці, робочу силу і природні ресурси, які застосовуються в
процесі виробництва; у четвертому – засоби праці, робочу силу і предмети
праці [1, с. 33].
Вивчення ресурсного потенціалу підприємства є необхідною складовою
та передумовою формування стратегії (стратегічних альтернатив) його
розвитку. Коло визначень ресурсного потенціалу підприємства дуже широ – від
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надзвичайно вузького його розуміння як річного обсягу виробництва продукції
до таких загальних категорій, як соціально-економічна система [3, с. 6].
С.Е. Сердак вважає, що ресурсний потенціал підприємства – це
сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів,
зокрема здатність робітників підприємства ефективно використовувати названі
ресурси для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей
підприємства. При цьому ресурсний потенціал підприємства можна
охарактеризувати чотирма основними критеріями:
 реальними можливостями підприємства в тій чи іншій сфері діяльності
(також і нереалізовані можливості);
 обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених до
використання у виробництві;
 здатністю кадрів (менеджерів) використовувати ресурси, вміння
розпоряджатися ресурсами підприємства;
 формою підприємництва та відповідною організаційною структурою
підприємництва [5, с. 84-87].
На рис.1 представлена структура ресурсного потенціалу, що показує
зв'язок між різними видами потенціалів, які використовуються промисловим
підприємством для реалізації цілей свого розвитку.
Об'єднання матеріальних і технологічних ресурсів в рамках одного блоку
пояснюється тим, що наявність певних технологій на промисловому
підприємстві визначає кількість і вид необхідних матеріальних ресурсів.
Декомпозиція ресурсного потенціалу на дрібніші види ресурсів призведе до їх
кореляції між собою.

Ресурсний потенціал підприємства

Трудовий
потенціал

Матеріальні і
технологічні ресурси

Інформаційний
потенціал

Фінансовий
потенціал

Рис.1. Структура ресурсного потенціалу промислового підприємства
(складено автором на основі [1, 2, 3, 5])
У зв'язку з тим, що рівень реалізації поточних і потенційних можливостей
безпосередньо впливає на досягнення оперативних, тактичних і стратегічних
цілей діяльності промислових підприємства, виникає об'єктивна необхідність у
його визначенні, визначенні його якості, тобто оцінці потенціалу підприємства
[3, с. 69].
Деякі вчені виділяють у структурі ресурсного потенціалу підприємства
об’єктні (інноваційний, виробничий, фінансовий потенціал та відтворення
потенціалу підприємства) та суб’єктні (науково-технічний, маркетинговий
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управлінський потенціал, потенціал організаційної структури управління)
складові, які більш детально описують елементи ресурсного потенціалу, а
також визначають його особливі складові (трудовий, інфраструктурний та
інформаційний потенціал) [2, с. 43-44].
У зв'язку з викладеним актуальною представляється проблема розробки
науково-методологічних основ раціонального використання економічних
ресурсів, їхньої класифікації й еволюції, принципів оцінки ресурсного
потенціалу промислових підприємств і розробки конкретних напрямків і
методів підвищення ефективності їхнього використання й формування для
забезпечення стійкого розвитку й підвищення конкурентноздатності продукції
вітчизняних підприємств.
Вивчення зовнішнього середовища
Формування вимог до ресурсного потенціалу
промислового підприємства
Визначення переліку компонентів ресурсного потенціалу
Аналіз динаміки стану компонентів ресурсного потенціалу
Оцінка рівня ресурсного потенціалу за складовими
Визначення одиничних показників
Визначення групового показника
Визначення інтегрального показника рівня ресурсного
потенціалу промислового підприємства
Порівняння фактичного рівня ресурсного потенціалу з
бажаним та рівнем ресурсного потенціалу підприємствконкурентів
Заходи по покращенню значень компонентів ресурсного
потенціалу з метою підвищення його рівня
Рис. 2. Схема визначення рівня ресурсного потенціалу промислового
підприємства (власна розробка автора)
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Дослідження стану ресурсів підприємства здійснюється за допомогою
різноманітних методів, які дозволяють розглянути господарські процеси в
динаміці. Кожний метод характеризується своїми показниками, взаємозв'язками
між ними. Однак у вітчизняній науці системна методологічна основа, принципи
й методи управління раціональним використанням ресурсного потенціалу
промислових підприємств у нових умовах господарювання недостатньо
розроблені.
Проблема розробки методичного підходу до визначення показника оцінки
ресурсного потенціалу є важливою для різних галузей промисловості.
Запропонований метод визначення рівня ресурсного потенціалу за
складовими ґрунтується на необхідності врахування наступного:
1) визначення переліку компонентів ресурсного потенціалу підприємства;
2) обґрунтування вибору зразка та можливості моделювання ресурсного
потенціалу, який максимально наближався б до потреб підприємства
(ідеального ресурсного потенціалу) на основі теорії бажаності;
3) орієнтації при порівнянні компонентів не на середній рівень, а на
бажаний;
4) забезпечення аналізу компонентів, які сприятливо впливають на
ресурсний потенціал підприємства, та компонентів, які знижують його рівень, з
метою розробки комплексу заходів по усуненню їх негативного впливу.
Метод визначення рівня ресурсного потенціалу підприємства, що
пропонується, ґрунтується на таких принципах:
- ресурсний потенціал характеризується комплексом компонентів, які
визначають придатність його до використання в конкретних умовах;
- проведення оцінки ресурсного потенціалу за важливими для керівництва
підприємства показниками;
- конкурентні переваги ресурсного потенціалу повинні мати
довгостроковий характер, тобто бути орієнтованими на перспективу.
Принципова схема визначення рівня ресурсного потенціалу представлена
на рис. 2. Ця схема рекомендується для використання підприємствам, які діють
в ринкових умовах, коли необхідною умовою успіху стає всебічне та ефективне
використання ресурсного потенціалу як основного стратегічного ресурсу
конкурентоспроможності підприємства.
Для формування цілісної наукової парадигми оцінки ресурсного
потенціалу необхідно узагальнити наступні досягнення з даної проблематики, а
саме: системний аналіз еволюції економічних ресурсів і розвитку теорії
факторів виробництва; розробка принципів класифікації факторів виробництва
й визначення їхньої ролі в стійкому розвитку промислових підприємств;
обґрунтування методології аналізу ресурсного потенціалу промислового
підприємства; формулювання стратегічної концепції стійкого розвитку
підприємства в ринковій економіці; аналіз стану й перспектив розвитку
виробничого потенціалу вітчизняних промислових підприємств; аналіз
характеру нагромадження капіталу й інвестицій у розвиток основних засобів
промислових підприємств у ринкових умовах господарювання; обґрунтування
критерію й показників ефективності розвитку й використання виробничого
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потенціалу промислових підприємств; формування концепції економічної
безпеки промислових підприємств як складовій їхнього ресурсного потенціалу.
Таблиця 1
Характеристика основних методів оцінки ресурсного потенціалу
(складено автором на основі [3])
Методи оцінки ресурсного
потенціалу

Метод вартісної оцінки
елементів

Індикативний методу

Індексний метод

Ресурсно-регресійний метод

Метод ключового
обладнання

Інтерпретація
Застосовується до розрахунку загального обсягу економічних ресурсів
підприємства шляхом сумування грошового еквіваленту кожного з них.
Позитивною стороною є його відносна простота. Серед недоліків можна
вказати такі. Отримані за допомогою цього методу об’ємні оцінки не дають
уявлення про якісні складові об’єкта аналізу. Суттєво впливають на
результати розрахунків обрані методи оцінки вартості окремих видів
економічних ресурсів, що включаються до складу ресурсного потенціалу.
Наприклад, вартісна оцінка трудових ресурсів представляє нині
методологічну проблему.
Реалізація індикативного методу пов’язана з визначенням нормативів, що є
еталонними індикаторами, і порівнянням з ними фактично досягнутих
показників, що характеризують оцінюваний ресурсний потенціал. Нормативні
вимірники можуть стосуватись як складових самого потенціалу, так і
результатів його використання. Враховуючи те, що частина нормативів є
вартісними, то існує періодична необхідність їх коригування у зв’язку з
інфляційними процесами та змінами інших зовнішніх чинників діяльності
підприємства.
Стосується не стільки оцінки самої величини ресурсного потенціалу, скільки
порівняльного аналізу ресурсозабезпеченості. Він передбачає наявність
еталону для порівняння, в якості якого можуть виступати середнє значення по
аналізованій сукупності, показники кращого з підприємств галузі чи регіону,
обґрунтований норматив тощо.
В багатьох дослідженнях широко використовується ресурсно-регресійний
метод оцінки потенціалу підприємств, який вважається найбільш досконалим.
Зрозуміло, що використання сучасного математичного апарату і кореляційнорегресійних моделей, дозволяє будувати формалізовані залежності, які
включають не тільки кількісні, а й якісні параметри різних чинників. На
відміну від попередніх у межах цього методу є можливість гнучкого
поєднання елементів різних методичних підходів та їх синтезу. Зокрема,
врахувати вплив структурних зрушень, кількісно оцінювати парні та
множинні взаємозв’язки між елементами, імплантувати в модель нормативні
значення тощо. Важливе значення має й те, що він дозволяє проводити
варіативні та ймовірнісні оцінки і на їх основі будувати прогнозні тенденції.
Метод ключового обладнання передбачає розрахунок виробничої потужності
за аналітичними формулами з використанням нормативних даних. Він
застосовується на виробництвах, у складі яких є ключові, провідні
технологічні межі. Потужностям цих меж повинні відповідати потужності
попередніх й майбутніх технологічних меж. Провідні технологічні межі
передбачають ті межі, на яких виконуються основні технологічні процеси та
операції з виготовлення продукції.
Розрахунок потужності здійснюють згідно з фактичною номенклатурою
звітного періоду для складання щорічних балансів виробничої потужності
підприємства.
Недоліками при розрахунках потужності за допомогою нормативного методу
є неврахування її динамічного характеру, оскільки величину виробничої
потужності визначають за період, рівний року, без врахування змін її
величини протягом цього періоду. Також не аналізуються інші фактори, що
здійснюють вплив на величину виробничих можливостей: умови матеріальнотехнічного забезпечення, наявність технологічного оснащення, засобів
автоматизації та механізації тощо.
Метод основних асобів розглядає виробничу потужність як грошовий вимір
засобів виробництва, закріплених за підприємством, тобто як основні
виробничі асоби. При цьому допускається, що в динаміці основних асобів
відображається динаміка виробничої потужності.
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Для оцінки ресурсного потенціалу існує значна кількість обґрунтованих
наукою та апробованих на практиці методів (табл. 1).
Комплексна оцінка ресурсів і всіх основних ресурсних чинників і ступеня
їх впливу на інтенсивність виробництва в цілому є актуальним завданням, що
має практичне значення. Необхідно відзначити, що одні і ті ж ресурсні чинники
по-різному впливають на ефективність виробництва. Якщо один або декілька
чинників знаходяться в мінімумі, то і чинник, величина якого достатня (або
оптимальна), використовується недостатньо ефективно.
Універсальною та методично обґрунтованою є концепція вартісної
оцінки, тому що враховує всі необхідні вимоги до ресурсного потенціалу як
об'єкту оцінки, а саме:
1) комплексність, що виявляється в сукупності взаємозалежних елементів
і синергічного ефекту від їхньої взаємодії;
2) поточні та майбутні результати, пов'язані з його реалізацією;
3) поточний стан і перспективи розвитку зовнішнього середовища.
Оцінка величини ресурсного потенціалу зводиться до оцінки
максимальної кількості благ, яку господарюючий суб'єкт здатний провести при
даній кількості, якості і будові ресурсів.
Оцінку рівня ресурсного потенціалу підприємства пропонується
проводити за наступними етапами:
1. Першим етапом є дослідження зовнішнього середовища, яким
передбачається збір та аналіз інформації, а також оцінка можливостей і загроз.
2. Вибір переліку компонентів для оцінки рівня ресурсного потенціалу.
Компоненти для оцінки повинні відображати ті властивості ресурсного
потенціалу, які ставляться до нього з боку керівництва підприємства та можуть
бути виміряні.
На основі загальної номенклатури компонентів ресурсного потенціалу
кожен керівник повинен сформувати їх перелік саме для оцінки рівня
ресурсного потенціалу свого підприємства, виходячи з вимог аналізу
управління ним. Для вирішення цієї задачі проводять анкетування керівників
підприємств або опитування експертів, які є фахівцями в даній галузі.
Визначення компонентів, які в першу чергу цікавлять керівництво та
визначають рівень ресурсного потенціалу та можливість реалізації цілей
підприємства, є першим кроком до оцінки міри цієї задоволеності та
порівняння ресурсного потенціалу різних підприємств між собою за кожним
компонентом окремо та у сукупності.
3. На цьому етапі проводиться аналіз компонентів ресурсного потенціалу
підприємства з метою визначення тенденцій їх зміни та виявлення сильних і
слабких сторін.
Нині не існує остаточно прийнятої та затвердженої методики аналізу та
оцінки ресурсного потенціалу, яка вміщувала б у собі всі аспекти даної
категорії та невизначений вплив зовнішнього середовища. Причиною цього є
недостатнє осмислення самої категорії „ресурсний потенціал підприємства”, а
також її взаємодія із загальною економічною системою на всіх ієрархічних
рівнях.
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Крім того, ефективність використання
ресурсного потенціалу
підприємства, що є основним чинником його розвитку, залежить від стану як
кожній з його частин, так і збалансованого їх співвідношення. Саме
збалансованість елементів ресурсного потенціалу є основною умовою повної
ефективної його реалізації, оскільки відставання одного з них виступає
стримуючим чинником для інших. Виявлення і усунення негативного впливу
слабкої ланки, забезпечує зростання ефективності використання і, як наслідок,
його розвиток. Дана умова є важливою, але далеко не єдиною, оскільки
підвищення ефективності - це результат взаємодії багатьох чинників, до яких
відносять екстенсивні і інтенсивні способи використання ресурсного
потенціалу.
Формування системи показників повинно здійснюватись на основі таких
принципів:
- об'єктивності, тобто існування конкретного елемента, а не використання
замість нього субститутів;
- істотності впливу на результативну ознаку;
- причинності та залежності, тобто наявності очевидного або емпірично
встановленого зв'язку між ресурсним потенціалом та формуючим його
чинником;
- кількісного виміру, тобто наявності для оцінки інформації та
можливості її математичної формалізації й інтерпретації.
Постає питання про вибір інструментарію оцінки ресурсного потенціалу
промислового підприємства, який дозволить оперативно визначати внутрішні
можливості і слабкості підлеглої господарської одиниці, виявляти резерви в
цілях підвищення ефективності її діяльності.
Основним інструментом оцінки рівня ресурсного потенціалу
промислових підприємств є його аналіз.
Економічний аналіз на основі комплексного дослідження всіх елементів
роботи підприємства, глибокого вивчення процесів і явищ господарської
діяльності у їх взаємозв’язку, взаємозалежності і взаємозумовленості дозволяє
об’єктивно оцінити хід господарювання, визначити розміри і причини
відхилень від стандртизованих параметрів та очікуваних результатів, виявити
резерви підвищення ефективності виробництва і розробити заходи щодо їх
мобілізації.
Резервами вважаються матеріально-речові ресурси, які тимчасово не
використовуються за призначенням. Такого роду резерви створюються
планомірно для задоволення додаткової потреби в них, що виникають при
певних обставинах.
Вони виражені в конкретних матеріально-речових елементах процесу
виробництва, приймають форму резервних запасів сировини, матеріалів, палива
і напівфабрикатів, резервного не встановленого устаткування, вже
змонтованого, але недіючого устаткування, вільних виробничих площ тощо.
Резерви - це невикористані можливості підвищення ефективності
виробництва, посилення дії чинників, сприяючих зростанню ефективності
господарювання, і усунення негативного впливу інших чинників. Виявлення
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резервів в такому розумінні і визначення реальних шляхів і термінів мобілізації
є головним завданням економічного аналізу діяльності всіх господарських
ланок.
Таким чином, резерви (або ресурсний потенціал підприємства) - це
матеріально-речові ресурси, які створюються планомірно для задоволення
додаткової потреби в них при певних обставинах; з іншого боку, це
невикористані можливості підвищення ефективності виробництва.
При виборі показників слід враховувати також, що кожний показник, який
використовується в аналітичному процесі, має відображувати співвідношення
та характеризувати як екстенсивні, так і інтенсивні процеси. [4 , c. 156]
Можно підкреслити необхідність проведення аналізу ресурсного
потенціалу промислового підприємства заради забезпечення стабільного і
ефективного його функціонування в умовах конкурентного впливу негативних
обставин зовнішнього середовища.
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3.19. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Кухта К.О.
здобувач
Полтавська державна аграрна академія
За останні роки в аграрному секторі економіки країни відбулися
кардинальні зміни форм власності на землю та майно, створена велика кількість
нових агроформувань різних форм власності, зменшились їх розміри. В
постреформований період аграрна економічна політика зорієнтована на ринкові
відносини, однак одним з основних її пріоритетів залишається продовольче
забезпечення країни, яке з кожним роком набуває все більшої актуальності.
Галузь зерновиробництва і продуктів його переробки належить до пріоритетних
у системі аграрної економіки та економіки України загалом. Це пояснюється
насамперед, винятковим значенням зернових культур у виробництві
продовольчої продукції для споживання населення, формуванні експортних
можливостей економіки країни, використанні переваг агроресурсного
потенціалу території, створенні галуззю істотної частки доходів
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сільськогосподарських товаровиробників та підвищенні рівня життя сільського
населення. Зернова галузь є базовою для розвитку більшості галузей
агропромислового комплексу, а особливо кормо виробництва, так як основою
комбікорму є зернова сировина, вона становить приблизно у всіх комбікормах
60-65%. Із зернових це: пшениця, ячмінь, кукурудза, овес, просо [1].
Комбікорми представляють собою складну однорідну суміш різних
кормових засобів, попередньо очищених, подрібнених і підібраних за науково
обґрунтованими рецептами з метою найбільш ефективного використання
тваринами поживних речовин.
Всього сировинна база комбікормової промисловості налічує понад дві
тисячі кормових засобів, з них більше 80% виробляється безпосередньо у
сільському господарстві [3]. Звідси випливає,що слід звернути особливу увагу
на ринок фуражного зерна і ресурсний потенціал підприємств виробників
фуражного зерна.
Наслідком низької ефективності сільськогосподарського виробництва є
стан і характер повільних змін у виробничих відносинах, які стримують
розвиток продуктивних сил, у тому числі й ресурсного потенціалу. Як відомо,
комплекс заходів, спрямованих на корінні перетворення у галузі, не знайшов
свого дієвого втілення. Тому сьогодні необхідно наголосити на тому, що
теоретичні і практичні питання формування й використання ресурсного
потенціалу
в
ринкових
умовах
залишаються
малодослідженими.
Невідповідність між ресурсним потенціалом і віддачею останнього стала
причиною нагромадження основних виробничих фондів, зростання обсягів
незавершеного
будівництва.
Продовжується
процес
неефективного
використання потенціалу сільськогосподарських угідь, оскільки деякі технічні
засоби не відповідають сучасним технологічним вимогам через недостатню
надійність і низьку продуктивність.
Таким чином, за умов реформування власності та формування ринкових
відносин проблема ефективного використання ресурсного потенціалу в
сільськогосподарських підприємствах є однією з головних і від її вирішення
залежать не тільки фінансові результати, але й конкурентоспроможність
продукції на зовнішньому й внутрішньому ринках. Тому дослідження даної
проблеми є актуальним, а особливо у дослідження щодо ефективності будь-якої
галузі.
В сучасних умовах механізм управління ресурсним потенціалом
підприємств не відповідає завданням підвищення ефективності їх
функціонування. Основною причиною цього є саме обмеженість ресурсів та
інвестицій у їх формування, що потребує постійного пошуку заходів
спрямованих на їх повніше використання.
Протягом останніх років сільське господарство Полтавщини забезпечує
стійкі темпи зростання валової продукції. За 2009 рік аграрний сектор
забезпечив ріст виробництва валової продукції на 1,7% в порівняно з 2008
роком. У галузі тваринництва виробництво продукції зросло на 17%, у галузі
рослинництва – знизилося на 3,3% .
Аналіз табл. 1 показує, що вартість валової продукції сільського
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господарства у 2011 р. становила 14,9 млрд. грн., що на 21,4% більше порівняно
із 2009 р. Особливо помітними темпами зростало виробництво продукції
рослинництва – на 27,1%, в той час як тваринництва – лише на 3,5%. Особливо
несприятливим роком для сільського господарства в області був 2010 р, коли
виробництво продукції було мінімальним впродовж останнього періоду.
Зростання обсягів виробництва сільськогосподарської галузі у 2011 р. сприяло
збільшенню ї рентабельності. Так, у рослинництві прибуток зріс майже втричі,
а у тваринництві – вдвічі. Рівень рентабельності відповідно склав 34,7 та 6,5,
що на 15,3 в.п та 1,8 в.п. більше порівняно із 2009 р. Якщо до 2010 р. держава
збільшувала кількість коштів на підтримку сільськогосподарського
виробництва, то у 2011 р. їх обсяг суттєво зменшився – 1106 млрд. грн.. або на
17,2%.
Паралельно зменшуються інвестиції в основний капітал. Якщо до 2010 р
вони зростали, то у 2011р. зменшились на 8,4% порівняно з 2009 р. та 28,6%
порівняно із 2010 р, що є недопустимим, адже загальновідомо, що головним
фактором розвитку продуктивних сил є інвестиції, які є джерелом відтворення
основних засобів.
Таблиця 1
Основні показники ефективності виробничо-господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств Полтавської області, 2009-2011 рр.
Показники
Вироблено валової продукції сільського
господарства (у постійних цінах 2010 р.) –
всього, млн. грн.
у т.ч. рослинництва
тваринництва
Одержано валової продукції сільського
господарства, тис. грн.. у розрахунку на:
1 середньорічного працівника
100 га сільськогосподарських угідь
Одержано прибутку (збитку) від реалізації
сільськогосподарської продукції, млн. грн.
у т. ч. продукції рослинництва
тваринництва
Рівень
рентабельності
виробництва
сільськогосподарської продукції, %
у т. ч. продукції рослинництва
тваринництва
Інвестиції в основний капітал, млн. грн.

2009

Роки
2010

2011

2011 р. у %
до 2009 р.

12287,3
9344,8
2942,5

10999,2
8064,7
2934,5

14922,5
11877,2
3045,3

121,4
127,1
103,5

8162
637,6
533,4

7364
572,0
1062,2

10066
782,2
1579,6

123,3
122,7
296,1

490,4
43,0
15,5

987,7
74,5
21,7

1485,1
94,5
27,6

302,8
219,8
Х

19,4
4,7
492,2

28,0
5,4
631,6

34,7
6,5
450,9

Х
Х
91,6

18,3
40,4

18,0
67,5

14,4
55,9

78,7
138,4

Прямі іноземні інвестиції, млн. грн.
Отримано коштів державної підтримки,
млн. грн.
Джерело: [4]

А тому їх зменшення загрожує стану основної діяльності. В той же час
зменшилися і прямі іноземні інвестиції в сільське господарство до 14,4 млн.
грн. або на 210,3% порівняно із 2009 р. Основною причиною цього є
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неефективна політика державної підтримки, що є вкрай загрозливим, оскільки
сільське господарство є стратегічною галуззю, рівень розвитку якого визначає
стан продовольчої безпеки країни.
Протягом 2009 року в області збережені лідируючі позиції по
інтенсивності ведення та виробництву зернових культур, соняшнику, сої,
кукурудзи на зерно та цукрових буряків, утримано науково обґрунтовану
структуру посівних площ. Це дало відповідні результати.
Область другий рік є лідером по валовому збору зерна в Україні. В 2009
році намолочено зернових та зернобобових культур по всіх категоріях
господарств 3,8млн. тонн зерна у вазі після доробки. Середня урожайність
склала 37,9ц/га. Кукурудзи на зерно намолочено 1759,6тис.тонн, середня
урожайність складає 59,0ц/га, що на 2,2ц/га більше попереднього року.
В останні роки область займає одне з перших місць за посівною площею
сої та по виробництву соєвих бобів.
Таблиця 2
Ефективність виробництва зернових і зернобобових у сільськогосподарських
підприємствах Полтавської області
Реалізовано, Собівартість Ціна реалізації
Роки
Рентабельність,%
тис. ц
1 ц, грн.
1 ц, грн.
2003
6610,2
30,2
49,7
55,6
2004
12285,9
36,0
43,3
20,4
2005
16088,9
36,1
38,1
5,4
2006
11699,0
45,9
50,2
9,3
2007
10905,7
57,6
82,6
43,2
2008
22147,7
61,0
73,6
20,7
2009
23315,7
70,82
80,87
14,2
*За даними Держкомстату

Цього досягнуто за рахунок розширення посівної площі та підвищення
рівня врожайності. З площі 110,0тис.га зібрано 180,7тис. тонн при середній
врожайності 16,4ц/га, що на 0,7ц/га більше попереднього року.
Валовий збір соняшника становив 483,9тис. тонн, що на 5,7% більше 2008
року, урожайність складає 22,3ц/га, що на 0,7ц/га більше 2008 року [2].
В області в останні роки зростає рівень культури землеробства, набирає
обсягів застосування енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту,
вдосконалюється система впровадження у виробництво нових сортів та
гібридів, ведення насінництва. На високому рівні відпрацьовані технології
органічного землеробства, які забезпечують збереження родючості ґрунтів,
захист від забруднення та токсикації, виробництво екологічно безпечної
рослинницької продукції.
Для вирішення поставлених задач виникла необхідність провести аналіз
ефективності виробництва зерна і продуктів його переробки на прикладі ТОВ
«Посулля-Агро». Об’єктом дослідження прийнято прибуток від реалізації
зернових і зернобобових. Можливість виявити об’єктивно існуючі фактори, які
впливають на поведінку об’єкта, що досліджується дає факторний аналіз.
Модель факторного аналізу прибутку від реалізації продукції
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(маржинальний аналіз)
П=ВР-С-ВР-(ЗВ+ПВ)=q*p-q*z3-ПВ=Q*(p-z3)-ПВ

(1)

Отже на зміну прибутку від реалізації продукції при проведенні
маржинального аналізу впливають чотири фактори:
1) обсяг реалізованої продукції;
2) середня ціна реалізації;
3) рівень змінних витрат на одиницю реалізованої продукції;
4) постійні витрати.
Таблиця 3
Вихідна інформація для факторного аналізу прибутку від реалізації зернових
ТОВ «Посулля-Агро» за 2010-2011 роки
№
з/п
1
2

3

4
5
6
7
8

Показник

Умовне
позначе
ння

Обсяг
реалізації
продукції у фізичній
q
мас,ц
Чистий дохід (виручка),
ВР
тис. грн.
Повна
собівартість
реалізованої продукції,
тис. грн.
С
У т. ч.
а) змінні витрати
ЗВ
б) постійні витрати
ПВ
Середня ціна реалізації 1
p
ц, грн.
Рівень змінних витрат на
1
ц
реалізованої
z3
продукції, грн.
Маржинальний дохід
МД
Маржинальний дохід від
реалізації 1 ц продукції,
d
грн.
Прибуток, тис. грн.
П
*Джерело: власні розрахунки

Базовий
рік

Звітний рік

33266

Відхилення (+,-)
абсолютне

відносне

48135

14869

44,7

4224,0

6129,8

1905,8

45,12

4167,8

6031,4

1863,6

44,71

3250,88
916,92

4704,49
1326,91

1453,61
409,99

44,71
44,71

126,98

127,35

0,37

0,29

97,72

97,73

0,01

973,12

1425,31

452,19

46,47

29,25

29,61

0,36

1,23

56,2

98,4

42,2

75,01

За даними таблиці розрахуємо умовні показники прибутку, тис. грн.
Пум1=(q1*(p0-z30)):1000-ПВ0
Пум1=(48135*(126,98-97,72)):1000-916,92=491,51
Пум2=(q1*(p1-z30)):1000-ПВ0
Пум2=(48135*(127,35-97,72)):1000-916,92=509,32
Пум3=(q1*(p1-z31)):1000-ПВ0
Пум3=(48135*(127,35-97,73)):1000-916,92=508,84
Загальна зміна прибутку, тис. грн.
∆П=П1-П0
186

(2)
(3)
(4)

(5)

∆П=98,4-56,2=42,2
У тому числі за рахунок факторів
1. обсягу реалізованої продукції
∆Пq= Пум1-П0
(6)
∆Пq=491,51-56,2=435,31 тис. грн.
2. середньої ціни реалізації
(7)
∆Пp= Пум2-Пум1
∆Пp=509,32-491,51=17,81 тис. грн.
3. рівня змінних витрат на одиницю реалізованої продукції
∆ПZ3= Пум3-Пум2
(8)
3
∆ПZ =508.84-509.32=-0.48 тис. грн..
4. постійних витрат
∆ППВ= П1-Пум3
(9)
∆ППВ=98,4-508,84=-410,44 тис. грн.
Перевірка розрахунку ∆П=∆Пq+∆Пр+∆ПZ3+∆ППВ
(10)
∆П=+435,3+17,81-0,48-410,44=+42,19 тис. грн.
За результатами 4-х факторного маржинального аналізу прибуток від
реалізації зернових в звітному році порівняно з базовим роком збільшився 42,2
тис. грн., що становить 75%. Внаслідок збільшення обсягу від реалізації
продукції на 14869 ц (44,7%) фінансовий результат від реалізації збільшився на
435,31 тис. грн., а відповідно внаслідок підвищення рівня змінних витрат на
1453,61 тис. грн. прибуток зменшився на 0,48 тис. грн. Водночас за рахунок
підвищення середньої ціни реалізації 1 ц зернових на 0,37 грн. (0,29%)
прибуток збільшився на 17,81 тис. грн. і збільшення постійних витрат на 409,99
тис. грн. – фінансовий результат зменшився 410,44 тис. грн. Отже, головним
фактором зменшення прибутку стало зменшення постійних витрат.
Прибуток,
збиток
(+,-), тис.
грн.

Зіна (+,-) фінансового
результату, тис. грн.

відхилення

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення

Базовий рік

Звітові рік

загальна

14869

126,98

127,35

0,37

125,29

125,3

0,01

56,2

98,4

42,2

собівартості

Звітний рік

48135

ціни

Базовий рік

33266

обсягу

відхилення

У т. ч. за рахунок
факторів

Звітний рік

Зернові
і зернобобові

Повна собівартість
1 ц реалізованої
продукції

Середня ціна
реалізації

Базовий рік

Продукція

Обсяг реалізованої
продукції у фізичній
масі, ц

+25,12

+17,81

-0,48

У звітному році порівняно з базовим прибуток від реалізації зернових і
зернобобових ТОВ «Посулля-Агро» збільшився на 42,2 тис. грн. При цьому за
рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції на 14869 ц прибуток
збільшився на 25,12 тис. грн.; за рахунок підвищення середньої ціни реалізації
на 0,37 грн. прибуток збільшився на 17,81 тис. грн. Проте повна собівартість
продукції суттєво не змінилась (+0,01 грн.) та спричинила зменшення прибутку
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-0,48 тис. грн. Отже головний вплив на зменшення прибутку від реалізації
зернових мало не суттєве підвищення повної собівартості реалізованої
продукції.
Таблиця 4
Порівняння результатів факторного аналізу фінансового результату від
реалізації зернових ТОВ «Посулля-Агро», тис. грн.
Показник
Загальна зміна фінансового результату
У тому числі за рахунок факторів:
обсягу реалізованої продукції
середньої ціни реалізації
повної собівартості реалізованої продукції
рівня змінних витрат на одиницю
реалізованої продукції
постійних витрат

3-факторний
аналіз

4-факторний аналіз

+42,2
+25,12
+17,81
-0,48

+42,2
+435,31
+17,81
Х

Х

-0,48

Х

-410,44

Отже, при проведенні факторного аналізу фінансового результату від
реалізації зернових і зернобобових ТОВ «Посулля-Агро» співпадає вплив
такого фактора як середньої ціни реалізації.
Результати дослідження: Взявши за основу дослідження ресурсний
потенціал, що являє собою сукупність взаємопов’язаних ресурсів, які
використовуються для виробництва продукції, а також спроможність
працівників використовувати їх з метою виробництва та реалізації продукції
для отримання максимального прибутку, дійшли висновку, що проведений
аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу дає підстави
стверджувати, проте що продовольча безпека країни повністю залежить від
ресурсного потенціалу.
Протягом останніх років сільське господарство Полтавщини забезпечує
стійкі темпи зростання валової продукції. За 2009 рік аграрний сектор
забезпечив ріст виробництва валової продукції на 1,7% в порівняно з 2008
роком. У галузі тваринництва виробництво продукції зросло на 17%, у галузі
рослинництва – знизилося на 3,3%. Особливо несприятливим роком для
сільського господарства в області був 2010 р, коли виробництво продукції було
мінімальним впродовж останнього періоду. Зростання обсягів виробництва
сільськогосподарської галузі у 2011 р. сприяло збільшенню ї рентабельності.
З допомогою факторного аналізу на прикладі ТОВ «Посулля-Агро» було
проведено дослідження, об’єктом якого є фінансовий результат від реалізації
зерна і продуктів його переробки. За результатами 4-х факторного
маржинального аналізу прибуток від реалізації зернових в звітному році
порівняно з базовим роком збільшився 42,2 тис. грн., що становить 75%.
Внаслідок збільшення обсягу від реалізації продукції на 14869 ц (44,7%)
фінансовий результат від реалізації збільшився на 435,31 тис. грн., а відповідно
внаслідок підвищення рівня змінних витрат на 1453,61 тис. грн. прибуток
зменшився на 0,48 тис. грн. Водночас за рахунок підвищення середньої ціни
реалізації 1 ц зернових на 0,37 грн. (0,29%) прибуток збільшився на 17,81 тис.
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грн. і збільшення постійних витрат на 409,99 тис. грн. – фінансовий результат
зменшився 410,44 тис. грн.
В результаті дослідження, можна стверджувати, що на сучасному етапі
розвитку зерновиробництва в Полтавській області є багато проблем і втрачає
лідируючи позиції. Доведено, що господарства області мають потужний
ресурсний потенціал. Для того, щоб сектор зерновиробництва зайняв в
економіці країни належне місце, потрібно забезпечити економічне зростання
агропідприємств на основі інтенсифікації виробництва та інтеграції – створення
холдингових компаній. Перспектива подальших досліджень полягає у пошуку
шляхів прискорення швидкості обороту виробничих ресурсів при виробництві
зерна.
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3.20. СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ДИВЕРСИФІКОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Лисий О.П.
к.е.н., професор
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії
Дослідження практики управління у вітчизняних судноплавних компаній
дозволило з’ясувати, що відсутність повноцінної методики стратегічного
управління в компаніях даного класу, чіткого стратегічного бачення у їхнього
керівництва, ретельно розробленої стратегії вже зараз приводить до
економічних втрат, а в перспективі здатне тільки погіршити стан компаній. За
допомогою існуючих методик перспективного й довгострокового планування
діяльності керівництво підприємств водного транспорту і його підрозділи поки
ще не в змозі повністю вирішити існуючи стратегічні проблеми. Причини,
насамперед, у відсутності в існуючих методиках довгострокового планування,
повноцінного аналізу ринкового оточення, визнаних критеріїв оцінки
довгострокових планів стратегій; у методиках відсутній системний напрямок на
забезпечення довгострокової стійкості підприємств.
Основною проблемою є труднощі практичної реалізації методології
стратегічного управління у вітчизняних судноплавних компаніях. Серед причин
можна виділити наступні: консерватизм керівництва і власників, відсутність
спеціальних знань, навичок стратегічного мислення і досвіду стратегічного
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управління - звідси непідготовленість менеджерів і керівників компаній до
побудови системи стратегічного управління [2].
Прогнозування стратегічних альтернатив є однією з найважливіших
процедур у системі стратегічного управління. Альтернативний підхід
найбільше повно відбиває природу прийняття рішень, як тактичних, так і
стратегічних. Розробка стратегічних альтернатив дозволяє проробити безліч
найбільш імовірних напрямків розвитку компанії та прийняти усвідомлене
рішення, які види діяльності компанії в даний момент рентабельні, які мають
право на подальше існування, які слід згорнути або продати, які види діяльності
можуть бути реалізовані з нуля у випадку прогнозування змін ринкової
кон'юнктури.
Застосування сценарного методу в методиці стратегічного управління
особливо актуально для українських підприємств. В українській практиці часто
доводиться зустрічатися із твердженням, що економічна та політична ситуація в
країні нестійка, отже, обрій планування діяльності компанії дуже малий, і
безглуздо займатися плануванням в умовах такої невизначеності [1, 2, 8].
Але, поступово, при інтеграції принципів стратегічного управління в
практику, до власників та керівництва компаній приходить розуміння, що
краще бути не зовсім правим, чим зовсім не знати, що очікує компанію в
майбутньому. Для того, щоб зменшити ризики помилок і знизити
невизначеність, у пропонованій методиці стратегічного управління
пропонується використовувати сценарне планування, яке передбачає якщо не
всі, то хоча б основні варіанти розвитку подій.
Переваги застосування сценарних методів у методології стратегічного
управління: використання сценарного методу дозволяє оцінити найбільш
імовірний хід подій, можливі наслідки прийнятих рішень і уникнути
непередбачених подій; сценарний метод дозволяє отримати інформацію, що
носить сугубо якісний характер, з інформацією кількісною (наприклад, думки
експертів і статистичні дані); на відміну від традиційного прогнозу ринку,
сценарії представляють якусь альтернативу екстраполяції поточних тенденцій
із сьогодення в майбутнє; використання сценарного методу дозволяє не тільки
переконатися в правильності стратегічного вибору курсу компанії, але і
визначити контрольні тимчасові або факторні крапки для можливої зміни
стратегічного курсу; замість очікування фактичних даних, сценарний метод
дозволяє заздалегідь розробити послідовність дій при різних варіантах розвитку
подій, які можуть створити для компанії потенційні погрози або можливості.
Тим самим, реалізація даного методу забезпечує стратегічну гнучкість
компанії, а також здатний створити запас можливостей для маневру при
несприятливому розвитку подій.
Сценарний метод дозволяє на більш високому рівні застосовувати
методологію імітаційного моделювання шляхом використання моделі
реального об'єкта — "компанія", на основі якої імітуються передбачувані
стратегії дій компанії поза сценаріями розвитку ринку.
Одне з головних переваг сценарного методу полягає в тому, що
написання сценаріїв є прогнозно-проектною, або прогнозно-плановою
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методикою, тобто, перебуває на стику області пророкування. Керівники самого
різного рівня зацікавлені в генерації альтернативних шляхів зміни економічної
ситуації в бажаному направленні. При рішенні цього завдання написання
сценаріїв може бути досить ефективним, тому що цей метод являє собою не
тільки засіб оперативного та детального аналізу майбутнього, але і засіб
виявлення можливостей його зміни.
Сценарний метод є одним з найменш капіталомістких і, відповідно,
найбільш доступним для широкого кола осіб, що ухвалюють рішення методом
прогнозування. Крім того, сценарна експертиза займає, як правило, значно
менше часу, чим інші методи якісного прогнозування. Дозволяє визначати
середні значення необхідних критеріїв оцінки компанії у випадку
багатоваріантності її розвитку [5].
Недоліками застосування сценарного методу в методології стратегічного
управління є наступні: сценарій являє собою більш якісний опис, хоча і
деталізований та утримуючий окремі кількісні оцінки. Цим сценарії
відрізняються від звичайних прогнозів, у більшості яких упор робиться на
кількісні показники. Немає єдиного, визнаного універсальним, засобу
створення сценарію.
Узагальнені характеристики сценарного методу - це, насамперед, метод
опису динаміки системи, що відображає причинно-наслідкові зв'язки етапів
трансформації системи; при відображенні послідовності подій, як правило,
використовується принцип покрокового опису; гіпотетичний характер опису
вказує на необхідність імовірнісної оцінки реалізації тих або інших
можливостей.
Таким чином, якщо сценарій - це гіпотетичний опис причиннообумовленої послідовності подій - етапів трансформації якоїсь системи, то
процес написання сценарію може розглядатися як спрощений вид імітаційного
моделювання.
Методологія імітаційного моделювання опирається на теорію
ймовірностей як науку про принципи побудови, форми і засоби пізнань явищ
стохастичної природи. Імітаційне моделювання знайшло широке застосування в
сучасній теорії та практиці управління [4, 6].
Під імітаційним моделюванням розуміють метод аналізу та
прогнозування розвитку деякої системи за допомогою імітаційної моделі. Під
імітаційною розуміється модель, що зберігає логічну структуру системних
явищ і процесів, а також характер і структуру інформації про стан і зміни
системи та складових її елементах і відносинах.
Метод імітаційного моделювання - один з найбільш потужних методів
дослідження реально існуючих і проектованих об'єктів всілякої природи та
ступені складності. Слід зазначити, що після початку використання методів
прикладної математики в управлінні економікою, термінологія імітаційного
моделювання стала здобувати інший зміст. Терміном "імітація" і "імітаційний
експеримент" стали позначати процедуру вибору раціонального управління
складним процесом (раціонального плану), що полягає з розробки варіантів
управління, їх порівняння за формальними критеріями на основі відтворення
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процесу за допомогою імітаційної моделі. Методи досліджень, розроблені в
теорії ймовірностей, є основними для імітаційного моделювання [8].
У літературі практичні сценарії поведінки компанії зустрічаються рідко,
тому що містять конфіденційну інформацію. Зате сценарна методологія широко
використовується в державному управлінні. Сценарний метод прогнозування
досить корисний при розробці стратегічних цілей організації, визначенні
стратегії розвитку при довгостроковому прогнозуванні (від 7 до 20 років), коли
втрачають своє значення поточні досягнення компанії та зростає спектр нових
можливостей.
Застосовуючи сценарну методологію в стратегічному управлінні, тим
самим, визнають, що ринкові, фінансові та інші прогнози - по суті здогади
стратегічних фахівців та штатних аналітиків. І ціль у цьому випадку - звузити
рамки найбільш імовірних результатів майбутньої діяльності. Сценарний метод
в системі стратегічного управління диверсифікованою судноплавною
компанією дозволяє змоделювати безліч
варіантів розвитку компанії з
урахуванням прогнозу ринку, галузевої специфіки та ступеня її диверсифікації.
За
результатами
моделювання
визначається
різноманітний
набір
альтернативних дій при різних сценаріях, після чого необхідно зробити вибір
одного варіанта, на підставі якого створюється багаторівневий стратегічний
план розвитку.
Розробка варіантів сценарію розвитку компанії являє собою моделювання
наслідків прийнятих стратегічних рішень на основі використання спеціально
розробленої для цих цілей моделі. Модель являє собою абстрактний образ
реальності компанії для пророкування наслідків реального здійснення тих або
інших стратегічних рішень. В науковій літературі зустрічається спеціальний
термін "модель компанії або корпорації".
Оскільки створення повноцінної моделі компанії дуже складний процес,
то для моделювання та оцінки варіантів сценарію розвитку диверсифікованої
судноплавної компанії пропонується використовувати розроблену автором
"спрощену модель компанії" — структуру дослідження (рис.1) [9].
Ринок диверсифікованої
судноплавної компанії
Споживачі
Постачальники
Конкуренти
Суспільство та влада

Бізнес-Система
диверсифікованої
судноплавної компанії
Холдинг
Області бізнесу
Бізнес-одиниці

Фінанси
диверсифікованої
судноплавної компанії
Фінансовий підсумок
діяльності бізнес-системи
Вектора критеріїв оцінки
Бізнес-одиниць, Областей
бізнесу, Холдингу в цілому

Рис. 1. Структура дослідження диверсифікованої судноплавної компанії
Структура дослідження дозволяє імітувати в єдиному комплексі,
постачальницьку, виробничо-збутову та фінансову сфери діяльності компаній
даного класу та систему їх взаємин із зовнішнім середовищем. Центральне
місце в пропонованій структурі займає бізнес-система диверсифікованої
судноплавної компанії. Бізнес-система охоплює всі основні етапи діяльності
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підприємства по організації, виробництву та збуту послуг/продукції, за
винятком підведення фінансових підсумків.
Процедура підведення фінансового підсумку виділена в розробленій
структурі в окремий блок за назвою "фінанси". У даному блоці об'єднані
процедури підведення фінансового результату та оцінки стратегічних сценаріїв
розвитку. Ці процедури являють особливу цінність для реалізації системи
стратегічного управління, тому вимагають виділення.
У методиці стратегічного управління диверсифікованою судноплавною
компанією при моделюванні варіантів сценарію розвитку ринку пропонується
використовувати розроблену на основі загальновідомої моделі взаємодії
компанії та зовнішнього середовища модель взаємодій диверсифікованої
судноплавної компанії із зовнішнім середовищем.
Зовнішнє середовище компанії включає дві сфери [10]:
- робітниче середовище — це безпосередні контакти компанії, так зване
"мікросередовище", воно включає тих учасників ринку, з якими в компанії є
прямі відносини, або які виявляють на нього прямий вплив;
- загальне середовище - складається з елементів, які не пов'язані з
компанією прямо, але впливають на формування загальної атмосфери бізнесу,
так зване "макросередовище".
Модель взаємодії диверсифікованої судноплавної компанії із зовнішнім
середовищем складається з двох груп:
1. Ті, що мають договірні відносини, з диверсифікованою судноплавною
компанією:
- споживачі - це, насамперед, підприємства вантажоутворюючих галузей,
учасники зовнішньоекономічної діяльності (експортери, імпортери, трейдери),
експедиторські, брокерські компанії та різні підприємства інших галузей
(туроператори, споживачі нерудно-будівельних матеріалів і т.п.). Кількість
галузей, до яких ставляться споживачі диверсифікованої судноплавної
компанії, може бути досить великим і залежить від ступеня її диверсифікації.
- постачальники - підприємства, що є постачальниками продукції та
послуг, необхідних у виробничих і управлінських процесах бізнес-системи
диверсифікованої судноплавної компанії. До них ставляться постачальники
основних фондів - суднобудівні компанії, постачальники палива, сировини,
матеріалів, запчастин і комплектуючих, кредитних ресурсів, ремонтних,
страхових послуг і т.п.
2. Ті, що не мають договірних відносин з диверсифікованою
судноплавною компанією, але, що виявляють безпосередній або непрямий
вплив на неї:
- конкуренти;
- узагальнений блок за назвою "Загальне середовище" включає соціальні,
політичні, технологічні, економічні, законодавчі фактори. Наприклад, такі, як
ринок праці, фіскальна, законодавча політика держави, продекларована
стратегія його розвитку, участь у національних і міжнародних асоціаціях,
організаціях і т.п.
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При дослідженні великих вітчизняних та закордонних судноплавних
диверсифікованих компаній, з метою виявлення видів діяльності найбільш
кращих для диверсифікації і визначення стратегічних зв'язків і відповідностей
між бізнесами, були розглянуті компанії, що експлуатують різний вид флоту:
контейнерний, танкерний і балкерний флот. За географічним принципом
судноплавні компанії були обрані з регіонів з найбільш розвиненою
судноплавною галуззю (країни Північної Америки, Західної Європи, південносхідної Азії).
Виявлено, що іноземні судноплавні компанії, що спеціалізуються на
контейнерних перевезеннях, мають більш високий ступінь диверсифікації та
більш широкою транснаціональною мережею філій. Причини цьому наступні:
універсальність перевезених вантажів; широкий розвиток інтермодальних
перевезень, основа яких — контейнерні перевезення; висока прибутковість
бізнесу, пов'язаного з контейнерними перевізками.
Судноплавні компанії, основним видом діяльності яких є експлуатація
танкерного та балкерного флоту, мають менший ступінь диверсифікації.
Причини в наступному: перевезені вантажі не універсальні, ринок даних
вантажів досить закритий і специфічний на відміну від ринку контейнерних
вантажів, стратегічні зв'язки з родинними бізнесами не здатні дати додаткові та
стійкі переваги від зв'язаної диверсифікації. Мала прибутковість балкерного
бізнесу не дозволяє розпорошувати засоби, тому ступінь диверсифікації даних
компаній мінімальна. Танкерний бізнес більш закритий і більш прибутковий;
компанії, що працюють на даному ринку, воліють спеціалізуватися на
основному виді діяльності та одному-двух непрофільних.
Діяльність українських судноплавних компаній також була досліджена за
даною методикою. Висновки проведеного дослідження наступні: високий
ступінь диверсифікації українських судноплавних компаній (багато з яких є
функціонуючими або колишніми пароплавствами), отже, різнопрофільність
бізнес-портфелів цих компаній, використання в діяльності компаній
інтеграційних переваг. Деякі українські судноплавні компанії (втім, як і
іноземні) входять до складу промислових конгломератів, для яких водний
транспорт не є основною сферою діяльності. Найчастіше це підприємства
суднобудівельної, металургійної галузей.
Судноплавний бізнес - це багатозв’язаний комплекс. Потреби здійснення
перевезень вантажів втягують у судноплавну діяльність фрагменти інших видів
діяльності. Можна сказати, що сукупність напрямків діяльності, які
охоплюються судноплавним бізнесом, утворює своєрідне середовище, у якому
формується поле можливостей для диверсифікації діяльності судноплавних
компаній. За результатами досліджень була обґрунтована та проведена
класифікація найбільше часто використовуваних у своєму розвитку видів
стратегій диверсифікації судноплавних компаній.
Горизонтальна диверсифікація судноплавної компанії — це виробництво
компанією нової продукції або надання нових послуг у рамках судноплавства
або суміжних галузях шляхом, придбання або встановлення контролю над
компаніями, з якими вона має стратегічні та інші види відповідностей.
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У результаті проведеного аналізу діяльності іноземних і вітчизняних
судноплавних компаній запропонована наступна класифікація способів
горизонтальної диверсифікації судноплавних компаній:
1.Вихід компанії на нові ринки водних вантажоперевезень
2.Розвиток компанії на основі ланцюжка транспортування вантажів.
Розвиток брокерських послуг. Менеджмент стороннього флоту.
3. Розвиток шипчандлерскої діяльності.
4. Консультування, управління проектами.
5.Розвиток фінансової та посередницької діяльності в судноплавстві.
Посередництво в купівлі-продажу флоту, устаткування.
6. Круїзний туризм.
Розглянемо докладніше деякі засоби горизонтальної диверсифікації
судноплавних компаній.
Початок експлуатації нового типу флоту та вихід на нові ринки водних
вантажоперевезень. Диверсифікація компанії відбувається шляхом початку
експлуатації нового типу флоту, що як має певні подібності з основним
експлуатованим флотом (наприклад, за технологією перевезень), що так і не
має особливих подібностей. Стратегія диверсифікації реалізується для освоєння
нових неспецифічних для поточної діяльності компанії вантажопотоків, у тому
числі та пасажирських. Наприклад, для судноплавної компанії, єдиним видом
діяльності якої є експлуатація балкерного флоту, ринок вантажів відповідно
обмежений тільки навалювальними та деякими видами генеральних вантажів.
Прикладом диверсифікації її діяльності буде вихід на ринки контейнерних або
наливних вантажів, тобто покупка або оренда (бербоуттчартер)
контейнеровозів або танкерів і їх подальша експлуатація.
Цей засіб диверсифікації найпоширеніший у світовій практиці
судноплавства. Більші відмінності між ринками різних видів вантажів і
відсутність явної залежності між ними є основною причиною диверсифікації
судноплавних компаній, що веде до поділу ринкових ризиків. В українській
практиці судноплавства він також розповсюджений в останні роки. Причому,
через відсутність засобів українські судноплавні компанії воліють
модернізувати власні судна. У силу високої прибутковості паливних перевезень
особливо поширена практика модернізації сухогрузів у танкери.
Цей засіб диверсифікації дуже капіталомісткий. Показовими прикладами
такого засобу диверсифікації є: намір судноплавної компанії "Maersk-Sealand"
уперше вийти на ринок океанських перевезень автомобілів на спеціалізованих
судах типу Ro-Ro, для чого планується будівництво нового спеціалізованого
флоту.
Диверсифікація на основі ланцюжка транспортування вантажів. Увесь
процес транспортування вантажу можна представити в якості змінного набору
операцій над вантажем, які можуть протікати як послідовно, так і паралельно
один одному (наприклад, консолідація партій, упакування, страхування
вантажу, транспортування різними видами транспорту, відгрузка, зберігання,
його митне очищення та ряд інших операцій).
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Тенденція судноплавних компаній диверсифікувати свій бізнес,
приєднуючи до нього компанії, що приймають участь в ланцюжках
транспортування вантажу, або створюючи такі компанії з нуля, спостерігається
досить давно.
Засоби диверсифікації судноплавної компанії на основі ланцюжка
транспортування вантажів існують наступні: створення, покупка, довгострокова
оренда або участь у управлінні портової, термінальної та складський
інфраструктурами; початок експлуатації видів транспорту, відмінних від
водного (наприклад, автомобільний, залізничний або авіатранспорт); надання в
оренду власних або орендованих (суборенда) контейнерів і іншого
встаткування для перевезення вантажів; надання послуг митного брокера;
надання послуг по транспортнім експедируванню; надання послуг страхування.
Привабливість диверсифікації на основі ланцюжка транспортування
вантажів для судноплавної компанії ґрунтується на трьох основних факторах:
Ефективна експлуатація додаткових бізнесів в існуючих транспортних
ланцюжках сприяє одержанню додаткових прибутків. Вихід через
використання диверсифікації на нові ринки вантажів, нову потенційну
клієнтуру та керовані ними вантажопотоки. Забезпечення повного та
постійного завантаження флоту компанії, диверсифікація його вантажної бази.
Варто відзначити, що використання даного засобу диверсифікації може
привести та приводить до внутрішньохолдингових конфліктів між бізнесодиницями — ланками ланцюжків транспортування вантажів, основна причина
яких у стратегії проведення тарифної політики та труднощах пошуку балансу
між ними. Наведемо кілька прикладів засобу диверсифікації в портові
потужності.
Приклад диверсифікації судноплавної компанії в інші відмінні від
водного види транспорту. У результаті своєї діяльності лінійна судноплавна
компанія США "Sealand" (зараз Maersk-sealand) мала у власності та орендувала
4500 автомашин і автопричепів, використовуючи їх у своїй діяльності по
перевезенню вантажів між вантажоутворюючими центрами та портовими
терміналами. З метою забезпечення безперервності транспортного процесу та
скорочення транзитного часу доставки вантажів одержувачам компанія
практикувала складування вступників у порти контейнерів на автомобільні
шасі.
Особливі конкурентні переваги судноплавна компанія може одержати
при диверсифікації в галузі транспортно-експедиторських послуг або освоєння
логістичних функцій, тобто функцій центрів розподілу матеріальних потоків і
управління їх рухом. Як правило, вантажопотоки материнської судноплавної
компанії здатні забезпечити початкове завантаження створеної експедиторської
компанії, а потім дочірня транспортно-експедиторська компанія здатна
самостійно залучати клієнтів і приносити прибуток, а також сприяти
ефективному завантаженню флоту.
Наявність у портфелі замовлень судноплавної компанії більших і
постійних експортно-імпортних і внутрішніх вантажопотоків робить
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диверсифікацію на основі ланцюжка транспортування вантажів найбільш
привабливим варіантом розвитку.
Усі три перераховані вище засоби диверсифікації судноплавної компанії
поєднує кілька стратегічних відповідностей. Наявність кваліфікованого
персоналу, що має досвід роботи із власним флотом компанії, великого досвіду
фрахтування та агентування, наявність постійних контактів і позитивного
досвіду роботи з відправниками вантажу та іншими учасниками судноплавного
ринку, а також популярність торговельної марки робить такий засіб.
Консультування, управління проектами. Навчальні курси та тренажерні
центри. Розвиток власних крюінгових послуг.
Наявність висококваліфікованих фахівців і досвіду в галузі судноплавства
та родинних з ним галузях дозволяє судноплавній компанії вийти на ринок з
комплексом таких специфічних послуг, як розробка та комплексне керівництво
проектами, складання бізнес-планів і техніко-економічних обґрунтувань у
галузі водного транспорту.
Під управлінням фахівців вищої категорії відомої диверсифікованої
судноплавної компанії можливе створення команди менеджерів і аналітиків,
здатних здійснювати консультування з питань, пов'язаним із судноплавним
бізнесом і родинними йому галузями, приміром, використання в судноплавстві
новітніх технологій, нове суднобудування, маркетинг і залучення інвестицій у
судноплавстві і т.д.
При такому способі диверсифікації судноплавна компанія здатна не
тільки одержати вигоду від одержання додаткового прибутку, але також знайти
вигідний проект для інвестицій і потенційних партнерів.
Розвиток фінансової та посередницької діяльності в судноплавстві.
Посередництво в купівлі-продажі флоту, транспортного встаткування.
Щомісяця у світі продаються кілька десятків старих сухогрузних судів.
Причому, за даними журналу "Shipping Statistics and Economics" число угод
купівлі-продажу з кожним роком росте. Такий засіб диверсифікації своєї
діяльності, наприклад, здійснює судноплавна компанія ВАТ «Совкомфлот». До
репутації компанії, професіоналізму менеджменту та наявності в нього досвіду
та контактів при диверсифікації такого роду висуваються особливі вимоги.
Засіб диверсифікації розповсюджений у світовій практиці та найбільш
привабливий для судноплавних компаній, що мають у складі свого флоту
пасажирський флот.
Вертикальна диверсифікація судноплавної компанії - це виробництво
компанією нової продукції або надання нових послуг у рамках родинних
галузей з метою збільшення контролю над виробничим ланцюжком. Стратегії
вертикальної диверсифікації, по суті, є різновидом стратегій горизонтальної
диверсифікації, тому що розвиток компанії відбувається в галузі, що мають
стратегічні відповідності, але пріоритетним при реалізації стратегій
вертикальної диверсифікації є розвиток уздовж виробничого ланцюжка.
Перед розглядом видів стратегій вертикальної диверсифікації,
здійснюваних судноплавними компаніями, відзначимо, що різниця між
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стратегіями вертикальної інтеграції та стратегіями вертикальної диверсифікації
судноплавних компаній дуже мала, а межа, що розділяє ці стратегії, нечітка.
Перший засіб здійснення вертикальної диверсифікації судноплавних
компаній - у напрямку до постачальників.
Якщо розглядати судноплавний бізнес як галузеву систему ланцюжка
цінностей, то постачальниками судноплавних компаній є: суднобудівні
підприємства (виробники основних фондів); судноремонтні підприємства:
ремонтні бази флоту, судноремонтні заводи (постачальники послуг, що
підтримують основні фонди компаній у належному для експлуатації виді);
постачальницькі підприємства (комплексне обслуговування та постачання
флоту). Досягнення повністю інтегрованого комплексу (будувати судна,
експлуатувати їх, ремонтувати, і, нарешті, утилізувати) у якості стратегічної
мети для судноплавної компанії - у світовій практиці явище дуже рідке.
Виключенням із правила є українські пароплавства, створені за цим принципом у
30-х роках двадцятого століття. Іноземні судноплавні компанії більш піддані
часткової інтеграції з постачальниками або повною її відсутністю.
Те, що вертикальна диверсифікованість у напрямку до постачальників
особливо не підсилює конкурентоспроможність судноплавних компаній і не
приносить компаніям стратегічних конкурентних переваг, переконливо
показує її малий ступінь розвитку в іноземних судноплавних компаніях.
Міжнародний судноплавний бізнес є високо конкурентним, отже, компанії, що
працюють у ньому, неодмінно скористалися б даною конкурентною перевагою
при його наявності.
Практика сучасного судноплавного бізнесу в Україні також показує, що
реалізовані стратегії вертикальної диверсифікації в напрямку до
постачальників найчастіше не приводять до конкурентних переваг, властивих
цьому засобу диверсифікації. У цей час судноремонтним і постачальницьким
бізнес-одиницям судноплавних компаній важко конкурувати з компаніями поза
холдингом, тому що від них потрібні невисокі внутріхолдингові ціни, і одночасно
із цим високу якість надаваних послуг, висока гнучкість і лояльність. Як
правило, бізнес-одиниці в результаті реалізації такої політики мають дефіцит
обігових коштів, обмежений фонд оплати праці та втрати в перспективі
висококваліфікованого персоналу, який важко мотивувати в таких умовах,
що відбивається на якості надаваних послуг.
Відзначимо, що вертикальна диверсифікація у напрямку до
постачальників здатна створити переваги, але тільки при якісній і ефективній
роботі бізнес-одиниць, належнім фінансуванні та внутріхолдинговому контролі
з боку корпоративного центру..
Другий засіб здійснення вертикальної диверсифікація судноплавних
компаній - у напрямку до споживачів.
Основними споживачами послуг судноплавних компаній є компанії вантажовласники або відправники вантажу. Діяльність судноплавної компанії
по придбанню або участі в управлінні цими компаніями, а також одержанню
додаткових можливостей, що мають для цих компаній велике значення, є
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реалізацією судноплавною компанією стратегії вертикальної диверсифікація в
напрямку до споживачів.
Засоби вертикальної диверсифікації судноплавних компаній у напрямку
до споживачів:
- придбання компаній – вантажовиробників або відправників вантажу
або участь у їхньому управлінні;
- придбання або участь у управлінні портовими та термінальними
потужностями, що відіграють важливу роль для відправників вантажу;
- створення філій у регіонах і за рубежем (побудова регіональної або
інтернаціональної мережі агентських компаній).
Придбання судноплавними та іншими транспортними компаніями
підприємств вантажовиробників або участь у їхньому управлінні одержує
широке поширення останнім часом. Деякими українськими транспортними
компаніями розглядаються проекти покупки підприємств-виробників у лісовій,
сільськогосподарській галузі. Причина зацікавленості компаній у підприємствах
даних галузей у тому, що бар'єри на входження в бізнес у цих галузях не
занадто більші, а вантажопотоки, ними вироблені, можуть бути постійними.
Диверсифікованість у портові та термінальні потужності була розглянута
докладніше в попередньому розділі, як один з видів горизонтальної
диверсифікаціїі на основі ланцюжка транспортування вантажів. На створенні
мережі філій зупинимося докладніше. Створення та розвиток судноплавною
компанією мережі філій або агентських компаній на інших географічних
територіях називається географічної експансією судноплавної компанії.
Здійснюючи географічну експансію, керівництво судноплавної компанії
переслідує наступні цілі: можливість одержання додаткових доходів або
переваг; поліпшення комплексу продажів безпосереднім споживачам за
рахунок надання послуг на місцях, а також розробки, апробації та здійснення
маркетингових стратегій відповідно до місцевих умов національних ринків;
здійснення безпосереднього контролю над процесом транспортування
вантажу поза країною; підтримка збільшення масштабу та розмірів компанії
для запобігання стагнації або насичення на місцевому ринку у випадку
можливих економічних криз і несприятливих політичних подій в одній
країні; підвищення довгострокової прибутковості за рахунок впровадження
на ринки, що перебувають на ранніх стадіях розвитку (актуально для
іноземних компаній, що виходять на ринки України); забезпечення
безперервної прибутковості та збільшення вартості компанії (рівня її
капіталізації).
Стратегія географічної експансії судноплавної компанії, як правило,
складається з ряду послідовних етапів і проводиться поступово в силу своєї
високої капіталомісткості та труднощів, пов'язаних з відмінностями
регіональних і національних ринків.
Стратегію географічної експансії судноплавних компаній можна
розділити на 2 основних етапу: розвиток діяльності на місцевому,
(національному) ринку та завоювання регіональних ринків.
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Судноплавні компанії, що перебувають на даному етапі та планіруючі
продовжити географічну експансію, як правило, обробляють досить великі
обсяги вантажів, у портфелях замовлень компаній переважають генеральні
контракти з великими відправниками вантажу. Для компаній характерні
холдингова структура позиції, що лідирують, на місцевих регіональних ринках,
поступове кількісне і якісне збільшення використовуваного тоннажу
(завоювання ринку), перехід у стратегічнім управлінні від стратегій вузької
спеціалізації до стратегій диверсифікація. Вихід на інтернаціональний ринок.
Характеристики компаній, що здійснюють даний етап географічної
експансії: диверсифіковані судноплавні холдингові компанії з більшим штатом;
великі оброблювані вантажопотоки; наявність великої кількості великих і малих
клієнтів (так звана диверсифікованість джерел доходів); використання в
стратегічнім управлінні довгострокових стратегій; наявність великих
інвестиційних проектів; потужний «Паблик Рилейшнз» на державному та
міжнародному рівні; всебічна підтримка торговельної марки; використання
механізму демпінгу при виході на нові національні ринки, реалізація якого
здійснюється за рахунок прибуткових підрозділів компаній на інших ринках.
Якщо вигоди від диверсифікації судноплавної компанії в родинні галузі в
основному пов'язані з наявністю стратегічних зв'язків і відповідностей між
родинними видами діяльності, то при диверсифікації в неспоріднені галузі
(незв'язана, чиста або конгломератна диверсифікованість) керівництво компанії
на перший план ставить надійні можливості одержання додаткових прибутків і
привабливість
фінансових
результатів.
Використання
стратегічних
відповідностей при їхній наявності в цих випадках відходить на другий план або
взагалі відсутнє.
У результаті дослідження виділені наступні найбільше часто
застосовувані в закордонній і в українській практиці засоби не зв'язаної
диверсифікації судноплавних компаній:
1. Розвідка та видобуток сировини, нерудних будівельних матеріалів.
Великі іноземні судноплавні компанії беруть участь у розвідці та видобутку
нафти та газу на морських родовищах, видобутку копалин із дна водойм.
Наприклад, судноплавна компанія "Maersk-Sealand" бере участь у розвідці,
видобутку сировини на морських газових і нафтових родовищах,
обслуговуванні власним спеціалізованим флотом експлуатованих морських
добувних платформ.
2. Туристичний бізнес. Створення туристичної компанії, що надає
широкий спектр послуг - привабливий, некапіталомісткий і простий варіант
диверсифікація для судноплавної компанії. Особливі конкурентні переваги при
даному способі диверсифікації одержує судноплавна компанія, що має в
бізнес-портфелі компанії круїзний флот. Більшість судноплавних компаній, що
володіють пасажирським флотом, займаються круїзним туризмом, і на додаток
до цього розширюють комплекс туристичних послуг, що є типовою реалізацією
даного виду стратегії диверсифікації.
3.Створення, використання та супровід інформаційних технологій.
Якісний ріст використання інформаційних технологій у світовій індустрії
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зробив цей вид діяльності привабливим для інвестицій і перспективним
напрямком для диверсифікації.
Інформаційні технології знайшли своє застосування в транспортному
бізнесі. Рідка судноплавна або інша транспортна компанія не має власного
корпоративного веб-сайту. Сучасна веб-сторінка компанії — один з найбільш
важливих способів комунікації.
У судноплавній галузі на корпоративних веб-сторінках компаній
реалізується електронна комерція за допомогою інтернет технологій, так звана
"он-лайн або біржова торгівля". "Он-лайн торгівля" пріоритетна тільки на
іноземних контейнерних лініях і на порталах найбільших іноземних судноплавних компаній, основним видом діяльності яких є перевезення

контейнерних і генеральних вантажів. В інших судноплавних
компаніях особливості перевезених вантажів (навалювальні, наливні та ін.) не
дозволяють вести он-лайнову торгівлю, тому що для предмета договору не може
бути застосований універсальний або типовий контракт. У таких випадках
корпоративна веб-сторінка сама по собі не забезпечує продажу, але сприяє їй,
наприклад, для забезпечення інформацією при проведенні маркетингових
досліджень.
Створення інформаційних систем підтримки ведення судноплавного
бізнесу, електронних он-лайнових торговельних майданчиків, інформаційних
веб-сайтів по судноплавній тематиці — останнім часом досить
розповсюджений засіб диверсифікації в судноплавному бізнесі. Як правило,
основна мета такої диверсифікації - стратегічна. Ці напрямки діяльності
вимагають великих початкових капіталовкладень, і, як правило, на початку своєї
діяльності збиткові, але, при досягненні певних обсягів, здатна приносити
стійкий прибуток.
Практиці відомі випадки диверсифікації судноплавних компаній у рибну
галузь, машинобудування, нафтопереробний бізнес і деякі інші види
діяльності.
Таким чином, у ході дослідження диверсифікації судноплавних
компаній були виділені основні типи диверсифікованих судноплавних
компаній залежно від характеру портфелів бізнесів і ступені їх диверсифікації:
"Мала диверсифікована судноплавна компанія" — компанія з одним
головним бізнесом, що забезпечують основну частину її доходів і помірковано
диверсифікований портфель інших бізнесів (не більш третини загального
обсягу доходів). Такі портфелі бізнесів мають середні українські та іноземні
судноплавні компанії, що володіють малою кількістю флоту та бізнесами, що
забезпечують його експлуатацію. Основний вид реалізованих стратегій
диверсифікація - вертикальна.
"Середня диверсифікована судноплавна компанія" - компанія, що має в
бізнес-портфелі трохи (від двох до семи) родинних і неспоріднених бізнесів.
Компанія, поряд із традиційним бізнесом і заходами для його захисту,
намагається синтезувати різні види транспортної діяльності, генерує нові вид
транспортних послуг, диверсифікує свою діяльність. Компанії цього типу
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реалізують у своїй діяльності всі види стратегій диверсифікації. Показові
приклади подібних бізнес-портфелів – більшість українських морських і
річкових пароплавств.
"Велика диверсифікована судноплавна компанія" - компанія, з великою
(більше семи) кількістю родинних і неспоріднених бізнесів. Крім того, бере
участь у виробленні та формуванні економічних і правових механізмів
транспортної діяльності. Компанії цього типу реалізують у своїй діяльності всі
види стратегій диверсифікація.
Як показує практика, середні та великі диверсифіковані судноплавні
компанії більш конкурентоспроможні та відрізняються більш високим ступенем
стійкості в порівнянні з малими диверсифікованими та спеціалізованими
судноплавними компаніями. Наприклад, середні та великі диверсифіковані
судноплавні компанії якийсь час здатні утримувати (за рахунок інших
прибуткових бізнесів) нерентабельні бізнеси в галузях під час тимчасових
спадів. І, дочекавшись початку росту в галузі, почати роботу з подвоєною
силою на ринку малою кількістю, що вже характеризується, малої кількістю
конкурентів.
Доцільність диверсифікації судноплавними компаніями своєї діяльності
доводить той факт, що в закордонних країнах усі великі судноплавні компанії
реалізують дані стратегії росту.
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3.21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
Лук’янова О.Ю.
Інститут економіки та управління
РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»
Функціонування вітчизняної економіки в сьогоденних складно
прогнозованих умовах вимагає формування механізму ефективного
регулювання та управління економічною діяльністю підприємств для
подолання
негативних
наслідків
рецесії
та
підвищення
конкурентоспроможності. Функціонально-орієнтоване управління, засади
якого переважно використовують на підприємствах України, не відповідає
сучасним вимогам, стандартам систем якості та потребам динамічної
активності підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Необхідною є системна трансформація управління підприємствами з
використанням
прогресивних
методик
та
підходів,
одним
із
найперспективніших та дієвих серед яких є процесно-орієнтоване
управління. У наш час воно повинно стати важливою умовою забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, організуючи їхню
діяльність на основі виділення та управління бізнес-процесами.
У галузі досліджень конкурентоспроможності працювали вчені
І. Абдульманов, П. Бьотке, С. Васил’єва, Н. Говорова, Д. Крейн, Л. Каплов,
В. Каспер, Л. Качаліна, Дж. Квока, Г. Коршунова, Р. Ларіна, Е. Леванова,
А. Лейріх, М. Мотта, M. Стрейт, Х. Ховенкамп, І. Швець, Л. Вайт та інші.
Формування процесного управління досліджували Р. Ангус, A. Беттс, І. Бондар,
А. Бортник, A. Браш, У. Браун, Н. Бушуєва, С. Бушуєв, В. Вечеров, А. Вознюк,
Р. Грехам, T. Давенпорт, Дж. Джестон, Р. Джонстон, В. Еліферов, Х. Йоханссон,
А. Капітула, В. Коваль, Л. Лаврентьєва, О. Лук’янова, Н. Матвєєва, Є. Ойхман,
Т. Орєхова, Є. Попов, Г. Раммлер, K. Роуз, В. Рєпін, М. Степанова, А. Фурсов,
M. Хаммер, С. Чамберс, Дж. Чампі, В. Чеглатонєв та інші. Але процесноорієнтована оптимізація управління підприємством в умовах транзитивності
економіки України потребує додаткового дослідження, що й визначило мету
публікації.
Мета публікації – запропонувати сучасний шлях забезпечення
конкурентоспроможності підприємства через оптимізацію процесу управління.
В якості такого напряму підвищення конкурентоспроможності
пропонується здійснення переходу вітчизняних підприємств на процесорієнтоване управління. Саме воно спрямовано на максимально можливе
задоволення потреб клієнтів, досягнення цілей бізнес-процесу, отримання
відповідних результатів підприємства в цілому, орієнтацію на ланцюжок
створення вартості, при цьому швидкість прийняття рішень висока,
монополізація рішень низька, функціональні бар’єри відсутні, висока
зацікавленість працівників в кінцевому результаті та є зв'язок з їхньою
мотивацією.
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В ході аналізу існуючих методичних підходів до імплементації процесноорієнтованого управління виявлено, що стандартного інструментарію для
досягнення поставленої мети недостатньо. Додаткового дослідження та оптимізації
вимагають: 1) метод формування основних бізнес-процесів з урахуванням
особливостей товару для конкретного сегмента будівельного ринку, 2)
формулювання критеріїв оцінки ефективності бізнес-процесів, 3) підхід до
реструктуризації бізнес-процесів з урахуванням обмежених ресурсів та вимог
стратегічних орієнтирів, 4) коректування бізнес-процесів в умовах мінливого
середовища, 5) реформування організаційної структури підприємства підчас
впровадження процесно-орієнтованого управління.
Установлено, що оптимізація управління на підприємствах вимагає
застосування клієнт-орієнтованого підходу, на основі якого розроблено метод
формування основних бізнес-процесів підприємства з урахуванням потреб
конкретних сегментів ринку (рис. 1).
Він реалізований у такій послідовності етапів: «Сегментування»,
«Позиціонування», «Формування бізнес-процесу під товар сегмента «Gsi». На
першому етапі завдяки використанню класичних методів маркетингу здійснюється
сегментування визначеного ринку з вибором найбільш привабливих для
підприємства сегментів. На етапі позиціонування визначаються споживчі
властивості товару для кожного обраного сегмента ринку.
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Рис. 2. Критеріальні оцінки (EAs-Is, EOught To-Be) при оптимізації управління
підприємства (на прикладі підприємства будівельної галузі) [авторська розробка]
Формулювання критеріїв оцінки ефективності бізнес-процесів підприємства
має базуватись на стратегічних цілях збалансованої системи показників. Її переваги
полягають у тому, що установка на використання тільки фінансових показників
стимулює досягнення лише короткострокових результатів, а збалансована
система показників представляє набір вимірних показників, необхідних для
досягнення бажаних результатів у процесі управління підприємством не тільки
у сфері фінансів, а також у категоріях взаємовідносин з клієнтами, бізнеспроцесів, навчання й зростання персоналу.
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Рис. 2. Алгоритм методу формування основних бізнес-процесів підприємства з
урахуванням потреб конкретних сегментів ринку (авторська розробка)
Вона переводить твердження, наведені в місії, у всебічний набір цілей і
показників, які можуть бути якісно і кількісно визначено й оцінено. На рис. 2
відображено значення критеріїв оцінки планованих (ЕOUGHT ТО-ВЕ) та поточних (ЕASIS) показників для підприємства, з яких зроблено висновок про необхідність
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удосконалення його бізнес-процесів на підставі відхилення значень показників Ei
( E i  E OUGHT TO BE - E AS-IS ).
| E i  – коректування бізнес-процесів не потрібне; при 1 %  | E i  –
необхідне спостереження за ними та їх корекція при повторенні динаміки; при
| E i |  4 % – потрібна корекція. Залежність відхилень значень сформована на
підставі підходу щодо визначення необхідності коректування економічних
систем В. Аалста, А. Бююля, П. Велмана, Р. Гранта, П. Цьофеля. та теорії
обмежень Е. Голдрата.

Рис. 3. Алгоритм оптимізованого підходу до реструктуризації бізнес-процесів
(авторська розробка)
Критеріями визначаємо такі: 1) у напрямі досягнення фінансових цілей –
отримання максимального прибутку від вкладеного капіталу (Е1), покращення рівня
використання активів (Е2) та забезпечення росту доходу (Е3); 2) в удосконаленні
бізнес-процесів – поліпшення швидкості виконання замовлень (Е7) та зростання
ефективності обслуговування споживачів (Е8); 3) у впровадженні інновацій –
підвищення компетенцій працівників (Е9), покращення задоволеності працівників
(Е10) та поліпшення лідерських якостей персоналу (Е11), 4) в посиленні відносин з
клієнтами – збереження клієнтської бази (Е4), поліпшення обслуговування
споживачів (Е5), посилення взаємозв’язків зі споживачами (Е6). Оптимізований
206

методичний підхід до реструктуризації бізнес-процесів на сучасному етапі, повинен
врахувати обмежені ресурси та вимоги стратегічних орієнтирів розвитку
підприємства, базованих на критеріальних оцінках (рис. 3).
Він полягає в їх періодичному реформуванні, зумовленому безліччю
факторів (мінливістю макро- і мікросередовища тощо). Через обмеженість ресурсів
підприємства неможливо провести реінжиніринг усіх його бізнес-процесів «з нуля»
і одночасно. Тому виникає завдання вибору черговості реструктуризації бізнеспроцесів підприємства. Із цією метою необхідно використовувати ітераційний
метод. Суть якого полягає в ранжуванні «по корисністю» для підприємства всіх
його бізнес-процесів, із використанням розроблених критеріїв оцінки.
Реструктуризація починається з бізнес-процесу вищого рангу. Потім вона
переміщується до бізнес-процесу більш низького рангу і так до того моменту, поки
у підприємства не вичерпаються наявні для цієї мети ресурси. На рис. 4 наведено
результати використання пропонованого методу.
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Рис. 4. Ранжування бізнес-процесів6підприємства при їх реструктуризації
(на прикладі підприємства будівельної галузі) [авторська розробка]
В умовах діяльності підприємства у мінливому середовищі для підтримання
відповідного рівня якості його бізнес-процесів необхідне використання спеціальних
заходів оптимізації управління. До їх числа слід віднести метод циклічної
реструктуризації бізнес-процесів, який базується на чотирьох фазах потоку робіт:
«підготовлювати – виконувати – удосконалювати – розвивати». Метод реалізується
таким чином: «підготовлювати» – підготовка відповідних меті виконання
бізнес-процесу компонентів (сировини, матеріалів, інформації; механізмів,
технічних засобів; методів, підходів; компетенцій), «виконувати» – здійснювати
виконання за умови, що бізнес-процес будівельного підприємства чітко
визначено, захищено від помилок, і він є зрозумілим за умови послідовного та
ефективного виконання, «вдосконалювати» – приймати рішення про
вдосконалення: якщо процес йде відповідно до запланованого стану і виходи
(результати), одержувані після попереднього етапу відповідають поставленим
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цілям, то здійснюється перехід до передачі товарів споживачеві згідно з його
вимогами («передавати»), якщо ні – відбувається перехід до «розвивати» –
бізнес-процес досліджується та розвивається для відповідності виходів вимогам
клієнтів.
Реалізація завдання оптимізації управління на підприємстві потребує
реформування його організаційної структури. З урахуванням обмеженості ресурсів
та наявності транзитивного періоду при переході від функціонального управління
до процесного необхідно створити новий підрозділ, місце якого наведене на рис. 5.
Це дає можливість в умовах існуючої ієрархічної організаційної структури
поєднати елементи функціонального та процесного управління.

Рис. 5. Реформування організаційної структури будівельного підприємства
(авторська розробка)
Особливості оптимізації управління підприємств відповідно до етапів його
впровадження (рис. 5), виконання необхідних завдань та фаз циклічної
реструктуризації бізнес-процесів наведено у табл. 1.
Запропонований у нашому дослідженні напрям оптимізації процесу
управління дозволяє спрямувати зусилля підприємства на забезпечення його
конкурентоспроможності, а економічний суб’єкт, що використовує процесний
підхід у своїй діяльності, отримує можливість пройти стандартизування за
ISO 9001:2008. Цей сертифікат підтверджує, що в організації впроваджено і
забезпечено функціонування системи менеджменту якості, яка гарантує
незмінно високу якість товару або надаваних послуг, незалежно від мінливих
зовнішніх або внутрішніх умов.
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Таблиця 1
Етапи оптимізації управління на підприємстві (авторська розробка)
Етап

Необхідні завдання етапу

Фази циклічної
реструктуризації
бізнес-процесів

1

Прийняття рішення щодо вдосконалення управління та діяльності
підприємства.
Проведення аналізу поточних виходів (для товарів Gsi) для
організації ефективного управління бізнес-процесами.
Оцінка відповідності виходів вимогам клієнтів і сформульованим
цілям.
Вимірювання критеріальних (ЕOUGHT ТО-ВЕ, ЕAS-IS, ∆Ei) та
інтегральної оцінок (GIM).

«вдосконалювати»

2

Прийняття рішення власниками підприємства щодо коректування
бізнес-процесів підприємства під товари сегментів Gsi.

«вдосконалювати»

3

Передача інформації (отриманої на попередніх етапах) підрозділу з
формування процесного управління для подальшої розробки та
реалізації відповідних заходів.
Розвиток бізнес-процесів для визначення відповідності їх виходів
(товарів, інформації та ін.) вимогам клієнтів.

«вдосконалювати»,
«розвивати»

4

На основі попередньої діагностики розробляються рекомендації
щодо зміни мети діяльності підприємства, засобів її досягнення.

«розвивати»

5

6

7

8

Формування
стратегії
досягнення
поставленої
мети
функціональними підрозділами підприємства за напрямами
реалізації стратегічного та тактичного управління. Повідомлення
підрозділу з формування процесного управління у про завершення
розробки певної стратегії.
Аналіз інформації щодо характеристик діяльності підприємства,
стратегічних бізнес-одиниць, товарів сегмента Gsi, компонентів і
структури бізнес-процесів підрозділом із формування процесного
управління для прийняття рішення про раціональну послідовність
їх покращення й визначення локацій, дій та інструментів для їх
удосконалення.
Здійснення співпраці підрозділу з формування процесного
управління з іншими підрозділами підприємства для проведення
роботи зі створення необхідних напрямів удосконалення бізнеспроцесів і передачі рекомендацій щодо їх упровадження.
Здійснення відповідальними особами реформування системи
бізнес-процесів, їх стандартизування.

«розвивати»

«розвивати»

«розвивати»
«розвивати»,
«підготовлювати»

Саме тому сертифікат ISO 9001:2008, як гарант якості й стабільності,
забезпечує позитивний вплив на формування суспільної думки про стан
підприємства на ринку і, як наслідок, збільшити кількість замовлень та
звернень.
Результати дослідження корисний регіональним органам управління,
керівникам підприємств, студентам економічних вузів.
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3.22. ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВІДНОСИН НА
ВІДПОВІДНИХ РИНКАХ
Люльчак З.С.
к.е.н., доц.
Національний університет «Львівська політехніка»
Починаючи з 90-х рр. минулого століття у багатьох країнах світу
розпочались процеси структурної перебудови енергетичних галузей через
приватизацію енергетичних об'єктів, дерегулювання, введення конкурентних
ринків енергоносіїв. Метою таких перетворень стало зниження тарифів на
електричну та теплову енергії для кінцевих споживачів і, як наслідок,
підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється на світових
ринках. Енергетична галузь (електро- та теплоенергетика) є однією з основних
галузей економіки України, тому питання її функціонування, а саме: організації
ринків теплової та електроенергії, моделей енергоринків, комерційних
відносини на них, формування цін та рахунків за енергоносії, цілей та форм
реформування, економічного регулювання за рахунок введення конкуренції, є
пріоритетними задачами для вивчення. Номінально ринкові відносини в
українській електроенергетиці існують майже 15 років, у теплопостачанні з
2005 року (від прийняття Закону України «Про теплопостачання» [1]), реально
ж у повному обсязі не впроваджені. Тому, на нашу думку, основну увагу слід
приділити аналізу існуючих та перспективних моделей ринків електро- та
теплоенергії України, шляхам переходу до них.
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В заходах та теоріях економічного регулювання діяльності енергетичних
підприємств, які переважно є природними монополіями, особливу увагу слід
приділити вибору форм власності на них, а також можливостям введення
конкуренції на відповідних енергетичних ринках. Державну власність на
підприємства, які виробляють продукцію за умов природної монополії,
тривалий час вважали розумним виходом з цієї ситуації, оскільки брак стимулів
до максимізації прибутку державних підприємств дає змогу зосереджувати
увагу не лише на фінансових питаннях, але й розподілу субвенцій. Однак, для
державних підприємств характерним є брак інноваційності.
Досвід розвинутих індустріальних країн заходу показує, що конкуренція
у разі ефективного її регулювання державою стає цивілізованою та
легалізованою формою боротьби підприємництва за існування, дієвим
механізмом відбору в економіці країни (знижуються ціни, зростає асортимент
та якість товарів). Водночас сучасне розуміння природної монополії надає
змогу вводити той чи інший тип конкуренції. Відомо, що загроза втратити
клієнтів у випадку їх переходу до використання послуг, які надаються іншими
компаніями  виробниками альтернативної продукції, підвищує мотивацію та
дисципліну виробника. У сфері продукції підприємств  природних
монополістів, також є можливою свого роду конкуренція з боку товарів 
замінників. Такими замінниками для послуг централізованого теплопостачання
є центральне та індивідуальне теплопостачання, для електроенергетики 
індивідуальні електрогенератори. До таких типів ринкових середовищ, які
здатні взаємодіяти з природною монополією, належать [2−5]:
 Конкуренція за право доступу на ринки з ознаками природної монополії
суб’єктів господарювання, здійснення операцій на інфраструктурних
об’єктах  грунтується на системі укладення договорів, видачі ліцензій, на
проведенні торгів, конкурсів і тендерів. Така конкуренція є можливою тільки
на початковому етапі під час отримання ліцензій на природну монополію;
 Конкуренція між експлуатаційними компаніями, які існують всередині галузі
 виділення конкурентних секторів, формування відповідних управлінських
інструментів для регулювання діяльності такої галузі. Обов’язковою умовою
існування такої конкуренції є безперешкодний вхід в галузь та вихід з неї
третіх осіб, відсутність економічних бар’єрів;
 Класична модель монополістичної конкуренції за Чемберленом. Передбачає
утвердження ринку монополістичної конкуренції, який складається із
незначної кількості продавців, що продають дуже схожі товари. Зазвичай це
товари спеціального призначення. Диференціація продуктів відбувається не
за основним їх призначенням, а через створення у свідомості споживачів
переконання, що продукт відповідного монополіста корисніший, аніж у
конкурента.
Приватизація може бути частковою, коли на ринку продається певна
частина акцій підприємства, або повною, коли одному чи кільком інвесторам
продається все підприємство. У випадку приватизації підприємства державні
органи можуть разом із приватними
інвесторами створювати спільні
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підприємства (акціонерні компанії). Такий підхід надасть можливість залучити
зовнішній капітал, не приносячи в жертву державний контроль за
експлуатацією енергетичного підприємства й надання послуг. Крім того,
спільні підприємства нададуть змогу використовувати в державному секторі
інвестиційний потенціал приватного сектора.
Механізми конкуренції на енергетичних ринках у різних країнах суттєво
відрізняються, однак спільною тенденцією є проводення заходів з посилення
конкуренції між енергокомпаніями. У багатьох країнах великі споживачі
можуть побудувати енергогенеруючі станції для власних потреб, якщо
генерація і споживання знаходяться у одному місці. Особливим є розвиток
конкурентних відносин у сфері передачі енергоносіїв, оскільки спорудження
енергопередавальних мереж для кожного окремого споживача призводить до
надлишкових істотних капіталовкладень, тому ця сфера розгяладається як
природомонопольна практично у всіх країнах. Конкурентний ринок
електроенергії вперше було впроваджено у Великобританії та Норвегії. Досвід
цих та інших країн, які впровадили конкуренцію в електроенергетиці важливо
враховувати при здійсненні реформування електроенергетики України, що
дозволить вибрати найбільш раціональні шляхи підвищення ефективності її
функціонування. До початку цих перетворень вже досить довго існувала
конкуренція постачальників палива для енергокомпаній та у купівлі генеруючої
потужності, електроенергії між енергогенеруючими компаніями і власним
виробництвом
електроенергії
великими
реальними
підприємствами.
Аналізуючи перетворення на світових ринках електроенергії можна виділити
наступні чотири тенденції:
1) намагання енерготрейдерів отримати якомога більший торгівельний простір;
2) зростаючу взаємодію з іншими товарними та фінансовими ринками;
3) швидкий інформаційний обмін між торговцями та системним оператором;
4) запобігання примусової участі на ринках, побудованих на затратних
механізмах та централізованому використанні станцій.
Правила ЄС в сфері електроенергетики спрямовані на посилення
транскордонних зв'язків, що дозволить забезпечити постачання усіх необхідних
ресурсів за найбільш конкурентними цінами та створення більш привабливого
інвестиційного клімату. У перспективі має застосовуватись ефективне
відокремлення або безпосередній поділ підприємств, або дроблення акцій
вертикально інтегрованих підприємств на акції енергопередавального
підприємства та акції, що залишаються у підприємства, яке генерує чи постачає
електроенергію. При цьому, якщо власник цих підприємств не змінюється, то за
його діяльністю проводитиме нагляд незалежний регуляторний орган [6, с.
47−48]. Мета електроенергетики, організованої на принципах конкуренції,
полягатиме у підвищенні ефективності використання ресурсів і постачання
електроенергії. Для досягнення цієї мети у світі існують різні моделі ринків
електроенергії (табл.1).
Таким чином, більшість дослідників виділяють чотири моделі ринків
електроенергії, узагальнюючі спільні риси існуючих моделей в різних країнах,
кожна з яких має свої специфічні ознаки, що залежать від етапу лібералізації
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ринку електроенергії певного регіону, ступеня регулювання енергетики
державою, того, який вид торгівлі дані ринки несуть в собі, за якими правилами
функціонують, як організовані (рис.1).
Таблиця 1
Можливі моделі ринків електроенергії
Джерело, автор
Краус М., Тургоос Б.
Хант С., Шаттлворт Г.

Моделі ринку
білатеральний (двосторонній або позабіржовий); спотовий;
тимчасовий; регульований (збалансований); за дисбалансом;
строковий (ф'ючерсний або хеджринок)
вертикально-інтегрованої
монополії;
єдиного
покупця;
конкуренції на оптовому ринку; конкуренції на роздрібному
ринку
єдиного покупця; пулу; доступу до мереж; загальних мереж

Опітц П.
Концепція
єдиного
покупця;
лібералізована
єдиного
покупця;
функціонування та
повномасштабного
(обов'язкового)
спотового
ринку;
розвитку оптового ринку
двосторонніх договорів з балансуючим ринком
електроенергії України
Джерело: складено автором на основі [7−10]

В існуючій моделі енергетичного ринку України основним недоліком є
відсутність належним чином оформленої відповідальності суб'єктів
енергетичного ринку за свою діяльність на ринку, у тому числі і за якість
надання послуг (споживачі скаржаться на складність взаємодії з
енергопостачальними підприємствами).
Фактично існує модель Єдиного покупця, яка має багато недоліків та
змушує у перспективі перейти до ефективнішої і орієнтованої на потреби
споживачів моделі ринку електроенергії (ДДБР) (рис. 2).
Слід зазначити, що в Україні є розроблений відповідний нормативноправовий акт (Постанова КМУ «Про схвалення Концепції функціонування та
розвитку оптового ринку електроенергії»), який передбачає перехід до моделі
ДДБД вже до 2014 року (табл. 2). Модель двосторонніх договорів та
балансуючого ринку діє у провідних країнах світу. Але, слід зазначити, що
універсальної найкращої моделі регулювання й організації ринку електроенергії
не існує, усі вони мають певні переваги і недоліки.
Особливою є лібералізація ринків теплової енергії, зокрема у мфері
централізованого теплопостачання (ЦТ). Так, першим кроком до та такої
лібералізації у країнах Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) стала заміна форм
власності − розпочався перехід природних монополій ЦТ з комунальної до
різних форм власності, таких як муніципалітети, ПАТ, СП, приватне/спільне
партнерство. Правда, процес реорганізації, приватизація джерел генерування
теплової енергії і тепломереж продовжується. Як правило, роздержавлення
здійснюється шляхом продажу акцій [11]. Організація і власність діючих на
ринку теплової енергії підприємств відрізняється, в деяких структура власності
− децентралізована (багато постачальників, якими володіють муніципалітети), а
в інших − теплопостачальники об’єднані у потужні державні концерни. В
Болгарії, Естонії, Латвії і Литві діючі на ринку теплової енергії, у сфері
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централізованого теплопостачання компанії вертикально інтегровані, однак в
майбутньому із крупних болгарських холдингів виробництво теплоенергії
планується відділити від постачання та передавання.
Модель Єдиного покупця − одна
спеціально створена компанія
закуповує всю вироблену в країні
електроенергію та одночасно є
єдиним оптовим продавцем
електроенергії розподільчим
компаніям та великим споживачам

Лібералізована модель Єдиного покупця −
значне зменшення ринкової частки Єдиного
покупця через надання дозволу переважно дуже
великим промисловим споживачам, рідше −
постачальникам, укладати прямі договори на
постачання електроенергії з виробниками за
цінами, що вільно обговорюються

ТИПОВІ МОДЕЛІ РИНКІВ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Модель повномасштабного
(обов'язкового)спотового ринку –
встановлює обов'язковий пул, через
який всі великі виробники повинні
продавати, а всі постачальники −
купувати електроенергію

Модель двосторонніх договорів та
балансуючого ринку (ДДБР) – учасники такого
ринку мають свободу вибору між комбінацією
довго-, середньо- та короткострокових
контрактів та купівлею електричної енергії на
балансуючому ринку

Рис.1. Типові моделі ринків електроенергії (складено автором на основі
[7−10])
Уся електроенергія
продається через пул з
централізованим
ціноутворенням

Більша частина електроенергії
продається за двосторонніми
договорами з індивідуальним
визначенням цін

Єдина ціна для кожної
години

Щогодинний перегляд ціни на
підставі прийнятих заявок та
пропозицій

Ціноутворення на основі
графіку централізованого
навантаження, регульована
ціна для деяких споживачів

Різні ціни для дефіциту та
перевиробництва електроенергії

Заявки формуються
відповідно реальному
графіку витрат

Окремі ціни для заявок та
пропозицій

Централізоване складання
графіку Системним
оператором

Самостійне складання графіків
виробниками

Рис.2. Відмінності моделі Єдиного покупця та ДДБР електроенергії
(власна розробка)
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Модель ДДБР

Модель Єдиного покупця

.

Таблиця 2
Етапи переходу до моделі ринку ДДБР електроенергії
Етап

Мета

-

Нормативноправова база та
навчання
(2008−2009 рр.)

Навчити генеруючи
компанії та постачальників,
кваліфікованих споживачів
укладати двосторонні
договори;

-

Впровадження
спеціального
балансуючого
ринку в межах
реального часу
(2010р.)

Сприяти усвідомленню
всіма учасниками ринку
необхідності і точного
планування та
прогнозування попиту, а
також оцінки ризиків, які
пов'язані з небалансами

-

Перехід від
складання
централізованого
графіку
навантаження до
власних графіків
виробництва та
споживання
учасниками ринку
(2011−2013 рр.)

-

Привчити всіх учасників
ринку до того, що вони самі
несуть відповідальність за
організацію та складання
графіку свого власного
виробітку, а також за
операції з продажу та
закупівлі електроенергії;
створення щоденної біржі
електроенергії
ОРЕ України повинен стати
повністю конкурентним з
моделлю ринку, яка
ДДБР (2014р.)
переважає у
континентальній Європі, з
тією ж структурою
Джерело: складено автором на основі [8]

Результат
До кінця 2009 р. роботи з розробки та
прийняття
законодавчих
та
нормативних актів функціонування
ДДБР завершені не були, таким
чином не було започатковано
укладення двосторонніх договорів
між учасниками ринку електричної
енергії
Було розроблено проекти Правил
двосторонніх договорів купівліпродажу електричної енергії та
Положення про організацію та умови
проведення аукціонів з продажу
електричної
енергії
на
ринку
двосторонніх
договорів
і
започатковано щювання у «тіньовому
режимі» механізмів першого етапу
переходу до ДДБР

Сформовані перехідні положення

−

Зокрема в Литві приватні оператори контролюють 42% ринку теплової
енергії у сфері ЦТ. В контакті з ними муніципалітети обговорюють: граничний
рівень витрат; параметри технічної ефективності систем теплопостачання,
характеристики якості обслуговування та задоволення клієнтів, гарантії на
збереження основних фондів та екологічні обмеження [12]. В Естонії крупні
виробники тепла не входять до складу тепломереж. В Румунії близько 40%
теплоенергії постачається окремими підприємствами. Однак, розподіл функцій
є традиційною вимогою Євросоюзу, тому цим країнам доведеться відмовитися
від вертикально інтегрованих холдингів. У Фінляндії зазвичай в кожному місті
або селищі існує одна компанія ЦТ, а разом функціонує близько 200 компаній,
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що здійснюють централізоване теплопостачання та відповідно запезпечують
8093% потреб великих міст у тепловій енергії, перебувають у власності
муніципалітету. Також нещодавно власність декількох муніципальних компаній
було приватизовано такими відомими міжнародними фірмами, як Fortum,
Vattenfall, Graninge (Electricite’de France). У конкурентній боротьбі за право
управляти системами централізованого теплопостачання можуть брати участь
комунальні підприємства, акціонерні товариства (за участю муніципального
капіталу), організовані на базі комунальних підприємств; приватні компанії.
Важливо зауважити, що «правила роботи ринку теплової енергії» важливіші,
аніж форма власності оператора. Навіть в розвинутих країнах процес
приватизації систем централізованого теплопостачання йде поступово. Так, в
Швеції у 19902007 рр. частка комунальної власності зменшилась з 100 до
55%. При цьому частина систем перейшла у власність німецької та фінської
компаній [12]. Багато країн Східної Європи, наприклад, Чехія, Литва, Польша
та Естонія обрали шлях залучення приватних операторів. Цим шляхом пішла й
Росія. Однак найпоширенішим способом залучення інвестицій, а отже й
створення конкурентного середовища, зокрема в Прибалтиці, є оренда, оскільки
місцева влада прагне зберегти контроль над підприємствами у сфері
централізованого теплопостачання та приватизувати їх деколи важко через
значні тепловтрати в мережах.
Загалом проблемами формування ринкових відносин у сфері
централізованого теплопостачання займається значна кількість вчених, зокрема
В.Г. Семьонов, В.А. Малафєєв, К. Замаш, М. Окольский, Е. Резотов [11−15]
(табл. 3). Теплопостачання в більшості країн (крім СНД) розглядається тільки
як бізнес, спрямований на отримання прибутку, і варіанти введення зовнішньої
керівної компанії, яка мінімізуватиме витрати з метою зниження тарифів нижче
за конкурентний рівень, не розглядаються. Тільки в Данії прибуток отриманий,
деякими теплопостачальними підприємствами, повертається споживачам через
систему взаємозаліків.
Практика показує, що моделі енергетичних ринків не є одноразово
встановленою системою, вони змінюються з метою оптимізації і отримання
найбільшої корисності, проведення ефективного економічного регулювання. В
цілому цей процес можна характеризувати як приведення у відповідність
генеруючих сил та конкурентних відносин. На нашу думку, створення
конкурентних енергетичних ринків в Україні повинно базуватися на:
забезпеченні надійності постачання енергоносіїв; розширення конкуренції
відповідно до принципів організації інших ринків ресурсів; забезпечення
охорони довкілля та енергозбереження. Наслідком створення конкурентних
енергетичних ринків мають стати наступні чотири зміни від: монополізму до
конкуренції; державного управління до регулювання; централізованого
планування до лібералізації; державної власності до приватної.
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Таблиця 3
Моделі ринків теплової енергії
Джерело,
автор

Моделі

Сутність

Одна теплогенеруюча компанія, яка володіє одним
джерелом тепла, постачальна організація та
споживачі. Відповідно споживачі укладають договір
з генеруючою компанією про поставку певної
кількості теплової енергії та теплоносія, а із
збутовою  про її постачання (транспортування) та
розподіл безпосередньо до окремого споживача
Споживач під’єднується до розподільних теплових
Семьонов
мереж після ЦТП, який належить тепломережевій
В.Г.
компанії, тобто канал збуту теплової енергії з
однорівневого перетворюється в дворівневий,
оскільки з’являється вже два посередника:
теплопостачальна та відповідно тепломережева
компанія
Єдиного
Закупівля на конкурсній основі теплової енергії і
закупівельника
теплоносія з подальшим продажем її споживачам на
безальтернативній основі
Поділ господарської діяльності підприємств на
ринку теплової енергії у сфері здійснення
централізованого теплопостачання на діяльність
виключно в межах: виробництва теплової енергії;
постачання та збуту тепла, закупленого в інших
енергетичних
підприємств;
виробництва,
транспортування та збуту теплової енергії,
Замаш К.
Концесійна модель
виробленої на власних теплових джерелах;
виробництва, транспортування
та збуту тепла,
виробленого на власних теплових джерелах та
закупленого в інших енергетичних підприємств;
виробництва, транспортування та збуту теплової
енергії, без її закупівлі в інших енергетичних
підприємств; обороту теплової енергії
Поділ діяльності у сфері теплопостачання, зокрема і
Українське
Ліцензаційна модель,
централізованого,
на
виробництво,
законодаЄдиного
транспортування та постачання теплової енергії,
вство
закупівельника
державна власність на магістральні теплові мережі
Джерело: складено автором на основі [11−15]
Конкурентної боротьби
теплогенеруючих
компаній (виробників)
за споживача або
постачальних
організацій, які не
мають власних
виробничих активів із
збереженням монополії
теплотранспортуючої
організації
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3.23. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ – ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕНТАБЕЛЬНОГО ВЕДЕННЯ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА ВЕЛИКОЇ
РОГАТОЇ ХУДОБИ В ПРИКАРПАТТІ УКРАЇНИ
Надворняк Я.М.,
кандидат економічних наук, завідувач навчально-методичного відділу
Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
Для розвитку підприємництва в галузі м’ясного скотарства України та в
Івано-Франківській області зокрема, необхідно провести аналіз взаємозв’язку
витрат, обсягу виробництва і прибутку. При проведенні такого аналізу
необхідні дослідження взаємозв’язку між вказаними величинами з метою
визначення обсягу реалізації, який забезпечив би відшкодування всіх витрат
підприємства і отримання прибутку. Іншими словами – це вплив різних
факторів на прибутковість і рентабельність сільськогосподарського
підприємства. Позитивних результатів можна добитися при проведенні аналізу
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беззбитковості в релевантному діапазоні підприємницької діяльності. Систему
інформації можна отримати при наявності на підприємстві підсистеми
бухгалтерського обліку – управлінського (внутрішньовиробничого) обліку. При
такому обліку здійснюється детальний системний облік затрат, основою якого є
поділ затрат на постійні і змінні.
В процесі дослідження вказаної теми встановлено вагомий вклад у
дослідження проблеми аналізу беззбитковості результатів підприємницької
діяльності в різних галузях народного господарства внесли українські і
зарубіжні вчені. В Україні названу тему досліджували наступні вчені :
Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Саблук П.Т., Мельник Ю.Ф., Зубець М.В., МессельВеселяк В.Я., Крайник О.П. і Клепикова З.В., Пушкар М.С., Савицька Г.,
Ульянченко О. В., Цал-Цалко Ю.С., Є.І. Чигринов та інші.
Зокрема, автори Крайник О.П. і Клепикова З.В. рекомендують, щоб аналіз
беззбитковості використовувати при започаткуванні нового виду діяльності,
при організації нового виду виробництва, розвитку і розширенні того, що вже
існує, виготовленні нового виду продукції, наданні нового виду послуг.
Вивчення теоретичних основ вказаної теми дозволило встановити те, що
аналіз беззбитковості результатів господарської діяльності підприємства можна
здійснювати при використанні трьох методів: методу рівняння, методу
маржинального доходу, графічного методу.
Найбільш цікавими є два останні методи: маржинального доходу і
графічний. З допомогою методу маржинального доходу можна визначити
рівень впливу окремих факторів на процес формування фінансових результатів
- прибутку підприємства. Графічний метод дозволяє підприємству правильно
обґрунтувати його виробничу потужність і прийняти важливе управлінське
рішення щодо рентабельного ведення виробництва та підвищення рівня його
ефективності, що означає прийняти управлінські рішення щодо впровадження у
процес виробництва найбільш рентабельних видів продукції та затвердити їх
виробництво на перспективу.
Практично вищевказані методи аналізу використано для дослідження
економічної ефективності виробництва м’яса великої рогатої худоби в
Прикарпатті України, а особливо при визначенні порогу рентабельного ведення
вказаного виробництва. Дослідження проводились за результатами
виробництва м’яса великої рогатої худоби по технології молочного і м’ясного
скотарства. Зокрема, при дослідженні економічної ефективності виробництва
м’ясної продукції скотарства по технології молочного скотарства, до уваги
приймали ще три способи утримання тварин: безприв’язне утримання на
щілинних підлогах, прив’язне цілорічно і безприв’язне на вигульно-кормових
майданчиках в літній період та прив’язне в зимовий.
Наукові дослідження проводилися згідно двох умов щодо зміни обсягу
реалізації та факторів впливу на зміну суми прибутку. В першій умові (в І-ІІІ
групах) всі вказані фактори змінювались незалежно один від одного. Прибуток
змінювався прямопропорційно зростанню об’єму реалізації продукції кожної
наступної досліджуваної групи. При збільшенні об’єму реалізації відповідно
зменшувалася собівартість продукції. При цьому зростала тільки сума таких
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змінних витрат: сировина та основні допоміжні матеріали, заробітна плата
працівників основного виробництва з нарахуваннями, паливо та енергія, що
витрачені на технологічні цілі тощо. Постійні витрати (амортизація, оренда
приміщень, погодинна оплата праці робітників, заробітна плата управлінського
персоналу і соціальне страхування на неї) залишились без змін.
І, навпаки, при відгодівлі молодняка ВРХ за технологією м’ясного
скотарства (ІV група бичків) спостерігався спад виробництва через зменшення
кількості поголів’я
м’ясної худоби. Використання технології м’ясного
скотарства призводить до зменшення обсягу виробництва і реалізації та до
одночасного зростання собівартості продукції тому, що більша частка
постійних витрат припадає на одиницю виробленої продукції.
Для вивчення факторів зміни прибутку і прогнозування його величини в
наукових дослідженнях використано системний підхід: графічний метод та
методику маржинального аналізу.
З метою визначення беззбиткового обсягу продажу, зони беззбитковості
та собівартості реалізованої продукції підприємства використано лінійне
рівняння першого рівня у = а + вх та похідні з нього щодо визначення повної
собівартості м’яса яловичини. У вказаному рівнянні величина всіх затрат (у)
рівна сумі абсолютної суми постійних затрат (а) і добутку питомих змінних
затрат на одиницю продукції (в) та обсягу реалізації продукції в живій вазі
тварин з ферми на 1000 скотомісць (х).
Приріст вказаної суми прибутку в ІІ-ій і ІІІ-ій групах забезпечено за
рахунок підвищення рівня продуктивності тварин, а саме: збільшення обсягу
живої маси при реалізації (відповідно) на 11523.60 грн. та 27396.60 грн. в
порівнянні із І-ою групою, а також за рахунок підвищення ринкової ціни
реалізації яловичини (відповідно) на 19407.97 грн. і на 6396.21 грн. та зниження
собівартості одиниці продукції на 5470.16 грн. і на 32678.52 грн. відповідно.
При порівнянні технології молочного із технологією м’ясного скотарства
виявилось, що остання забезпечує значне підвищення продуктивності
відгодівельного поголів’я тварин, за рахунок чого з ферми на 1000 скотомісць
можна отримати 28541.80 грн. прибутку. Крім того, із-за покращення якості
м’яса та підвищення його енергоємності, можна додатково отримати приріст
прибутку на 69195.20 гривень.
Варто було б зауважити також і те, що в загальному підсумку
використання технології м’ясного скотарства спостерігається підвищення
собівартості продукції, що негативно впливає на отримання суми прибутку від
виробництва яловичини. За результатами наукового дослідження вплив
підвищення собівартості виробництва яловичини дав зменшення суми прибутку
на 125423.80 гривень в розрахунку з ферми на 1000 скотомісць.
З врахуванням всіх позитивних і негативних факторів процесу
виробництва яловичини з використанням технології м’ясного скотарства та при
підведенні підсумків фінансових результатів отримано убуток прибутку, який
становить 27686.80 гривень.
Аналіз впливу факторів на зміну прибутку розширено аналізом
беззбитковості об’єму реалізації яловичини з використанням графічного методу
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(рис. 1-2). Величину маржинального доходу і точки беззбитковості обчислено
для виробництва яловичини в кожній групі наукового досліду. Використання
модифікації методу рівнянь – методу маржинального доходу, а також графіків
знаходження порогу рентабельності дало можливість визначити ряд значень
показників економічної ефективності цього виробництва та дати
характеристику беззбиткового обсягу продажу і зони беззбитковості
сільськогосподарського підприємства при реалізації яловичини.
Використання результатів проведених наукових досліджень знаходження
мертвої точки дало можливість визначити те, що при зміні одного із факторів
відбудеться модифікація графіків розміщення мертвої точки (точки
беззбитковості господарської діяльності сільськогосподарського підприємства).
Слід зазначити також і те, що підприємство, яке працює з використанням
технології молочного скотарства та при вищевказаних трьох способах
утримання молодняка буде працювати рентабельно при обсязі виробництва
яловичини (не нижче вказаного рівня величини – точки беззбитковості та
вище): - 1336 9 ц в І-ій групі, 1402.6 ц в ІІ-ій групі і 1427.2 ц в ІІІ-ій групі та при
середньому обсязі виробництва яловичини, що становить 1375.0 ц в І-ІІІ-ій
групах.
Отже, зоною безпеки рентабельного ведення процесу виробництва
яловичини з ферми на 1000 скотомісць в природніх умовах Прикарпатського
регіону є обсяг випуску продукції в межах 1336.9 – 1375.0 ц живої маси (І-ІІІ
групи) і 970.57 ц живої маси з ІV-ої групи бичків при ринковій ціні 1 ц живої
маси тварин в межах 610.82 -–617.40 грн. питомих змінних витратах в ціні в
межах 378.71 – 382.79 грн. і сумі постійних витрат 310314.00 грн.- 332419.00
грн. Зоною безпеки рентабельного ведення виробництва яловичини може бути
обсяг реалізації яловичини, що складає 2051.12 – 2216.42 ц (І-ІІІ групи) і
1865.77 ц живої маси з ІV групи при ціні 1 ц живої маси 530 грн. та
вищезгаданих питомих змінних і постійних витратах. Обчислений обсяг
виробництва яловичини при вказаній ціні і сумі змінних витрат на одиницю
продукції та величини постійних витрат на весь обсяг виробництва продукції
дає можливість мати рентабельність підприємства в межах від 0 до 3 % - в
середньому, в залежності від способу утримання тварин.
Необхідно зазначити також і те, що при обсягах продажів (рис.1-2), що
розміщені на прямій Х вище (праворуч) від точки беззбитковості М, то
підприємство зазнає прибутків. Прибутковим в умовах лісостепової зони ІваноФранківської області може бути кожен (з досліджуваних) спосіб утримання
відгодівельного поголів’я.
Та найбільш економічно ефективним, при якому забезпечується
найшвидша виробнича потужність підприємства – безприв’язний спосіб
утримання тварин на вигульно кормових майданчиках (влітку) і прив’язний
спосіб утримання відгодівельного поголів’я в зимовий період.
Для визначення беззбиткового обсягу виробництва і продажу м’яса
великої рогатої худоби за звітний період використано ринкові ціни реалізації
м’яса великої рогатої худоби в межах від 920 до 960 грн. за 1 ц реалізованої
продукції в живій масі, а для розрахунку зони безпеки господарської діяльності
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підприємства на перспективу використано планову ціну реалізації 1 ц м’яса
великої рогатої худоби - 1000 гривень.
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Рис. 1. Графік беззбитковості (М3) виробництва м’яса великої рогатої худоби
молочного напряму продуктивності по фермі на 1000 скотомісць в Прикарпатті
України (ІІІ група)
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Прикарпатського регіону характеризується в межах обсягу виробництва і
реалізації 263 - 276 тонн м’яса великої рогатої худоби по технології молочного
скотарства і 244 тонни м’яса великої рогатої худоби по технології м’ясного
скотарства щорічно на фермі в 1000 скотомісць.
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Рис. 2. Графік беззбитковості (М4) виробництва м’яса великої рогатої худоби
м’ясного напряму продуктивності по фермі на 1000 скотомісць в Прикарпатті
України (ІV група)
Таким чином, за результатами проведеного аналізу беззбитковості
сільськогосподарських підприємств Прикарпатського регіону визначено
практично те, що точка беззбитковості залежить від зміни трьох факторів:
 ціни продажу виробленої товарної продукції;
 величини змінних витрат на одиницю виробленої і реалізованої продукції
буде вимагати зміни обсягу реалізації продукції або суми отриманого
доходу у точці беззбитковості;
 постійних витрат виробництва, реалізації і управління або зміна
абсолютного значення їх призведе до зміни обсягу реалізації та суми
отриманого доходу у точці беззбитковості.
Використання результатів проведених наукових досліджень знаходження
мертвої точки дало можливість визначити, що при зміні одного із факторів
відбудеться модифікація графіків розміщення мертвої точки - точки
беззбитковості господарської діяльності сільськогосподарського підприємства
(рис. 1).
При обсягу виробництва і реалізації м’яса великої рогатої худоби в живій
масі нижче від точки беззбитковості, то підприємство зазнає збитків і
збанкрутиться. Перевищення обсягу виробництва приросту живої маси тварин,
вказаного в точці беззбитковості, забезпечить підприємству отримання
прибутків. Це і є зоною безпеки виробництва м’яса великої рогатої худоби
молочного (М3) і м’ясного (М4) напряму продуктивності.
Слід зазначити, що підприємство, яке працює з використанням технології
молочного скотарства при вищевказаних трьох способах утримання молодняка,
буде рентабельним при обсягу виробництва м’яса великої рогатої худоби (не
нижче): 751,7 - 967,0 ц в 1 групі, 712,8 - 963,0 ц в ІІ групі і 759,4 - 966,0 ц в ІІІ
групі і ціні реалізації 920 - 960 грн. за 1 ц. А підприємство, яке працює з
використанням технології м’ясного скотарства, буде рентабельним при обсягу
виробництва м’яса великої рогатої худоби (не нижче) 910,4 - 953,8 ц і ціні
реалізації 960 грн. за 1 ц.
Обсяг виробництва м’яса в точці беззбитковості забезпечить для
підприємства отримання виручки від реалізації, яка буде рівна сумі витрат, а
прибуток в цій точці буде рівний нулю. При обсягу виробництва і реалізації
м’яса великої рогатої худоби в живій масі нижче від точки беззбитковості, то
підприємство зазнає збитків і стане банкрутом.
Висновки. Прибутковим в умовах Прикарпаття України є кожен з
досліджуваних і запропонованих для застосування спосіб утримання поголів’я
худоби та технологія молочного і м’ясного скотарства.
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3.24. ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Нікіфорова В.А.
кандидат економічних наук
Інститут економіки промисловості НАН України
Підвищення конкурентоспроможності різних суб’єктів економічної
діяльності у сучасних умовах є однією з найбільш актуальних проблем
внаслідок загострення конкуренції на світовому ринку і постійних змін
кон’юнктурних, економічних, організаційних та інституційних умов
господарювання.
Досягнення конкурентоспроможності як окремих підприємств, так і
національної економіки в цілому багато у чому залежить від
конкурентоспроможності видів економічної діяльності, які мають власні,
специфічні конкурентні переваги.
Для України однією з провідних галузей національного господарства, що
має стратегічне значення і потребує окремого розгляду, є металургія. Від рівня
її розвитку багато в чому залежить прогрес в інших, металоспоживаючих
галузях вітчизняної економіки.
Для металургійних підприємств характерною є висока залежність від
кон’юнктури світових ринків внаслідок експортної спрямованості через
перевищення виробничих потужностей над потребами внутрішнього
споживання. Це обумовлює необхідність їх активної участі у процесі
інтернаціоналізації виробництва і посилює конкуренцію зі світовими
виробниками як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.
Проблеми конкурентоспроможності та шляхів її підвищення знайшли
відображення в публікаціях таких сучасних зарубіжних фахівців, як
М. Гельвановський, Дж. Даннінг, М. Енрайт, Б. Йонсон, Б.-А. Лундвалль,
І. Пилипенко, М. Портер, Б. Скотт, Р. Хамел та ін.
В Україні питання забезпечення конкурентоспроможності різних об’єктів,
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у тому числі металургійної галузі, і їх конкурентних переваг розглядали у своїх
роботах О. Амоша, Л. Антонюк, С. Аптекар, Я. Жаліло, М. Кизим, Ю. Макогон,
О. Шнипко та ін.
Проте рекомендації зарубіжних дослідників з проблеми підвищення
конкурентоспроможності різних об’єктів не завжди можна застосувати у
вітчизняних умовах, оскільки Україні властиві специфічні соціальноекономічні та інституційні особливості. Зокрема, у наукових дослідженнях
недостатньо уваги приділено формуванню сучасних конкурентних переваг
металургійної промисловості та металургійних підприємств на основі розробки
середньо- і довгострокової стратегії розвитку галузі, яка б враховувала вплив
чинників зовнішнього середовища, галузевої специфіки та особливостей
функціонування окремих підприємств. Існуючі стратегії, у першу чергу, не
враховують увесь спектр змін зовнішніх та внутрішніх обставин їх
поскризового розвитку і є загальними, не диференційованими за ринками збуту,
тому фінансово-економічні та конкурентні результати галузевої діяльності не
відповідають сьогоднішнім потребам світових ринків.
Тому метою дослідження обрано розробку науково-практичних
рекомендацій з підвищення конкурентоспроможності металургії України за
рахунок формування сучасних конкурентних переваг на основі розробки й
реалізації державної стратегії.
Для досягнення мети було поставлено та вирішено такі завдання:
- здійснено аналіз конкурентних позицій металургійної промисловості та
металургійних підприємств України;
- визначено їх основні конкурентні переваги на головних регіональних
ринках збуту металопродукції;
- розроблено сценаріїв розвитку галузі у середньостроковій перспективі;
- визначено пріоритети й напрямки державної промислової політики для
формування
сучасних
конкурентних
переваг
і
підвищення
конкурентоспроможності металургії.
За даними Держкомстату України, металургія є провідною галуззю
національного господарства України, забезпечуючи більше 20% ВВП, біля 12%
усіх зайнятих у промисловості, більше 30% вітчизняного експорту. За обсягами
випуску сталі та експорту металопродукції у 2011 р. (за даними World Steel
Association) вона займала відповідно восьме та третє місця у світі, хоча рівень
виробництва під впливом кризи і впав майже на 20%. Частка України у
загальносвітовому обсязі виплавки сталі у 2011 р. становила 2,3% (на 1,5%
нижче, ніж у 2002 р.), внаслідок значного збільшення питомої ваги країн Азії,
особливо Китаю (більш ніж у два рази) і загального зниження частки країн
СНД (майже на 4%). Останнє свідчить про поступовий перерозподіл сфер
впливу у світовій металургії, що проявляється у зміні географічної структури
виробництва металопродукції різних переділів: концентрації випуску
напівфабрикатів у країнах, що розвиваються (Україна, Росія, Китай, Індія,
країни Південно-Східної Азії, Близького Сходу й Латинської Америки), а
кінцевої продукції з більш високим ступенем переробки − ближче до ринків
збуту (країни ЄС, США, Канада, Японія), а також у посиленні конкуренції на
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світовому ринку металопродукції з боку Китаю, Індії, Туреччини, Єгипту та
деяких інших країн.
За минуле десятиліття у стані та змінах конкурентних позицій української
металургійної промисловості спостерігалося три основні періоди: докризовий
(2002-2007 рр.), кризовий (2008-2009 рр.) та посткризовий (2010-2012 рр.).
Особливістю докризового періоду було досить стабільне зростання
основних показників розвитку галузі як у натуральному (у середньому на 10%
щорічно), так і у вартісному виразі (від 10 до 60%), що забезпечувало
рентабельність операційної діяльності метпідприємств на рівні 7-9% внаслідок
сприятливої зовнішньоекономічноъ кон’юнктури та зростання цін на
металопродукцію на світових ринках.
Однак, хоча стан металургії і виглядав досить міцним і стабільним,
відбувалося постійне накопичення значної кількості проблем, наявність яких у
наступні роки призвела до серйозного спаду. У першу чергу, це стосується
істотної техніко-технологічної відсталості вітчизняного металургійного
виробництва, яка суттєво впливає на рівень його енерго- та ресурсоємності (а
отже, на собівартість продукції), а також екологічності, які виступають на
сьогоднішній день головними пріоритетами розвитку галузі та критеріями її
конкурентоспроможності в усьому світі. Також значними проблемами були
низька інвестиційно-інноваційна активність металургійних підприємств
(інвестиції на тонну сталі були нижче, ніж у Китаї та Росії у 2-2,5 рази, а
інновації
здійснювали
менше
10%
підприємств)
та
надмірна
експортоорієнтованість галузі (до 80%), яка забезпечує стійкі конкурентні
позиції лише за умови сприятливої кон’юнктури глобального металоринку.
Під час кризи фінансово-економічний стан металургії України значно
погіршився, а конкурентні позиції на світовому ринку похитнулися. У
зазначеному періоді спостерігалося падіння фізичних обсягів виробництва
металопродукції на 20-25%, одержання метпідприємствами збитків та
зростання майже на 20% енерговитрат. Одним з найбільш негативних явищ у
кризовий період стало призупинення більшості інвестиційних проектів з
модернізації виробництва, що поглибило його технологічну відсталість і
призвело до зниження іноваційних витрат більше, ніж на 30%. Також
погіршилася сортаментна структура експорту й імпорту металопродукції:
обсяги імпорту високоякісної продукції (прокату з покриттям, холоднокатаного
прокату) у середньому збільшилися на 5%, а експорт напівфабрикатів, навпаки,
підвищився на 5-7% при скороченні експорту продукції наступних переділів.
Однак слід зазначити, що завдяки поставкам на зарубіжні ринки
продукції з низькою доданою вартістю у 2008-2009 рр. українські виробники
змогли відносно втримати там свої конкурентні позиції, чому сприяла
реалізація урядових антикризових заходів.
У посткризовому періоді стан металургійної галузі України
характеризувався деяким (хоча і нерівномірним) нарощуванням обсягів
виробництва у натуральному і вартісному виразі, проте воно майже на 20%
відставало від докризового рівня.
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Техніко-технологічний стан метпідприємств залишається незмінно
низьким: зношеність основних металургійних агрегатів становить від 60 до
90%, частка мартенівського способу виробництва сталі є найвищою у світі (до
40%), а питома вага безперервної розливки сталі у 2-2,5 рази менше, ніж у
більшості інших металовиробників. Представлялося, що криза прискорить
процес переходу на конвертерне й електросталеплавильне виробництво, коли
металургійні підприємства почали згортати у першу чергу менш ефективне
мартенівське. Найнижчий показник завантаження мартенів було зафіксовано у
листопаді 2008 р., коли працювало лише 10 із 42 наявних мартенівських печей.
Проте можливість наростити виробництво, яка з’явилася у другому-третьому
кварталах 2009 р., показала, що зробити це тільки за рахунок конвертерних
потужностей неможливо, тому мартенівські печі знову було запущено.
У посткризовому періоді незадовільною також залишається структура
собівартості українського металопрокату, де витрати на паливно-енергетичні
ресурси становлять у середньому 50%, тоді як у промислово розвинених
країнах – 20%. Подібна ситуація зумовлює постійне збільшення витрат
природного газу й електроенергії на виробництво тонни прокату в Україні,
зростання загального обсягу операційних витрат на 15-30% щорічно і високу
матеріалоємність виробництва (частка матеріальних витрат протягом багатьох
років стабільно становить більше 80%).
Позитивним моментом можна назвати деяку активізацію інвестиційної
діяльності, що проявилося у зростанні обсягу інвестицій на тонну виплавленої
сталі майже у три рази та «розморожуванні» деяких інвестиційних проектів
(ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «Запоріжсталь» та ін.).
Останніми роками в металургії України й усього світу спостерігається
збільшення кількості угод злиттів і поглинань. Яскравими прикладами можуть
служити злиття «Arcelor» і «MittalSteel» у єдину компанію, процеси
консолідації в металургійній галузі Китаю, де планується збільшити частку
десяти виробників у загальному обсязі випуску сталі в країні до 50%,
придбання російською «Северсталлю» вугільних і металургійних активів у
США тощо.
В Україні основними споживачами стали ТОВ «Метінвест», яке
зосередило більше половини українського виробництва залізорудної сировини
та російська «Evraz Group». Металургійні підприємства за кордоном було
придбано ТОВ «Метінвест» («Trametal Sp» і «Ferriera Valsider» (Італія),
«Spartan UK» (Великобританія) та ін) та Корпорацією «Індустріальний Союз
Донбасу» («ISD-Huta Chęstochowa» (Польща), «ISD-Dunaferr» (Угорщина) та
ін.).
Головні цілі подібних угод полягали у скороченні витрат на виробництво
і збут металопродукції; зниженні дефіциту в забезпеченні сировиною за
рахунок створення вертикально інтегрованих структур; зміцненні позицій на
ринках збуту через придбання активів на території інших країн, а також в
укрупненні металургійних компаній для більш ефективного відстоювання
інтересів при переговорах із постачальниками ресурсів.
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У сучасних економічних умовах, коли собівартість готової
металопродукції значною мірою залежить від вартості сировини, до переваг
вертикально інтегрованих компаній, належать:

економія на сировинних ресурсах. При цьому собівартість кінцевої
продукції знижується внаслідок встановлення на мінімальному рівні
рентабельності активів сировинного сегмента і зниження трансакційних витрат.
Крім того, металургійні підприємства, які мають власну сировинну базу, в
основному характеризуються ритмічною та безперебійною роботою;

наявність значного фонду інвестиційних ресурсів для фінансування
реалізації великомасштабних проектів;

ефект масштабу, що надає можливість таким компаніям
збільшувати прибуток за допомогою розвитку виробництва і зниження витрат,
а не тільки через підвищення цін.
Консолідація галузі та значне укрупнення металургійних підриємств
привели до необхідності враховувати особливості стратегічних планів великих
меткомпаній при розробці та реалізації галузевої державної політики.
Проаналізувавши стратегічні пріоритети розвитку таких провідних
українських підприємств, як ТОВ «Метінвест холдинг», Корпорація
«Індустріальний Союз Донбасу», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ
«Донецький металургійний завод», ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний
завод»,
ПАТ
«Електрометалургійний
завод
«Дніпроспецсталь»
ім. А.М. Кузьміна» було виявлено, що на сьогоднішній день для вітчизняної
металургії ефективна реалізація технологічних, а також ресурсних стратегій
обумовлює втримання існуючих конкурентних переваг [1].
Особливої уваги заслуговують товарно-ринкові стратегії, які, хоча й
передбачають постійне освоєння інноваційних видів металопродукції та
збільшення випуску продукції з високою доданою вартістю, значною мірою
орієнтовані на подальше виробництво напівфабрикатів та більш дешевої
металопродукції і втриманні традиційних ринків збуту у цьому сегменті. Такий
підхід у сучасних умовах, коли більшість розвинених країн істотно скоротили
виробництво чавуну і сталі, є досить виправданим і може дозволити
підприємствам не тільки втримати позиції на світовому металоринку, а й
накопичити запас міцності для майбутніх нововведень.
Внаслідок цього вітчизняні металургійні компанії, незважаючи на значне
посилення останнім часом уваги до питань екологічності виробництва та
продукції, бо недотримання відповідних стандартів може призвести до
неможливості збуту, відстають від своїх основних конкурентів за темпами
зниження обсягів викидів забруднюючих речовин, впровадженням відповідних
техніки й технологій та формуванням у власників і співробітників підприємств
відповідального ставлення до проблем охорони навколишнього середовища.
Для більш точного визначення конкурентних переваг української
металургії, які є основою її конкурентоспроможності та ефективного
стратегічного розвитку, їх доцільно розглядати стосовно до конкретних ринків
збуту металопродукції, основними з яких є країни ЄС, СНД, Північної Африки,
Близького Сходу та Південно-Східної Азії (рис. 1).
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Рис. 1. Географічна структура експорту металопродукції з України у
середньому за 2006-2011 рр. (розраховано автором за даними [2])
Ринок країн ЄС (у структурі експортних поставок вітчизняної
металопродукції займає до 25%) є для України одним із найбільш пріоритетних
унаслідок його географічної близькості, більш високих цін на продукцію та
затребуваності високоякісних виробів.
Однак зазначені можливості не завжди вдається реалізувати через
обмеження, що як існують на даному ринку, так і виходять від конкурентів.
Основне обмеження на металургійному ринку ЄС полягає у відсутності
попиту на українську готову металургійну продукцію з боку європейських
країн, які воліють закуповувати напівфабрикати (заготівку, сляби) і виробляти з
них готові високоякісні вироби як для внутрішнього споживання, так і на
експорт на своїй території та на власній, більш досконалій технологічній базі.
Наступним обмеженням на європейському ринку, яке знижує цінові
конкурентні переваги вітчизняних металургів, є діюче на його території
REACH-законодавство [2]. Однією з цілей його введення є підвищення
конкурентоспроможності промисловості країн ЄС за рахунок жорсткості
природоохоронних вимог до виробництва хімічної продукції в країнах
Євросоюзу й імпортованої або експортованої хімічної продукції з третіх країн.
Принциповою відмінністю законодавства REACH є те, що хімічні дослідження
проводитимуться за рахунок постачальників продукції на ринок ЄС.
Для того щоб надалі здійснювати поставки продукції на європейський
ринок, українські металурги змушені були пройти процедури попередньої та
основної реєстрації у Європейському хімічному агентстві (ЄХА) через Єдиного
представника (ним була призначена дочірня компанія Metinvest International
Italia S.r.l.). Вартість реєстрації становить від 30 тис. до 1 млн. євро залежно від
складності необхідних хімічних тестів, які проводитимуться винятково в
сертифікованих лабораторіях ЄС. Витрати на реєстрацію українські виробники
змушені будуть закладати у вартість металопродукції, що підвищить її
собівартість і знизить цінову конкурентоспроможність.
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Перевагами країн ЄС є використання більш прогресивних і постійно
вдосконалюваних техніки і технології, більша ємність внутрішнього ринку
металопродукції, що споживає готову продукцію, у тому числі
високотехнологічну, більш легке пристосування до вимог REACHзаконодавства і значний досвід у застосуванні правил СОТ при вирішенні
спорів і захисту власних ринків.
Однак для металургійних компаній ЄС досить гостро постає питання про
зниження викидів вуглекислого газу (СО2). Навіть Європейська комісія
визнала, що подальша жорсткість норм щодо викидів СО2, контролю та
запобігання
забрудненню
навколишнього
середовища
знижує
конкурентоспроможність європейської металургії.
Наступною загрозою на європейському металоринку є наявність
конкурентів, які можуть витиснути українських експортерів за рахунок
володіння власними конкурентними перевагами. Основними конкурентами в
регіоні для України виступають власне європейські країни, Китай, Росія.
Конкурентні переваги Китаю на ринку країн Євросоюзу (ці переваги
більшою або меншою мірою виявляються і на інших ринках збуту) полягають у
такому:
- відносно низька собівартість металопродукції, що забезпечується за
рахунок більш низької вартості сировини та рівня оплати праці – 1,1
дол./год. (у Росії – 2,3 дол./год., Японії – 21,7, Тайвані – 6,4, Бразилії –
3,2, США – 23,8, ЄС-27 – 28,8 дол./год.) [3; 4];
- різноманітний асортимент продукції, що випускається, з поступовою
переорієнтацією на виробництво високоякісних виробів (жароміцні
сплави для авіаційної промисловості, високолеговані сталі для
прискорювачів ядерних часток, сплави із заздалегідь заданими
властивостями);
- наявність власної сировинної бази (у першу чергу коксівного вугілля) і
можливість впливати (іноді диктувати умови) на світових
постачальників ресурсів унаслідок того, що КНР є найбільшим
імпортером залізної руди − більше 250 млн. т на рік;
- наявність довгострокової державної програми «План розвитку чорної
металургії до 2020 року», яка розроблена у 2005 р. і спрямована на
відповідність потребам розвитку основних промислових галузей
китайської економіки (машино-, автомобіле-, суднобудування,
виробництво побутової техніки), консолідацію галузі, поліпшення
якісних характеристик продукції.
Переваги України й Російської Федерації на європейському ринку багато
в чому схожі та полягають у:
- географічній близькості регіонів, що знижує витрати на
транспортування металопродукції;
- відносно низькій ціні напівфабрикатів, частка яких становила від 30 до
50% товарного експорту;
- придбанні металургійних активів, розташованих на території ЄС.
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Відмінності полягають у тому, що собівартість російської
металопродукції нижче, ніж української, за рахунок забезпеченості власними
сировинними й енергетичними ресурсами (коксівне вугілля, ЗРС, природний
газ, леговані метали), а також більш успішного відновлення металургійних
потужностей.
Україна також значною мірою забезпечена власними рудними ресурсами
(вона має 20% світових запасів залізної руди, розвідані запаси становлять 68
млрд. т), однак їх якість істотно поступається середньосвітовій: вміст заліза на
3-4% нижче, вологи і кремнезему – на 1-2% більше, сірки – на 0,5% вище [5].
Ще однією обставиною, яка знижувала витрати металовиробників і
дозволяла одержувати переваги в конкурентній боротьбі, є м’яке екологічне
законодавство (хоча металургійне виробництво є одним із найбільш
неекологічних). В Україні шкідливі викиди метпідприємств у місцях їх
розташування коливаються в межах від 50 до 70% від загальної кількості.
Також конкурентною перевагою металургії України, що має природний
характер, є її географічне розташування між Європою та Азією, вихід до
Азовського та Чорного морів, що дозволяє налагоджувати торговельні
відносини з багатьма країнами і полегшує транспортування експортної
металопродукції.
Ринок країн СНД (у загальному обсязі експорту української
металопродукції займає до 15%) довгий час був і багато в чому продовжує
залишатися для нашої країни традиційним через географічну близькість і
наявність багаторічних господарських відносин. Однак за останні роки
конкуренція на ньому значно посилилася, у першу чергу внаслідок
прискореного
інноваційно-технологічного
розвитку
металургійної
промисловості в Російській Федерації, яка є головним конкурентом України на
металоринку СНД.
Відбулося зниження попиту на український металопрокат із боку базових
галузей російської промисловості та, крім того, заміщення його продукцією
місцевих виробників і більш дешевою продукцією із країн-конкурентів
(Туреччина, Китай).
Істотним обмеженням на ринку СНД є те, що більша частина
імпортованої Україною металопродукції (плоский прокат із покриттям, вироби
з легованої сталі, продукти прямого відновлення заліза) поставляється країнами
Співдружності (рис. 2).
Частка Росії при цьому становить більше 70%. Ця обставина вказує на
значну залежність вітчизняної металургійної промисловості в основному від
одного постачальника та на відсутність конкурентних переваг у галузі в
сегменті високоякісної металопродукції.
Одним з основних споживачів української металопродукції є країни
Північної Африки, на які припадає близько 7% вітчизняного металоекспорту.
У регіоні активно розвивається будівництво інфраструктурних проектів,
житла і торговельних площ.
Конкурентними перевагами України на даному ринку є:
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- орієнтація на експорт напівфабрикатів, необхідних для завантаження
місцевих прокатних станів (у країнах Північної Африки активний
розвиток металургії розпочався 10-15 років тому, бо там уже спочатку
використовувалися більш нове обладнання і технології);
- відносно низька ціна продукції;
- відносна географічна близькість ринків збуту з урахуванням виходу до
портів Чорного й Азовського морів.
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Рис. 2. Географічна структура імпорту металопродукції в Україну у середньому
за 2006-2011 рр. (розраховано автором за даними [2])
Істотним обмеженням для українських експортерів на металургійному
ринку країн Північної Африки є те, що в цьому регіоні не потрібна вітчизняна
продукція з більшим ступенем переробки. Інше обмеження полягає в
домінуючому становищі на даному ринку виробників Єгипту, чия металургійна
галузь швидко розвивається.
В інших країнах регіону (Алжир, Лівія, Туніс, Марокко) національна
металургія тільки розвивається, і вони більш ніж на 50% залежать від імпорту
металопродукції. Тому тут українські металурги мають можливість утримати і
навіть розширити ринки збуту у зв’язку з триваючою реалізацією фінансованих
урядом цих країн інфраструктурних проектів.
Основними конкурентами на північноафриканському ринку для України є
Росія, Китай, Туреччина, Єгипет та Саудівська Аравія.
Переваги Росії та КНР залишаються тими самими, що і на європейському
ринку. Набагато більш істотну загрозу являють собою Туреччина, Єгипет та
Саудівська Аравія, у першу чергу внаслідок культурної (наприклад, сезонні
спади виробництва та споживання під час святкування Рамадана) і географічної
близькості регіонів. До переваг турецьких експортерів також входить
відсутність ввізного мита при поставках продукції (напівфабрикати та
конструкційна сталь) у Єгипет.
Відносно стабільним для України упродовж десятиліття був
металургійний ринок Близького Сходу (до 30% українського металоекспорту),
ємність якого становить від 40 до 50 млн. т сталі на рік. Він залишався одним із
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тих ринків, які в умовах кризи були відносно стабільними споживачами
вітчизняної металопродукції.
Основні обмеження на даному ринку для вітчизняних експортерів до
недавнього часу полягали у можливому зниженні попиту на металопродукцію
внаслідок
припинення
або
скасування
реалізації
ряду
великих
інфраструктурних проектів через падіння на світовому ринку цін на вуглеводні,
надходження від експорту яких становлять головний інвестиційний ресурс
економік країн регіону; існуванні попиту тільки на напівфабрикати (як і в
країнах ЄС і Північної Африки) і металопродукцію будівельного сортаменту
українського виробництва; відставання за техніко-технологічними параметрами
розвитку галузі від метпідприємств регіону внаслідок того, що при активізації її
розвитку близькосхідні виробники впроваджували сучасні способи виплавки й
розливу сталі з використанням нових прокатних станів.
Проте нестабільність політичної ситуації у регіоні та постійні військові
конфлікти на теперішній час є головною проблемою для підтримки експортних
операцій вітчизняних металургів.
Основними конкурентами вітчизняних експортерів на даному ринку є
країни самого Близького Сходу (Іран, Туреччина, Саудівська Аравія), Китай,
Росія, Єгипет. Їх перевагами порівняно з Україною є в основному більш низькі
витрати виробництва, вища якість металопродукції, географічна близькість
ринків збуту й етнокультурні особливості.
Ринок країн Південно-Східної Азії, що до 2007 р. був традиційним для
українських експортерів, виявився практично закритим. Збільшення поставок у
регіон у період кризи (на 5,7% у 2008 р. і на 91% до 4,84 млн. т у 2009 р.) було
пов’язано не з посиленням конкурентних переваг вітчизняних метпідприємств
(хоча частково цьому і сприяло зниження собівартості нашої металопродукції
за рахунок введення відповідних державних заходів), а з політикою Китаю −
головного конкурента на цьому ринку, спрямованою
на скорочення
надвиробництва продукції в країні та використання кризового періоду для
переорієнтації на випуск високоякісних виробів.
Слід відзначити той факт, що з листопада 2009 р. поставки української
продукції в Китай знов призупинилися. Після усунення цінового дисбалансу на
ринку КНР місцеві металовиробники знову зайняли ніші, які на кілька місяців
удалося зайняти українським металургам. Зараз уже не виникає сумнівів, що у
вітчизняних металургів немає шансів на поновлення будь-яких постійних і
значних поставок металопродукції на ринок цієї країни.
Іншими конкурентами українських постачальників на ринку ПСА є
Японія, Південна Корея, Індія. Переваги індійських металургів полягають у
більш низькій, ніж в Україні, собівартості продукції (у першу чергу, за рахунок
дуже низької оплати праці − менш 1 дол./год., в Україні − близько 1,5 дол./год.),
значній забезпеченості сировиною, географічної близькості до ринків збуту та
поставках металопродукції з низьким ступенем переробки.
Переваги Японії та Південної Кореї полягають, головним чином, у
різноманітному асортименті високоякісної готової продукції, що поставляється
як у країни регіону, так і на інші ринки.
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Отже, українські експортери не мають конкурентних переваг, що
дозволяють їм зміцнити або просто зберегти свої позиції на ринку країн ПСА.
Поставки сюди можуть відбуватися тільки під впливом кон’юнктурних змін і є
непрогнозованими.
Таким чином, традиційні конкурентні переваги металургії України,
якими є відносно низькі ціни на металопродукцію, м’яке екологічне
законодавство, наявність рудних ресурсів, вигідне географічне розташування і
спеціалізація на випуску напівфабрикатів, є нетехнологічними, вони засновані,
головним чином, на факторних умовах і вже в середньостроковій перспективі
можуть стати обмеженнями для розвитку галузі.
У періоді, що аналізувався, металургійна промисловість знаходилася під
впливом серйозних структурних змін у світовому металургійному виробництві
та глобальному ринку металопродукції. Це суттєво вплинуло на умови
конкуренції й поставило вітчизняні метпідприємства перед гострою
необхідністю реалізації нових стратегій розвитку. Зокрема, ослабли ринкові
позиції національної металургії у Китаї, країнах ЄС-27 і Південно-Східної Азії.
Однак намітилося просування на нові ринки, що розвиваються, – Північної
Африки та Близького Сходу. Експортна орієнтація металургійної галузі
досяглася критично високого рівня, при якому, з одного боку, зростають ризики
кон’юнктурного характеру, а з іншого, – ризики посилення матеріальної
залежності національної економіки від зовнішніх поставок основного
конструкційного матеріалу – прокату чорних металів і виробів з нього.
Таким чином, стало очевидним, що без реалізації активної інвестиційноінноваційної та експортно-імпортної політики у галузі немає стійкої глобальної
перспективи ефективного розвитку.
З метою визначення конкретних рекомендацій з підвищення
конкурентоспроможності металургійної промисловості України запропоновано
два сценарії розвитку галузі у середньостроковій перспективі: інерційний і
активний. Такий підхід надає можливість розмежовувати пріоритетність
досягнення певного блоку цілей, використання тих або інших чинників
конкурентоспроможності та напрями формування на їх основі відповідних
конкурентних переваг.
При реалізації інерційного сценарію розвитку металургійного
виробництва пріоритетним є блок цілей, пов’язаних із поліпшенням ринкових
позицій метпідприємств. Це пояснюється тим, що цей сценарій передбачає
збереження у перспективі сформованих тенденцій у виробничій і збутовій
сферах без серйозних структурних, технологічних і сортаментних зрушень.
Головна якісна відмінність інерційного сценарію розвитку металургії − це
використання при його реалізації вже наявних конкурентних переваг. В умовах
базування на традиційних конкурентних перевагах підвищення ефективності
виробництва не розглядалося як визначальний напрям розвитку галузі, а
виробничі потужності підлягають підтримці в робочому стані за рахунок
ремонтів без їх кардинальної модернізації. Через те що у цій ситуації якість і
сортамент продукції, що випускається, залишаються без істотних змін, існує
загроза відсутності чіткої ринкової ніші для українських металургійних
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підприємств. У таких обставинах ключовою невизначеністю є параметри ринків
збуту (масштаби, попит, динаміка, географічна і товарна структура тощо).
При інерційному сценарії забезпечення конкурентоспроможності
металургії залежатиме від таких визначальних чинників, як кон’юнктурні
коливання на світовому ринку, рівень витрат на виробництво, технікотехнологічний рівень виробництва, рівень організації виробничо-господарських
процесів, якість конкурентного середовища.
Оскільки сценарії було розроблено на середньострокову перспективу (57 років) на стратегічному рівні, тобто розглядалися принципові (якісні) питання
розвитку металургійної промисловості без використання точних математичних
оцінок, доцільним є застосування декількох загальних економічних показників,
таких як темпи зростання обсягів виробництва, рентабельність операційної
діяльності, частка експорту у поставках металопродукції, рівень енергоємності
виробництва, темпи зростання обсягу інвестицій. Враховуючи, що збереження
існуючих тенденцій розвитку металургійної промисловості є основною ознакою
інерційного сценарію, слід очікувати збереження кількісних значень зазначених
індикаторів на їх сьогоднішньому рівні.
Реалізація інерційного сценарію не вимагає докорінних змін існуючої
політики управління галуззю, ґрунтується на використанні наявних чинників
конкурентоспроможності та конкурентних переваг, а також вже досягнутих
економічних, фінансових і технологічних результатах, тому в остаточному
підсумку приведе до зниження ролі металургійної промисловості у
національній економіці країни.
Головними негативними наслідками впровадження інерційного сценарію
є консервація відсталого техніко-технологічного рівня виробництва, зниження
інвестиційної привабливості галузі та нестійкість зовнішніх ринків збуту
металопродукції.
Вказані наслідки істотно нівелюються у активному сценарії розвитку
галузі, який є більш перспективним у середньостроковій перспективі та
передбачає орієнтацію на сучасні тенденції розвитку світової та української
економіки, нові чинники конкурентоспроможності й конкурентні переваги.
Пріоритетним у процесі його реалізації виступає блок цілей, пов’язаних з
підвищенням ефективності діяльності металургійних підприємств, що
передбачає значні зміни в техніко-технологічній, сортаментній, ресурсній
структурі виробництва. Оскільки процес подібної модернізації є
капіталоємним, то ключовою невизначеністю виступають параметри
інвестиційних вкладень (обсяг, динаміка, джерела тощо).
Визначальними чинниками розвитку галузі при активному сценарії є
рівень інвестиційно-інноваційної активності, структура затрат на виробництво
металопродукції, ємність та динаміка внутрішнього ринку, сортаментна
структура та рівень якості продукції, рівень розвитку галузевої та наукової
інфраструктури.
Залучення цих чинників забезпечить формування сучасних конкурентних
переваг металургії, основними серед яких будуть:
- висока якість і прогресивний сортамент продукції, що випускається;
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високий техніко-технологічний рівень виробництва;
низький рівень енерго- і ресурсоємності виробництва;
сучасні форми маркетингу і збуту продукції;
високий рівень розвитку інфраструктури у сфері виробництва,
транспорту й управління.
Використання цих переваг приведе до максимально повного задоволення
внутрішнього попиту за критерієм ціна/якість і надасть можливість
організувати ефективний виробничий цикл на основі науково-технічної та
виробничо-фінансової інтеграції.
З огляду на те що активний сценарій передбачає якісні зміни у розвитку
галузі, кількісні значення індикаторів його реалізації будуть прагнути до рівня
показників у більш розвинених країнах.
Реалізація активного сценарію передбачає зниження питомої ваги
металургійної промисловості в загальному обсязі ВВП, однак зі збереженням за
галуззю однієї з провідних ролей у розвитку національної економіки внаслідок
зростання частки валової доданої вартості, виробленої нею за рахунок випуску
більш дорогої продукції та зниження собівартості останньої.
Активний сценарій дозволить метпідприємствам зміцнити конкурентні
позиції на зовнішньому і внутрішньому ринках як у середньо-, так і в
довгостроковій перспективі. Чинники конкурентоспроможності та конкурентні
переваги, на формування і використання яких спрямований сценарій, є новими
для України та мають довгостроковий характер.
Для реалізації більш перспективного активного сценарію після
завершення дії «Державної програми розвитку та реформування гірничометалургійного комплексу на період до 2011 р.» [6] одним з першочергових
завдань для українського уряду є розробка й реалізація нової стратегії
розвитку металургійної галузі України на наступні 10-15 років [7], яка б
враховувала сучасні реалії світової та вітчизняної економіки і була частиною
єдиної державної промислової політики.
Актуальним представляється зміщення акцентів державного регулювання
у бік реалізації таких стратегічних цілей, як підвищення ресурсоефективності
та екологічності металургійного виробництва.
У документі пріоритетами стратегічного розвитку галузі й основою
підвищення її конкурентоспроможності доцільно закріпити:
 поліпшення технологічної структури металургійного виробництва;
основні завдання – прискорена модернізація переділів з випуску готової
металевої продукції (прокат, прокат із покриттям, труби, металовироби,
рейки
тощо);
розвиток
наукоємних
та
інноваційних
видів
металовиробництва (порошкова металургія, технологія прямого відновлення
заліза);
 перехід до енерго- і ресурсозберігаючої моделі розвитку галузі;
основні завдання: використання установок вдування пиловугільного палива,
впровадження
технологій
киснево-конвертерного
й
електросталеплавильного виробництва сталі; використання комплексів
позапічної обробки сталі; будівництво нових машин безперервного лиття
-
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заготовок; удосконалення технологій нанесення покриттів та обробки
готової металопродукції для потреб будівництва і машинобудування;
використання відновлюваних джерел енергії; введення нових стандартів
енергоспоживання і захисту навколишнього середовища;
 поліпшення екологічних характеристик металургійного виробництва та
продукції;
основні завдання: скорочення обсягів шкідливих викидів; приведення якості
продукції у відповідність з вимогами REACH-законодавства.
Серед базових напрямків і заходів державної політики слід виділити
наступні.
1. Всебічне економічне «підштовхування» галузевих виробників до
активного прискореного технологічного оновлення, зокрема, за допомогою:
 системного поліпшення макроекономічних та інституційних умов для
інвестиційно-інноваційної діяльності в національній економіці (стабільність
національної валюти, низька інфляція, розвиток фондового ринку,
фінансово-кредитних інститутів розвитку і т.п.);
 усунення можливостей монопольного формування та перерозподілу доходів
у галузі (насамперед, рентного походження – у зв’язку зі специфікою
доступу до природних ресурсів у рамках вертикально інтегрованих
структур);
 уведення практики державних замовлень на виробництво інноваційних
високотехнологічних видів металопродукції;
 уведення економічних санкцій (на основі тарифного регулювання) за
експорт низькотехнологічної продукції та фінансових стимулів при
збільшенні обсягів високотехнологічних сортаментних позицій;
 уведення досить жорстких, чітких і прозорих інституційних умов для
зростання капіталізації в галузі з метою залучення інвестиційних ресурсів;
 цільового фіскального стимулювання техніко-технологічного переозброєння
у промисловості (звільнення підприємств від сплати ввізного мита на
устаткування та комплектуючі для модернізації, зниження податку на
прибуток при його реінвестуванні в технічне переозброєння виробництва, ін.
Стратегічні завдання продуктово-технологічного оновлення виробництва:
 освоєння випуску нових, високотехнологічних видів продукції (прокат з
покриттям, у тому числі холодної прокатки, вироби з легованої сталі,
продукти прямого відновлення залізних руд) з поступовим зниженням
обсягів і частки випуску дешевих і енергоємних напівфабрикатів;
 виведення застарілих надлишкових потужностей, у першу чергу
мартенівських печей.
2. Всебічний розвиток внутрішнього ринку металопродукції,
насамперед на основі:
 ініціювання та реалізації масштабних інфраструктурних проектів
загальнодержавного й регіонального значення;
 тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності з
метою ефективного імпортозаміщення.
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Стратегічне завдання – розширення внутрішнього споживання до 40-50%
загальної реалізації.
3. Економічне стимулювання і якісна інституційна підтримка
процесів екологізації металургійного виробництва:
 у рамках реалізації діючих міжнародних екологічних стандартів (REACH,
Кіотського протоколу та ін.);
 на основі механізмів державно-приватного партнерства у реалізації
екологічних проектів;
 фінансової підтримки НДДКР, спрямованих на розробку екологічно чистих
технологій і видів продукції.
4. Підтримка балансу економічних інтересів металургів і суміжних
галузей (постачальників, споживачів, транспортно-логістичних агентів та ін.)
шляхом:
 мінімізації вузькогалузевих пільг і преференцій;
 усунення можливостей політичного лобіювання галузевих інтересів в
органах законодавчої та виконавчої влади (на основі принципів прозорості
прийняття стратегічних рішень, антикорупційної політики та ін. заходів).
5. Оптимізація товарної й географічної структури експорту
металопродукції за рахунок:
 утримання позицій на ринках країн Близького Сходу та Північної Африки
внаслідок нестабільної політичної обстановки у регіонах (зокрема, за
рахунок поставок напівфабрикатів);
 розширення присутності на ринку країн ЄС, насамперед на основі виконання
вимог Кіотського протоколу і Reach-Законодавства;
 розширення присутності на ринку країн СНД – за рахунок зміни сортаменту
й підвищення якості експортованої продукції;
 сприяння знаходженню членства Україною у світових металургійних
організаціях – Світової організації стали (WSA), Комітету зі сталі ОЕСР.
Висновки
1. У результаті аналізу стану та конкурентних позицій металургійної
промисловості та металургійних підприємств України було виявлено, що вони
значно відстають від конкурентів внаслідок моральної і фізичної зношеності
техніко-технологічної бази, що призводить до високої ресурсоємності
виробництва та дефіциту деяких енергетичних та сировинних ресурсів, низької
інвестиційно-інноваційної активності, надмірної експортоорієнтованості
виробництва і, як наслідок, високої залежності від кон’юнктури світового
ринку металопродукції.
В умовах дефіциту якісних ресурсів і підвищення їх ціни для
металургійних підприємств представляється доцільним подальший розвиток
вертикально інтегрованих виробництв.
2. Конкурентні переваги металургійної промисловості України,
розглянуті стосовно до регіональних ринків збуту металопродукції
(європейського, північноафриканського, близькосхідного та східноазіатського і
ринку країн СНД), полягають у відносно низьких цінах на продукцію, м’якому
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екологічному законодавстві, наявності рудних ресурсів, вигідному
географічному розташуванні та спеціалізації на випуску продукції первинних
переділів. Реалізація цих переваг на кожному конкретному ринку
ускладнюється присутністю на ньому конкурентів, які мають власні
конкурентні переваги, і специфічними умовами функціонування, властивого
даному ринку.
На більшості регіональних ринків основними конкурентами для України є
Китай, Росія, Туреччина, Індія, переваги яких, головним чином, полягають у
більш низькій собівартості продукції та більш високій її якості.
Подальше використання існуючих конкурентних переваг може призвести
до зміни географічної структури експорту української металопродукції зі
зменшенням обсягу поставок, у першу чергу, на ринки країн ЄС та СНД
внаслідок зміцнення на них конкурентних позицій Китаю і Росії. Тому
пріоритетними напрямками формування сучасних переваг металургії України
мають бути: зниження собівартості продукції, що має особливе значення для
північноафриканського та східноазіатського ринків, підвищення її якості та
розширення сортаменту, особливо для європейського ринку, збільшення
внутрішнього споживання прокату (для розвитку національного металоринку).
3. Запропоновано два основних сценарії розвитку металургійної
промисловості України у середньостроковій перспективі – інерційний і
активний, що дало можливість розмежувати цільові пріоритети розвитку галузі,
провідні чинники конкурентоспроможності та основні напрямки формування
конкурентних переваг.
Особливістю інерційного сценарію є використання вже наявних у галузі
конкурентних переваг, що призведе до закріплення за Україною ролі
постачальника на зовнішні ринки продукції первинних переділів і зниження
значущості металургії у розвитку національної економіки. Реалізація сценарію
є доцільною в умовах пріоритетного розвитку металоспоживаючих галузей.
Головними негативними наслідками його впровадження є консервація
відсталого техніко-технологічного рівня виробництва, зниження інвестиційної
привабливості галузі та нестійкість зовнішніх ринків збуту металопродукції.
Реалізація активного сценарію є стратегічно перспективнішою для
вітчизняної металургійної промисловості внаслідок істотного підвищення
ефективності виробництва, збільшення обсягу інвестиційних вкладень,
скорочення дефіциту сировинних ресурсів і зниження залежності від
кон’юнктурних коливань на світовому металоринку. Його якісною відмінністю
є формування та подальше використання сучасних конкурентних переваг, що
сприятимуть підвищенню техніко-технологічного рівня виробництва і його
екологічності, зниженню енерго- і ресурсоємності виробничого процесу,
зменшенню витрат і досягненню більш високого рівня законодавчого
забезпечення.
4. Відповідно до умов активного сценарію розвитку металургії виявлено
пріоритетні напрямки і завдання розвитку металургії України, на яких доцільно
акцентувати увагу у новій стратегії розвитку галузі.
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Головною
стратегічною
ціллю
має
стати
підвищення
ресурсоефективності та екологічності металургійного виробництва шляхом
поліпшення його техніко-технологічної структури, переходу до енерго- і
ресурсозберігаючої моделі розвитку галузі, скорочення обсягів шкідливих
викидів та приведення якості продукції у відповідність до вимог міжнародних
екологічних норм.
Базовими напрямками державної політики при цьому виступають
економічне «підштовхування» галузевих виробників до активного
технологічного оновлення (зокрема, шляхом поліпшення макроекономічних та
інституційних умов для інвестиційно-інноваційної діяльності), розвиток
внутрішньгого ринку металопродукції (у першу чергу, за рахунок реалізації
масштабних інфраструктурних проектів загальнодержавного й регіонального
значення), інституційна підтримка процесів екологізації металургійного
виробництва (у тому числі у рамках реалізації діючих міжнародних екологічних
стандартів – REACH-Законодавства, Кіотського протоколу), оптимізація
товарної та географічної структури експорту металопродукції (утримання
позицій на ринках країн Близького Сходу та Північної Африки, розширення
присутності на ринку країн ЄС та СНД), підтримка балансу економічних
інтересів металургів і суміжних галузей (наприклад, мінімізація
вузькогалузевих пільг і преференцій).
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3.25. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ
ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ З
ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Орлова К.Є.
аспірант
Житомирський державний технологічний університет
Сьогодні
умови
господарювання
вітчизняних
підприємств
характеризуються високим рівнем турбулентності та невизначеності,
посиленням процесів трансформації та глобалізації. Така ситуація актуалізує
проблеми, пов’язані з забезпеченням взаємодії підприємств з факторами
зовнішнього середовища, адже необхідність забезпечення стратегічної стійкості
та конкурентоспроможності будь-якого суб’єкта господарської діяльності
нерозривно пов’язана та зумовлена наявністю і характером кореляційного
зв’язку між його внутрішнім та зовнішнім середовищем. Моніторинг чинників
оточення, а також їх подальше врахування у стратегії розвитку підприємства
виступають надійною запорукою нівелювання негативних впливів та ризиків
господарської діяльності. Отже, першочерговим завданням керівництва
багатьох підприємств постає необхідність еволюціонувати до нових методів та
моделей управління, що забезпечать гнучкість та пристосування підприємства
до нових умов. За таких обставин важливість теоретичного та методичного
обґрунтування напрямів взаємодії суб’єктів господарювання з факторами
зовнішнього середовища не викликає жодних сумнівів.
Актуальність та важливість досліджень у визначеній сфері
підтверджуються значною кількістю публікацій, присвячених особливостям
функціонування та аналізу зовнішнього середовища. Зокрема, визначенню
сутності та складових оточення підприємства присвячено роботи таких
науковців, як: Боссіді Л., Чаран Р., Фрай Ф., Мескон М., Хедоурі Ф., Бейтмен
Т., Хвостенко О.Д. та ін. Окремим аспектам аналізу зовнішнього середовища
приділяли увагу Міщенко А.П., Шершньова З.Є., Гайдаєнко Т.А., Осовська Г.В.
та ін. Питання взаємодії підприємства як відкритої організації із зовнішнім
середовищем знайшли своє відображення у працях Воронкової А.Е., Донець
Л.І., Шемаєвої Л.Г. та ін. Водночас маємо відмітити, що дослідження
особливостей взаємодії підприємств з чинниками зовнішнього середовища у
галузевому аспекті залишається поза увагою вчених.
Добувна промисловість традиційно посідає вагоме місце у економічному
потенціалі Житомирської області, адже у 2011 році частка добувних
підприємств у структурі реалізованої промислової продукції становила 10,7%
(обсяг реалізованої продукції добувної галузі становив 1530,8 млн. грн. при
загальному обсязі промислової продукції 14296,6 млн. грн.); галузь забезпечує
робочими місцями 13,64% працівників, задіяних у промисловості, за її рахунок
сформовано 14,47 % експорту області [8]. Отже, можемо зробити висновок, що
на сьогодні добувна промисловість посідає одне з чільних місць у системі
економічних відносин регіону.
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Водночас маємо відмітити значні негативні тенденції, що спостерігаються
у діяльності суб’єктів господарювання досліджуваної галузі протягом останніх
років. Так, за даними Головного управління статистики у Житомирській області
у 2011 році фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
підприємств промисловості становив -81866 тис. грн., причому збитковими
були 61,3% суб’єктів господарювання, рівень зносу основних фондів
перевищує 40%, спостерігається значне підвищення витратомісткості
господарської діяльності [8]. Зважаючи на наявність кризових явищ у
діяльності добувних підприємств, вважаємо, що організація взаємодії з
чинниками зовнішнього середовища набуває особливого значення для
зазначеної галузі.
Базу дослідження сформовано на основі регулярної інформації про
діяльність 11 підприємств добувної промисловості, що складає близько 10% від
суб’єктів, що здійснювали діяльність у визначеній сфері у 2011 році.
Організація процесу взаємодії підприємств з зовнішнім середовищем
передбачає дослідження та врахування особливостей розвитку внутрішнього та
зовнішнього середовища суб’єкта господарювання.
Внутрішнє середовище представляє собою сукупність факторів, які
формують стратегічну прибутковість (збитковість) підприємства та знаходяться
під безпосереднім контролем менеджменту організації [2, с. 67]. На нашу
думку, в першу чергу аналіз внутрішнього середовища має базуватись на
дослідженні здатності підприємства до впровадження заходів з організації
взаємодії з середовищем. У такому контексті першочерговим завданням постає
експрес-аналіз фінансового стану досліджуваних суб’єктів господарювання.
Експрес-діагностика передбачає використання обмеженого кола найбільш
репрезентативних показників діяльності підприємства. Водночас для надання
комплексної оцінки розрахуємо інтегральний показник згідно з методикою,
запропонованою вітчизняними вченими Г.О. Крамаренко та Чорною О.Є. [1, с.
304-306]:
(1)
R = 2Кзвз + 0,1 Кзл + 0,08 Коа + 0,45 Крп + Крвк,
де Кзвз – коефіцієнт забезпеченості власними засобами, Кзл – коефіцієнт
загальної ліквідності, Коа – коефіцієнт оборотності активів, Крп – коефіцієнт
рентабельності продажу, Крвк – коефіцієнт рентабельності власного капіталу.
Розрахунок інтегрального показника фінансового стану здійснено у табл.
1. Номерами позначено підприємства у наступній послідовності: Філія
«Іршанський ГЗК ПрАТ «Кримський титан», ПАТ «Малинський
каменедробильний завод», ПАТ «Овруцький ГЗК «Кварцит», ПрАТ
«Пинязевицький кар’єр», ПАТ «Ігнатпільський кар’єр», ПАТ «Ушицький
комбінат будівельних матеріалів», ВАТ «Лезниківський кар’єр», ПрАТ «ТНК
«Граніт», ПАТ «Коростишівський гранітний кар’єр», ВАТ «Коростишівський
кар’єр», ТОВ «Бехівський гранітний кар’єр». Значення інтегрального
показника, що відповідають достатньому рівню фінансової стійкості виділено
кольором. Розраховані автором та відображені в табл. 1 дані свідчать про те, що
більшість підприємств (73% у 2009 році та 90,9% у 2011 році) мають
незадовільний фінансовий стан: R<1.
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Таблиця 1
Аналіз фінансового стану підприємств добувної промисловості
Житомирської області*
ПідприємКзвз
Кзл
Коа
Крп
ство
2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011
1
-2,8
-1,4
0,3
0,4
1,2
1,3
0,1 -0,02
2
-0,2 -0,02 0,8
1
1,0
1,6 0,04
0,1
3
-3,4
-5,6
1,3
0,7
0,2
0,3 -0,9 -0,5
4
-2,0
-1,1
0,3
0,4
1,1
1,7
0,0
0,0
5
-1,7
-3,8
0,4
0,2
0,3
0,5 -0,6 -0,4
6
0,5
0,5
3,7
4,2
1,7
3,3
0,0
0,0
7
-2,4
-1,1
0,1
0,6
1,3
1,4
0,0
-0,1
8
-3,2
-3,4
0,3
0,2
1,1
1,5 -0,3 -0,1
9
0,6
0,1
2,6
1,2
0,4
0,8 -0,2 -0,2
10
0,6
0,3
1,5
1,0
0,2
0,4 -0,1 -0,2
11
-1,3
-0,8
1,0
1,5
0,8
1,1
0,2
0,2
* - розраховано автором на основі даних [7]

Крвк
R
2009 2011 2009 2011
0,5 -0,1 -4,8 -2,7
0,1
0,2 -0,1 0,3
0,3
0,2 -6,6 -11
0,1
0,2 -3,7 -1,9
-14
0,6
-17 -7,1
0,1
0,1
1,6
1,8
0,0 -1,1 -4,8 -3,1
2,5
0,3 -4,1 -6,4
-0,1 -0,2 1,4
0,1
0,0 -0,2 1,2
0,4
0,1
0,1 -2,2 -1,2

Причому варто відзначити, що 73% підприємств у 2009 році та 63,6%
підприємств у 2011 році мають значення інтегрального показника нижче за 0,
що відповідає кризовому стану фінансового потенціалу та надзвичайно високій
загрозі існування суб’єктів господарювання. Варто відзначити, що майже усі
підприємства мають незадовільний фінансовий стан внаслідок нестачі власних
засобів (Кзвз<0), що дозволяє визначити одну з ключових проблем розвитку
підприємств добувної промисловості Житомирщини.
Таким чином, на основі дослідження показників фінансового стану
підприємств добувної промисловості Житомирської області, можемо дійти
висновку, що більшість суб’єктів господарювання знаходяться у кризовому
стані. Відтак, вважаємо за доцільне зробити висновок щодо обмежених
можливостей досліджуваних підприємств у сфері маневрування в рамках
стратегії з метою взаємодії з чинниками зовнішнього середовища.
Наступним кроком проаналізуємо стан зовнішнього середовища
підприємств добувної промисловості Житомирщини. Зарубіжний науковець
Фред Фрай пропонує наступне визначення зовнішнього середовища:
«Середовище бізнесу – це фактори та чинники, що впливають на бізнес, однак
щодо яких фірма не має контролю» [6, с. 13], а дослідники Т. Бейтмен та С.
Снелл відзначають, що «зовнішнє середовище – це всі релевантні сили поза
межами фірми. Під релевантними ми маємо на увазі фактори, яким менеджери
мають приділяти увагу, щоб допомогти своїм організаціям ефективно
конкурувати та виживати» [3, с. 56]. Отже, вважаємо, що зовнішнє середовище
– це складна система факторів та умов, що діють в оточенні підприємства та
здійснюють вплив на його діяльність.
Зовнішнє середовище являє собою складну систему, а отже, має певні
характеристики та особливості. На основі узагальнення поглядів вітчизняних та
зарубіжних науковців було виділено найбільш вагомі, на нашу думку,
характеристики
зовнішнього
середовища:
взаємозв’язок
та
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взаємообумовленість факторів; складність зовнішнього середовища; рухливість
середовища; невизначеність зовнішнього середовища.
Вважаємо, що ключові характеристики – складність, рухливість та
невизначеність – є взаємопов’язаними та взаємообумовленими, оскільки
внаслідок динаміки та змінності факторів зовнішнє середовище набуває рис
невизначеності, а комплексна взаємодія елементів надає йому ознак складності.
У зарубіжній вітчизняній думці поширеною є думка, що сприйняття
зовнішнього середовища суб’єктами управління є важливішим за його реальні
характеристики. Погоджуємось з такою позицією, оскільки стратегічні та
тактичні рішення розробляються індивідом або групою індивідів та базуються
на його (їх) уявленнях про стан оточення. Таким чином, основою для
оцінювання характеристик оточення виступає експертна думка. Одним з
найбільш репрезентативних методів оцінки характеристик зовнішнього
середовища є персептивний індикатор, запропонований Робертом Дунканом
[5].
Варто відзначити, що Р. Дункан пропонує оцінювати складність оточення
за кількістю факторів та кількістю компонентів зовнішнього середовища, до
яких відносяться відповідні фактори, рухливість середовища – за шкалою від 1
до 5, невизначеність – за шкалою від 0 до 1. Враховуючи той факт, що, на нашу
думку, загальний рівень нестабільності середовища є похідною функцією від
усіх трьох зазначених характеристик, вважаємо за необхідне звести вимір до
єдиної порівнянної шкали, тобто до десяткової шкали з відрізками:
- 0 – 2,0 – середовище стабільне, з гомогенними прогнозованими
чинниками;
- 2,1 – 4,0 – відносна стабільність середовища, наявні окремі
непередбачувані чинники;
- 4,1 – 6,0 – середній рівень невизначеності, рухливості, складності;
- 6,1 – 8,0 – невизначене рухливе середовище з великою кількістю
факторів;
- 8,1 – 10 – високий рівень невизначеності, нестабільності та складності.
Оцінку зовнішнього середовища було отримано на основі анкетування 54
підприємств, що становить близько 48% від загальної кількості працюючих
суб’єктів господарювання добувної промисловості Житомирської області.
Репрезентативність результатів анкетування забезпечена наступним: а)
анкетуванням було охоплено як великі та середні, так і малі підприємства; б) у
анкетуванні брали участь підприємства Коростенського, Володар-Волинського,
Черняхівського, Малинського та Овруцького районів, які забезпечують
виробництво більше, ніж 85 % промислової продукції добувної промисловості;
в) цільовим респондентом опитування шляхом анкетування було обрано
керівників вищої ланки управління (директор, голова правління, начальник
виробництва тощо), які визначають або затверджують загальний план розвитку
підприємства та володіють відповідними знаннями, що забезпечують
адекватність твердження.
На основі проведеного опитування респондентів було визначено оцінки
для кожної групи факторів по кожній із зазначених характеристик та визначено
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Середня
оцінка

Ринкові
фактори

Технологічні
фактори

Соціальні
фактори

Політичні
фактори

Параметр

Економічні
фактори

середню оцінку параметра для середовища, а також загальний рівень
нестабільності оточення підприємств добувної промисловості Житомирської
області на основі розрахунку середнього арифметичного. Результати
проведеного дослідження узагальнено в табл. 2.
Таким чином, можемо побачити, що, згідно з експертною оцінкою, в
цілому зовнішнє середовище підприємств добувної промисловості
характеризується невизначеністю, рухливістю та великою кількістю факторів.
Найнижчим рівнем нестабільності характеризується технологічна складова, що
пояснюється відносною стабільністю її складових та динаміки. Найвищим
рівнем нестабільності респонденти охарактеризували політичну та економічну
складові.
Отже, можемо дійти висновку, що рівень нестабільності зовнішнього
середовища,
притаманний
підприємствам
добувної
промисловості
Житомирщини, вимагає від них розробки активних дій щодо відстеження та
врахування чинників оточення у стратегіях різних рівнів.
Таблиця 2
Оцінка рівня нестабільності зовнішнього середовища підприємств добувної
промисловості Житомирської області*

1. Невизначеність
8
9
6
5
7
7
2. Рухливість
8
7
6
5
8
6,8
3. Складність
7
8
7
5
6
6,6
4. Загальна нестабільність
7,67
8
6,33
5
7
6,8
* - складено та розраховано автором за результатами проведених досліджень

Відповідно, проведене дослідження внутрішнього та зовнішнього
середовища виступає основою для розробки та впровадження стратегічних дій
щодо організації взаємодії із зовнішнім середовищем. На нашу думку,
зазначений процес має відбуватись через реалізацію таких етапів:
1. Моніторинг стану зовнішнього середовища. Варто відзначити, що
дослідження процесів та характеристик оточення підприємства є процесом не
одноразовим, а передбачає систематичне спостереження.
2. Вивчення стану внутрішнього середовища та виявлення дисбалансу
між внутрішньою та зовнішньою складовими.
3. Обґрунтування необхідності заходів щодо взаємодії з чинниками
зовнішнього середовища.
4. Визначення цілей та завдань процесу організації взаємодії з зовнішнім
середовищем.
5. Встановлення ресурсних обмежень, що, у свою чергу, передбачає
детальне вивчення можливостей підприємства щодо впровадження заходів з
організації взаємодії.

245

6. Обґрунтування та затвердження стратегії організації взаємодії
підприємства з зовнішнім середовищем.
7. Вибір інструментарію для реалізації вищезазначеної стратегії.
8. Впровадження та контроль за реалізацією заходів щодо організації
взаємодії.
9. Оцінка ефективності розроблених заходів.
Отже, організація процесу взаємодії підприємства з зовнішнім
середовищем представляє собою системний структурований процес, що має
визначену логічну послідовність.
Дослідження стану внутрішнього середовища підприємств добувної
промисловості Житомирської області дозволило виявити наявність значних
кризових тенденцій, що, на нашу думку, спричинено невідповідністю
менеджменту суб’єктів господарювання сучасним реаліям господарського
життя, зокрема, стану зовнішнього середовища. Вважаємо, що основними
проблемами, що стоять на перепоні гармонійного розвитку добувних
підприємств, а отже, першочерговими завданнями, на вирішення яких мають
бути спрямовані заходи з організації взаємодії з оточенням, є наступні:
1. Високі тарифи природних монополій. Зокрема, це стосується
енергозабезпечення
та транспортних послуг, які справляють істотний
негативний вплив на формування фінансового результату підприємств добувної
галузі.
2. Високі ставки податків. Згідно з оцінкою Міжнародної фінансової
корпорації [4], яка досліджує умови ведення бізнесу в країнах світу, розмір
податкових платежів в Україні в середньому складає близько 55,% від
прибутку, що є надзвичайно високим рівнем показника. Така ситуація,
відповідно, справляє негативний вплив на діяльність добувних підприємств.
3. Нестача кваліфікованих кадрів. Загальне зниження рівня трудового
потенціалу країни негативно позначилось і на добувній промисловості. Відтак,
проблема якісного складу персоналу підприємства набуває значного розмаху.
Зокрема, це стосується робітничих спеціальностей, оскільки формування
кадрового складу з високим рівнем кваліфікації.
4. Нестача сировини. Варто відзначити, що у даному контексті мається на
увазі не абсолютна відсутність покладів корисних копалин, а погіршення умов
видобутку та якості продукції. Так, за умов використання технології видобутку
за допомогою вибухівки значна частина покладів у родовищах була
пошкоджена, що виявилось у підвищенні рівня бракованої продукції
(тріщинуватість блоків каменю).
5. Зниження платоспроможного попиту, що пояснюється загальним
спадом ділової активності у країні.
6. Застаріле обладнання. Варто відзначити, що машини та обладнання, що
використовуються у процесі видобутку корисних копалин, мають високу
вартість, що, у поєднанні з нестачею фінансових ресурсів у добувних
підприємств, призводить до ускладнення або навіть неможливості оновлення та
модернізації наявного обладнання.
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7. Невирішеність земельних питань. Враховуючи той факт, що добувна
промисловість базується на процесі надрокористування, правове регулювання
даного виду діяльності справляє значний вплив на процеси господарської
діяльності підприємств.
Вважаємо, що на подолання саме цих негативних аспектів діяльності
добувних підприємств мають бути спрямовані заходи з організації взаємодії
суб’єктів господарювання з зовнішнім оточенням. Варто відзначити, що
вирішення викладених проблем неможливе лише на рівні підприємств, тому,
враховуючи значення добувної промисловості для економіки країни, одним з
пріоритетних завдань уряду має стати розробка програм стимулювання
розвитку добувної галузі, що також мають бути спрямовані на поліпшення
ситуації у визначених сферах.
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8. http://www.stat.ic.zt.ua/ - офіційний сайт Головного управління статистики в
Житомирській області.

3.26. ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВУГІЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Орлова Н.С., д.н. з держ. упр., доцент, професор кафедри «Фінанси»,
Донецький державний університет управління
Куликова Н.А., к.е.н., доц. кафедри економіки та управління,
Донбаський державний технічний університет
Вугільна галузь України займає надзвичайно важливе місце в економіці
нашої держави, адже вугілля виступає єдиним національним енергоносієм, який
здатний забезпечити енергетичну безпеку і, як наслідок, задовольнити існуючі
потреби за рахунок власних ресурсів. Відповідно до «Основних напрямів
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енергетичної стратегії України на період до 2030 року» підприємствам
необхідно істотно нарощувати темпи вуглевидобутку.
Вугілля займає у світовому енергетичному балансі друге місце (24%)
після нафти (39%) і домінує у вироблені електроенергії (34-40%) [1]. У
дослідженні
Міжнародного
енергетичного
агентства
показано
що
середньорічне зростання світового споживання вугілля за період з 2004 по 2030
роки прогнозується у розмірі 1,8%, питома вага вугілля у світовому
енергетичному балансі залишається постійною на рівні 25%. Обсяги
використання вугілля в абсолютних величинах виростуть до 32% до 2015 року і
59% до 2030р [2]. Наведені данні актуалізують питання визначення
виробничого потенціалу вугільних підприємств.
Сутність життєвого циклу гірничо-промислового об’єкту та теоретичні
основи етапів розглянуто Астаховим А.С. [3]. Сучасні підходи до управління
потенціалом вугільних шахт присвячена робота Мартякова О.В., Скаженіка
В.Б., Кравченка А.А.[4]. Проблеми формування та розвитку виробничого
потенціалу досліджено Іщук С. О.[5]. Механізм розвитку корпорацій у тому
числі на прикладі лідерів підприємств паливно-енергетичного комплексу за
показником виробничої потужності детально досліджено Орловою Н.С.[6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
проблеми визначення
потенціалу вугільних підприємств показав багатоаспектність підходів та
методів оцінки. У теперішній час серед фахівців відсутня єдність думок щодо
змісту поняття “потенціал”, його сукупності і складових, а також
співвідношення з іншими категоріями, особливо стосовно вугільних
підприємств.
Вступ України до СОТ, створення зони вільної торгівлі, приватизація та
передача в оренду чи концесію цілісних майнових комплексів державних
підприємств, формують необхідність вдосконалення процесів пов’язаних з
економічним обґрунтуванням проектних рішень та процедури складання
прогнозних
техніко-економічних
показників
діяльності
вугледобувних
підприємств, що належать до сфери управління Мінєнерговугілля.
У Методичних рекомендаціях щодо прогнозування техніко-економічних
показників діяльності вугледобувних підприємств наведено визначення та
структуру виробничого потенціалу [7].
Виробничий потенціал відображає гірничо-геологічні, технічні та
господарсько-економічні умови функціонування вугледобувного підприємства.
Структура виробничого потенціалу
1. Природний потенціал - наявність балансових і промислових запасів вугілля
з певним рівнем якості та напрямами використання. Природний потенціал
характеризується такими показниками:
1.1. Балансові запаси вугілля, у тому числі промислові;
1.2. Якість, рівень зольності видобутого вугілля;
1.3. Напрями використання:
- марочна приналежність;
- споживче призначення (енергетичне, коксівне).
2. Технологічний потенціал - наявність умов і ресурсів, що дозволяють з
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мінімальними витратами вийняти запаси вугілля з надр та переробити їх до стадії
готової продукції. Оскільки технологія ведення гірничих робіт визначається
гірничо-геологічними умовами залягання корисних копалин, технологічний
потенціал підприємства характеризується такими основними показниками:
2.1. Глибина розробки пластів;
2.2. Кут падіння;
2.3. Кількість пластів, що розробляється;
2.4. Середньодинамічна потужність пластів ;
2.5. Категорія шахти по газу-метану та пилу;
2.6. Категорія шахти за самозапаленням та гірничим ударам;
2.7. Продуктивність пластів (це множення потужності пласта на його
питому вагу)
2.8. Довжина гірничих виробок, що підтримуються та ін.
3. Технічний потенціал - технічна забезпеченість виробничого процесу
найбільш
прогресивними
засобами
праці.
Основні
показники,
якими характеризується технічний потенціал є:
3.1. Кількість очисних вибоїв, що знаходяться в роботі, у тому числі
комплексно-механізованих;
3.2. Кількість лав, які будуть відпрацьовані у наступному році, у тому
числі комплексно-механізованих;
3.3. Кількість лав, що необхідно підготувати та ввести в дію у наступному
за звітним році, у тому числі комплексно-механізованих;
3.4. Наявність та відсоток використання обладнання та ін.
4. Організаційний потенціал - наявність просторових і часових умов для
забезпечення взаємодії елементів виробничого процесу, які залежать від параметрів
та рівня використання природного, технологічного та технічного потенціалу
підприємства. Основні характеристики організаційного потенціалу:
4.1 Навантаження на очисні вибої;
4.2 Оснащення робочих місць засобами праці;
4.3 Рівень механізації виробництва та ін.
5. Соціально-економічний потенціал - це наявність соціальних та
економічних умов для отримання максимального ефекту від використання
природних, трудових, матеріальних та інших ресурсів та який знаходиться під
впливом багатьох чинників внутрішніх (визначених виробничим, організаційним та
технологічним потенціалами) та зовнішніх (демографічної структури, умов праці,
укомплектованості промислово-виробничого персоналу, рівня мінімальної та
середньої заробітної плати, продуктивності праці та ін.).
Слід зазначити, що при визначенні виробничого потенціалу одним з
головних показників є показник виробничої потужності підприємства, який
формує і інвестиційну привабливість шахт.
Згідно з керівним документом "Структура вугільної промисловості
України і виробничі потужності діючих шахт і розрізів", розробленим
ДонВУГІ, кількість вугільних шахт за станом на 01.01.2010 р. становила 155. З
них 127 безпосередньо підпорядковувались Мінвуглепрому, а стосовно 28-и
Міністерство здійснювало корпоративне управління. Середньорічна сумарна
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затверджена виробнича потужність становила 58235 тис.т для шахт першої
групи й 29015 тис.т – другої. Відповідно проектна потужність становила 92215
тис.т і 29835 тис.т. Таким чином, запланований ступінь освоєння проектної
потужності становив 63,2 та 97,2% [8].
На теперішній час розроблено декілька методів оцінювання вугільних
родовищ за їх сприятливістю до освоєння. На підставі цієї оцінки можна
об’єктивно скласти кадастр родовищ, який відбиває відносну ступінь їх
цінності. У загальному вигляді всі методи можна поділити на дві групи: методи,
основані на використанні технічних, і методи, основані на використанні
економічних критеріїв.
Серед методів першої групи найбільш відомим є метод порівняльного
інтегрального оцінювання технологічності гірничо-геологічних умов розробки
родовищ [9].
Геолого-економічна оцінка передбачає не тільки обґрунтування кондицій
на мінеральну сировину, але й визначення порівняльної цінності родовищ, на
підставі якої складаються їх кадастри та встановлюється черговість розробки й
інвестиційна привабливість [3].
Обмежені запаси родовища, гірничо-геологічні умови, технологія
гірничих робіт, належать до специфічних факторів які істотно впливають на
формування виробничого потенціалу і повинні враховуватися при його оцінці.
Це твердження пов’язано з тим, що основою потенціалу виступає затверджена
виробнича потужність підприємства, яка обумовлена наявністю матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів.
Проаналізувавши основні підходи до визначення виробничого
потенціалу, виробничої потужності підприємства та методів оцінювання
вугільних родовищ за їх сприятливістю до освоєння вважається за необхідне
вдосконалити оцінку виробничого потенціалу вугледобувних підприємств на
основі життєвого циклу підприємства, та коефіцієнту загальної характеристики
шахти.
Сутність підходу полягає у тому, що виробнича потужність
підприємства є величиною динамічною, що викликає необхідність щорічного її
перегляду, тому і визначення виробничого потенціалу та його оцінювання
необхідно здійснювати у динаміці у відповідності до фаз життєвого циклу. В
цілому виробнича потужність визначається на основі пропускної спроможності
технологічного ланцюга, яка повинна бути у строгій відповідності одна до
одної за потужністю. Якщо така відповідність відсутня-обов’язково будуть
простої окремих ланок, саме тому доцільно враховувати коефіцієнт загальної
характеристики шахти.
Термін життя промислового об'єкта починається з моменту його введення
в експлуатацію. У своєму подальшому розвитку протягом терміну служби
об'єкт проходить одну за одною послідовні фази розвитку які розділяють
критичні точки, що відповідає циклічному закону розвитку економіки.
Усвідомлення циклічного характеру процесів виробництва та відтворення
має принципове значення при виробленні інвестиційної стратегії підприємств.
Справа в тому, що потреба в інвестиціях істотно відрізняється за фазами
відтворювального циклу. Основні обсяги капіталовкладень витрачають у фазі
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будівництва. Порівняно невеликий нереалізований їх залишок переходить у
фазу освоєння протягом якої незавершені будівельні роботи закінчують. Але і в
фазі стабільної експлуатації також потрібні певні капіталовкладення.
Життєвий цикл вугільного підприємства – це період протягом, якого
шахта проходить усі стадії свого існування, а саме введення в експлуатацію,
ріст, зрілість, спад.
На рис. 1 представлений типовий графік життєвого циклу вугільного
підприємства в довгостроковій перспективі.
На підставі аналізу показників фінансово-господарської діяльності
вугільних підприємств були виявлені основні інформаційні аспекти життєвого
циклу, які в поєднанні між собою дозволяють робити висновки про стадії
життєвого циклу в кожен момент часу і про стан ефективності використання
інвестиційних ресурсів.
Аналіз закономірностей життєвого циклу вугільних підприємств виявив,
що кожне промислове підприємство послідовно проходить всі стадії життєвого
циклу, що відповідає циклічному закону розвитку.
Величина
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1
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0,2
0
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ІІ

ІІІ
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Етапи життєвого циклу шахти

Рис. 1. Зміна обсягу видобутку вугілля за час життєвого циклу шахти
У табл. 1 наведено характеристику основних етапів життєвого циклу
вугільного підприємства [10].
Слід також зазначити, що життєвий цикл підприємства пов'язаний із
динамікою фінансування капітальних витрат на розвиток підприємства, тобто
на кожному етапі спостерігаються необхідні об’єми капітальних витрат.
Найбільші капітальні витрати спостерігаються на етапах ведення в
експлуатацію та ліквідації.
На етапах ведення в експлуатацію та зростанні – необхідність
капітальних витрат пов’язано з розробкою родовища, проведенням підготовчих
та капітальних виробок, організацією всього виробничого процесу.
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На етапі зрілості - це пов’язано зі збільшенням глибини розробки,
гірничо-геологічні умови погіршуються, провокуючи зростання аварійності,
збільшенням витрат на ведення гірничих робіт, видобуток вугілля
ускладнюється. Через старіння шахтного фонду і гірничошахтного обладнання
виникає необхідність капітальних вкладень у будівництво, реконструкцію і
модернізацію, а також придбання сучасного гірничошахтного устаткування.
На етапі спаду виникає гостра необхідність у збільшені фінансування, це
пов’язано в першу чергу із застарілістю
шахтного фонду, особливого
стаціонарного обладнання. Через відпрацьованість пластів, що залягають на
порівняно не великих глибинах, виникає необхідність відпрацювання нових
горизонтів на більших глибинах, поглиблення стволів та інше. Ці наслідки які
притаманні етапу спаду викликають зменшення продуктивності праці
робітнику з видобутку та збільшенням витрат на виробництво. Відбувається
значне перевищення собівартості над ціною.
На етапі ліквідації – проводитися необхідний комплекс заходів щодо
працевлаштування та соціального захисту вивільнених працівників. У процесі
закриття шахт здійснюються також заходи по створенню робочих місць, у тому
числі і шляхом диверсифікації виробництва в регіонах, де передбачається
закриття шахт; реалізуються проектні рішення по ліквідації шахт, у тому числі
по завчасному будівництву або розширенню водовідливних комплексів для
запобігання затоплення інших об'єктів, пов'язаних з безпекою та охороною
навколишнього середовища.
Таблиця 1
Характеристика основних етапів життєвого циклу вугільного підприємства
Етапи життєвого
Основні ознаки
циклу
Розробка родовищ,
ведення в експлуатація
Ведення в
устаткування,
організація
виробничого
процесу,
експлуатацію
організація праці
Збільшення видобутку корисних копалин, залучення
Зростання
бюджетного фінансування, збільшення активів
Розробка нових пластів, оновлення виробничих активів,
Зрілість
збільшення витрат на ведення гірничих робіт
Зменшення видобутку, закінчення поклади корисних
Спад
копалин. Стрімке збільшення собівартості. Отримання
збитків
Ліквідація
Закриття шахти
Пропонується оцінку виробничого потенціалу здійснювати за допомогою
коефіцієнту загальної характеристики шахти з урахуванням життєвого циклу.
Коефіцієнт загальної характеристики шахти:
t Ks A P
Кзаг  


,
t l K t Kп
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(1)

де t - проектний строк відпрацювання запасів шахтного поля, років;
t - фактичний строк роботи шахти, років;
К s - середня довжина виробок у розрахунку на один метр лінії очисних
вибоїв;
L - фактична довжина підземних виробок у розрахунку на один метр
очисних вибоїв шахти, м / м;
A - фактична річна потужність шахти, тис. т;
K t - загальна потужність шахти, тис. т / рік;
P – активна частина придатних виробничих фондів шахти до загальної
кількості , частки одиниці;
Kn – загально-необхідна частина активних виробничих фондів для
освоєння проектної потужності.
Основне значення коефіцієнта загальної характеристики шахти полягає в
тому, що він дає можливість порівняти в комплексі чотири основні показника
шахти, на основі яких можна судити про рівні виробничого потенціалу, з
визначенням етапу життєвого циклу.
Еталонне значення коефіцієнту загальної характеристики шахти
приймемо за 1 і проаналізуємо її на кожній стадії життєвого циклу.
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потенціал
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Рис. 2. Співвідношення величини коефіцієнта загальної характеристики з
етапами життєвого циклу
Таблиця 2
Нормативні значення коефіцієнта загальної характеристики
Рівень виробничого
Етап життєвого циклу
Нормативне значення К заг
потенціалу
шахти
більше 1
Високий
І – Ведення в експлуатацію
нижче 1 - 0,9
Високий
ІІ - Зростання
0,8 - 0,4
Середній
ІІІ – Зрілість
0,3 - 0
Низький
ІV - Спад
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Розрахунок виробничого потенціалу та коефіцієнту загальної
характеристик шахти, дають змогу зробити реальну оцінку стану шахти на
даний момент і розробити необхідну стратегію для подальшого її існування.
Тобто знаючи, якому етапі існує шахта, ми зможемо розробити вірну стратегію
для підвищення, чи стабілізації виробничого потенціалу, а саме управляти ним.
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3.27. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
«МЕХАНІЗМ» І «ПРОЦЕС»
Остапенко О. М.
кандидат економічних наук, доцент
Полтавська державна аграрна академія
Питання про визначення змісту понять механізму та процесу дотепер є
проблемним, представляючи певну складність, що можна пояснити не тільки
урахуванням суб’єктивного фактору, що полягає в неоднаковому сприйнятті як
різними вченими, так і з огляду на об’єктивний характер багатоаспектності,
багатогранності цих категорій. Крім того, у науковій літературі існують різні
точки зору щодо питання визначення змісту дефініцій «механізм» та «процес».
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Досить часто визначені категорії науковці ототожнюють між собою, хоча і
розуміють існування відмінності між ними [4]. Однак це не є вірним моментом.
Тому виникає потреба у підтвердженні даної думки або її спростування. Тож,
для початку, наведемо найбільш розповсюджені визначення понять «механізм»
та «процес».
Так, питання визначення сутності понять «механізм» та «процес» є
предметом наукового аналізу протягом тривалого часу. Його вивченням
займались такі вчені як: Н. Нижник, Г. Леліков, С. Мосов [4], М. Мойсеєв [3],
В. М. Хобта та У. В. Лаврик [8], Ю. В. Чириченко [9] та інші. Проте, водночас
потребує вирішення таке питання – встановлення основних відмінних ознак
визначених понять та формулювання сучасного їх визначення. Тому метою
дослідження є висвітлення теоретичних підходів до визначення понять
«механізм» та «процес» для науково-теоретичного уточнення їх сутності.
В науковій літературі вже зверталася увага на різноманіття розуміння
дефініції «механізм». Проте, ця дискусія не ставить під сумнів той факт, що
поняття «механізм» в економіку прийшло із техніки, оскільки виникла
необхідність в описі виробничих і соціальних процесів у взаємодії один з
одним. У концептуальному плані даний термін знаходить своє відображення в
наступному форматі:
- а) пристрій машини, приладу, апарата і т.п., що приводить їх у дію;
б) сукупність станів і процесів, з яких складається яке-небудь фізичне, хімічне,
фізіологічне і т.п. явище; в) система, пристрій, що визначають порядок якогонебудь виду діяльності або процесу;
- послідовність станів, процесів, що визначають собою яку-небудь дію,
явище;
- це сукупність проміжних станів або процесів будь-яких явищ [5];
- сукупність органів, засобів і способів (методів, прийомів, технологій)
взаємодії між двома підсистемами соціальної організації - керуючої та
керованої.
Механізми - це об'єкти, які виконують процеси (виконавці). До
механізмів відносять структурні підрозділи підприємства, персонал,
автоматизовані робочі місця, обладнання.
Будь-який механізм - це сукупність взаємозалежних і взаємодіючих
частин, елементів при наявності, з одного боку, внутрішній упорядкованості й
узгодженості між ними, а з іншого боку - диференціації й відносній
автономності [7]. Як справедливо відмічає Н. П. Харченко [7, с. 290], будь-який
механізм має на увазі динамічну систему елементів.
Механізм за економіки можна визначити як сукупність інструментів, що
входять до складу процесу. Опираючись на це, в поняття механізму можна
включити будь-який економічний, організаційний, соціальний процеси в
господарській системі.
Якщо розглядати механізм як складову економічного, соціального,
фінансового, законодавчого, організаційного та господарського процесу, то як
наслідок, виникають такі поняття як «організаційний механізм», «економічний
механізм», «соціальний механізм», «фінансовий механізм» та «господарський
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механізм». Але за своєю суттю ці механізми є класифікацією господарської
системи на сфери. Головною відмінністю цих понять є функції за їх реалізації.
Іншими словами, термін «механізм» несе різне сутнісне навантаження за тієї чи
іншої сфери функціонування господарської системи.
Механізм в узагальненому вигляді, на нашу думку, можна визначити як
складову (інструмент, важіль, ресурс) будь-якого процесу, що забезпечує
певний порядок (послідовність) дій щодо реалізації будь-якого виду діяльності
чи то операції.
Нам імпонує думка В. М. Хобти та У. В. Лаврик. За ними механізм це
«…сукупність взаємопогоджених структурних складових страхового захисту,
за допомогою яких реалізується певна послідовність процедури
відшкодування збитків, завданих у результаті господарської діяльності
страхувальників» [8, с. 264].
Так, М. Мойсеєв розумів його свого часу як систему процедур, що
формують рішення або правила його прийняття: механізми планування,
формування програм, постановки цілей тощо. Він також вважав, що питання
механізмів є однією із центральних проблем управління будь-якими
суспільними процесами. На думку фахівця, основна проблема реалізації
стратегії людства полягала у формуванні системи механізмів, що здійснюють
верхню петлю зворотного зв’язку, перетворюють сукупність організмів на
єдиний організм [3]. Цей підхід формує тільки загальне уявлення про механізм,
не розкриваючи суті його зв’язку з процесом [6].
Наведений огляд різних підходів до вирішення проблеми визначення
поняття «механізм» дозволяє зробити висновок про те, що єдине
розуміння даної категорії в сучасній вітчизняній економічній науці на
сьогоднішній день відсутнє.
Узагальнюючі подані визначення поняття «механізм», при формуванні
нового визначення, необхідно враховувати наступний перелік найважливіших
його ознак, до яких відносимо:
1) механізм ґрунтується на інтегральній взаємодії (взаємодії, за якої один
ресурс взаємодіє з усіма іншими і де не має абсолютно нічого, що виходило б за
межі цієї системи – все взаємодіє і є пов’язаним) його інструментів (ресурси –
матеріальні, трудові), що забезпечують реалізацію процесу, оскільки ефективне
використання лише одного із окреслених інструментів не дозволяє досягти
заданих цілей процесу;
2) механізм акцентує увагу на формуванні системи операцій, що
описують певну дію (процес, перетворення);
3) механізм характеризується наявністю свого строку формування та дії.
Згідно з класичним визначенням, процес (від латинської рrocessus просування) - це 1) послідовна зміна явищ, станів у розвитку чого-небудь;
2) сукупність послідовних дій для досягнення якого-небудь результату.
Інші словники цей термін висвітлюють так: «Процес (від латинської
process - проходження, просування вперед) – це:
1) послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається закономірним
порядком;
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2) сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення певного
результату».
Процес це також:
- хід, розвиток якогось явища, послідовна зміна станів у розвитку чогонебудь;
- категорія філософського дискурсу, що характеризує сукупність
необоротних, взаємопов'язаних, тривалих змін, як спонтанних, так і керованих,
як самоорганізованих, так і організованих, результатом яких є якась новизна
або нововведення (нові морфологічні форми організмів, нові їх різновиди,
соціальні, наукові, культурні і інші інновації);
- будь-який вид руху, модифікація, перетворення, перебудова або
«еволюція», коротше кажучи, будь-яка зміна даного логічного суб'єкта в часі,
чи стосується воно зміни його місця в просторі, або мова йде про модифікації
його кількісних або якісних аспектів;
- перехід об'єкта чи явища зі стану з одними характеристиками (на
вході) в стан з іншими (на виході), зміни, що відбуваються з об'єктом, на який
спрямована дія. Процес - це, по суті, синонім терміна «рух», застосовуваного до
мінливих параметрами, характеристиками і структурі об'єкта чи явища;
- сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих видів діяльності, яка
перетворює входи на виходи.
Бачимо, що існує безліч визначень визначеного поняття, що різняться між
собою. Проте, слід зазначити, що ці визначення процесу не кореспондуються
одне з одним і не відображають належним чином сутності самого явища.
Тому рішення даної проблеми вбачаємо через наведення по-новому
визначення поняття механізм і співвідношення його з процесом, що дозволить
усунути існуючу термінологічну невизначеність даних понять в економічній
теорії.
Будь-який процес, щоб називатися таким, повинен включати в себе
наступні складові:
1. Одиницю (те, що змінюється або знаходиться в процесі). Без одиниці,
не можна спостерігати, осмислювати або описувати жоден процес, взагалі
жоден динамічний стан. Одиниця може бути річчю; вона може бути якимось
динамічним станом, наприклад процесом інтеграції, зростання, дегенерації,
поширення.
Без такої одиниці, процес - це слово, яке не має сенсу. Більш того,
незважаючи на те, що ця одиниця зазнає змін, перебуваючи в процесі, вона
повинна мислитися та зберігати свою ідентичність протягом всього процесу, в
який залучена. Будь-яка одиниця існує до тих пір, поки зберігає свою
тотожність чи ідентичність. Втрачаючи її, вона перестає існувати як дана
одиниця.
2. Тимчасові відносини. Усяке «становлення», зміна, процес, рух, зміна,
динамічний стан, припускає час.
3. Просторові відносини. Будь-який процес має місце де-небудь і
знаходиться в просторовому зв'язку з іншими процесами та явищами, обраними
в якості точок відліку.
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4. Направлення. Необхідна складова поняття «процес», а саме напрямок,
спирається на той факт, що процес відбувається від чогось до чогось, що зміна
передбачає перехід з одного стану в інший. Різноманітні напрямки процесу
можна звести до чотирьох видів: напрямок в часі і в просторі, якісний і
кількісний напрямок.
Для подальшого проведення дослідження з’ясування змісту поняття
«процес», звернемося до стандарту IDEF0 (Function Modeling – методологія
функціонального моделювання та графічна нотація, призначена для
формалізації і опису бізнес-процесів), який пропонує наступне його визначення
- набір взаємозалежних і взаємодіючих операцій (дій), які перетворюють входи
у виходи [1].
Даний стандарт визначає, що процес представляється у вигляді
функціонального блоку, який перетворює входи на виходи при наявності
необхідних механізмів (ресурсів) у керованих умовах [2]. Звідси випливає нове
поняття «механізм», запропоноване системними програмістами. Виходячи з їх
уявлень, «механізм» (перший елемент процесу) дозволяє за допомогою
«управління» (другого елементу процесу) реалізувати функцію процесу перетворити «вхід» у «вихід» (рис. 1).
УПРАВЛІННЯ
ВХІД

ВИХІД
ПРОЦЕС
(ФУНКЦІЯ)

МЕХАНІЗМ (РЕСУРСИ)

Рис. 1. Графічне представлення процесу в IDEF0
Підтримуємо думку Ю. В. Чириченка [9, с. 98], що зазначена методологія
є найбільш поширеною за моделювання як то бізнес-процесів, так і процесів
взагалі.
Таким чином, механізм є ресурсне забезпечення процесу, його речова
частина і включає сукупність взаємопов'язаних елементів, «налаштованих» на
виконання функції процесу.
В узагальненому вигляді, на нашу думку, процес являє собою сукупність
дій (рух) в напрямку перетворень (змін), що торкаються фактору часу та
просторової ознаки (рис. 2).
Очевидно, що відповідно до наведеної схеми, процес необхідно
розглядати як керовану систему, дії – як керуючу.
Узагальнення поглядів щодо визначення поняття «процес» дали змогу
виділити такі його основні ознаки, що є найбільш суттєвими:
1) процес – відкрита система, що існує в просторі;
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2) реалізація процесу здатна приносити економічну вигоду (якщо
розглядати процес як: «ресурси-товар-ресурси»);
3) процес – система перетворення частини ресурсів, що залучаються до
нього в альтернативні види послуг чи то в результати рішень суб’єктів
господарювання;
4) процес має цілеспрямований характер та направлений на досягнення
заздалегідь відомої цілі за певний час;
5) є метою суб’єкта господарювання (фізичної особи, юридичної особи,
держави та інших учасників);
6) процес характеризується наявністю ризику.
ЧАС

ПРОСТІР

Х

Y
СУКУПНІСТЬ
ДІЙ

ВИХІД

ВХІД

ПРОЦЕС

Рис. 2. Графічне зображення змісту поняття «процес»*
*Розроблено автором самостійно
Х – потік ресурсів;
Y – потік рішень та результати, що ведуть до змін.

Проведений порівняльний аналіз понять «механізм» та «процес», дав
змогу встановити наступне:
- механізм можна визначити як галузевий поділ господарської системи на
сфери типу «фінансовий механізм», «соціальний механізм», «організаційний
механізм» та інші;
- процес являє собою сукупність дій (рух) в напряму перетворень (змін),
що торкаються фактору часу та просторової ознаки;
- процес, як і механізм не можуть існувати опосередковано один від
одного, оскільки механізм є складовою частиною процесу, що націлений на
виконання його функцій. Систематизація підходів щодо визначення
досліджуваних категорій наведена на рис. 3.
Констатація сутнісних ознак даних понять дає підстави стверджувати про
неможливість їх ототожнення.

259

М
Е
Х
А
Н
І
З
М

Проекція категорії
«механізм» на
об’єкти економічної
сфери:

складова
(інструмент,
важіль,
ресурс) будь-якого процесу, що
забезпечує
певний
порядок
(послідовність) дій щодо реалізації
будь-якого виду діяльності чи то
операції.

Врахування
поняттям «механізм»
характеристик
будь-якої системи:

сукупність
органів,
засобів
і
способів
(методів,
прийомів,
технологій) взаємодії між двома
підсистемами соціальної організації
- керуючої та керованої.

сукупність станів і процесів, з яких
складається яке-небудь фізичне,
хімічне, фізіологічне і т.п. явище.

Інституційний
підхід:

Врахування якості
перетворень явищ:

хід, розвиток якогось явища,
послідовна зміна станів у розвитку
чого-небудь.

система перетворення частини
ресурсів, що залучаються до
процесу в альтернативні види
послуг чи то в результати рішень
суб’єктів господарювання.

Системний підхід:

перехід об'єкта чи явища зі стану з
одними характеристиками (на
вході) в стан з іншими (на виході),
зміни, що відбуваються з об'єктом,
на який спрямована дія.

Процесний підхід:

Рис. 3. Підходи до визначення понять «механізм» та «процес»*
*Розроблено автором самостійно
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Таким чином необхідно зробити висновок, що поняття «механізм» в
узагальненому вигляді, на нашу думку, можна визначити як складову
(інструмент, важіль, ресурс) будь-якого процесу, що забезпечує певний порядок
(послідовність) дій щодо реалізації будь-якого виду діяльності чи то операції.
Процес являє собою сукупність дій (рух) в напряму перетворень (змін),
що торкаються фактору часу та просторової ознаки. Тож механізм забезпечує
реалізацію будь-якого процесу.
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3.28. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ СТРАТЕГІЇ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕНТРОПІЇ
Паршин Ю.І.
кандидат технічних наук, доцент
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
У сучасних ринкових умовах, характерною рисою яких є використання
якісно нових механізмів конкурентних відносин та нової системи
господарських зв'язків, актуальним завданням для органів управління є
формування конкурентоспроможної стратегії як регіону в цілому, так і окремих
секторів економіки. При цьому необхідно відзначити, що розробка стратегій
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здійснюється в умовах наявності високого ступеня невизначеності, що
відбивається на достовірності окремих результатів при реалізації управлінських
процесів, заходів і планів.
Оцінку перспектив стратегічного розвитку різних секторів економіки
здійснюють фахівці і вчені багатьох країн. Зокрема, одна з крупних
консалтингових компаній McKinsey & Company та її підрозділ McKinsey Global
Institute опублікувала доповідь «Промисловість майбутнього: нова ера
глобального зростання та інновацій» [1], в якій оцінила внесок промислового
сектора у світову економіку. За результатами досліджень наголошується, що
саме промислове виробництво є основним чинником розвитку світової
економіки. Це відбивається в таких аспектах: у створюваній вартості, за
обсягами інвестицій, за внеском в інновації, а також в розвиток торгівлі та
підвищенні продуктивності. Проте в той же час фахівцями зазначається, що у
сучасних ринкових умовах для успішної конкуренції промислові компанії
повинні розробляти нові підходи і методи щодо організації своєї діяльності.
Також експерти відзначають, що поступово почала розмиватися межа між
промисловим виробництвом і наданням послуг. Так, в своєму розвитку
промислове виробництво має потребу у все більшому обсягу послуг, а також,
самому промисловому сектору потрібно все більше фахівців, які мають бути
зайнятими обслуговуванням.
В теперішній час в розвинених країнах на долю сфери послуг доводиться
біля третини загальної кількості робочих місць в промисловості (в окремих
галузях цей показник досягає 55%). Промислове виробництво створює попит на
послуги, і в той же час у сфері послуг виникає попит на промислові товари: так,
з кожного долара вартості продукції американських промислових компаній 19
центів доводиться на придбання різних послуг – транспортних, дизайнерських,
рекламних та інших.
Автори дослідження [1] також підкреслюють, що промислове
виробництво є неоднорідним, при цьому вони виділяють п'ять галузевих груп,
для кожної з яких характерні свої, специфічні чинники успіху. Залежно від виду
таких груп до чинників успіху можна віднести: залучення інвестицій,
кваліфікацію працівників, зниження витрат на персонал, відстань до ринків
збуту, ефективну інфраструктуру транспортування і логістики, наявність
чинників виробництва (природні ресурси, дешеві джерела енергії та ін.),
відстань до центрів інновацій.
У той же час незалежно від того скільки видів економічної діяльності
(ВЕД) є наявними в регіоні, необхідно прагнути до їх гармонійного,
конкурентоспроможного розвитку, а також усувати дисбаланс в їх відносній
продуктивності. Будемо вважати аксіоматично, що конкурентоспроможність
економічної системи будь-якого регіону є адитивною величиною, і залежить від
стійкого розвитку окремих складових, тобто існуючих видів економічної
діяльності в регіоні. В основу формування конкурентоспроможної стратегії має
бути покладено саме кількісну оцінку конкурентоспроможності регіону як
складної економічної системи.
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Тому, питання адекватної оцінки конкурентоспроможності економічної
системи регіону та її складових за видами економічної діяльності, а також
можливість порівняльної оцінки з іншими економічними системами
(регіонального масштабу) вважаємо завданням актуальним та важливим при
формуванні стратегічних рішень.
Оскільки будь-яка економічна система є системою відкритого типу, тобто
в процесі своєї діяльності система споживає різні види зовнішніх ресурсів і
відповідно, до зовнішнього середовища надає свій продукт діяльності, то
вважаємо за доцільне проводити оцінку конкурентоспроможності регіональної
економічної системи за допомогою розрахунку ентропії для різних складових
сегментів цієї системи з урахуванням їх синергетичної дії.
Питаннями синергетики та еволюції економічних систем займалися в
різний час такі видні вітчизняні та закордонні вченні, як І.Р. Пригожин,
С.П. Капіца, С.П. Курдюмов, Н.Д. Кондратьев, Г.Г. Малінецький, А. Пуанкре,
В. Занг, Р. Клаузіус та інші. Поняття ентропії вперше було введене Рудольфом
Юліусом Клаузіусом у термодинаміці у 1865 році для визначення міри
незворотного розсіювання енергії [2], міри відхилення реального процесу від
ідеального. При цьому ентропію з інформацією в той час не пов'язували, вона
розглядалася як функція термодинамічного стану системи.
Подальші дослідження стосуються видного вченого Людвіга Больцмана,
який у 1872 році завдяки використанню методів статистичної фізики отримав
теоретичний вираз ентропії [3].
У 1948 році Клод Шеннон пов'язав два таких поняття як інформація і
ентропія [4], і таким чином, ентропія почала використовуватися як міра
корисної (потрібної) інформації в процесах передачі сигналів по проводах.
В теперішній час розглядають різні види ентропії, серед них такі як:
ентропія динамічних систем, метрична, інформаційна, топологічна ентропія,
ентропія біосистем, економічних систем та ін. [5].
З погляду інформатики ентропія – це ступінь неповноти, невизначеності
знань, при цьому ентропію розглядають [4, 5] як функцію стану, і, відповідно,
будь-якому стану можна зіставити цілком певне значення ентропії.
Слід зазначити, що спочатку спроби використання ентропії не надавали
істотної користі та мали суттєвий недолік, оскільки проводилося ототожнення
економічної рівноваги і рівня ентропії в термодинамічному сенсі, що і
приводило до статичного опису системи. Економічну систему, як відкриту
систему, необхідно розглядати з позиції динаміки зміни її стану, а це дозволяє
враховувати ще один аспект – безповоротність економічних процесів.
Враховуючи досягнення цього наукового напрямку вважаємо доцільним
використання «шеннонівського» поняття ентропії як кількісної міри
економічної інформації. Зокрема, для розрахунку ентропії К. Шеннон
запропонував використовувати наступну формулу [6, с. 261]:
H   pi log 2 p i ,
де pi – множина ймовірності елементів системи ( pi  1, n ).
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Розглядатимемо ймовірність як – чисельну міру можливості настання або
здійснення деякої події, а невизначеність – як стан відсутності інформації щодо
розуміння або знання події, його наслідків або ймовірності.
Виходячи з принципу системності та враховуючи властивість
невизначеності економічних систем можна стверджувати, що повний опис
складових економічної системи регіону не визначає регіональну економічну
систему в цілому. І навпаки, повний опис, і визначення регіональної системи як
цілого не визначає повним чином її складові, зокрема окремі види економічної
діяльності.
Зокрема, компанія McKinsey Global Institute представила класифікацію
[7], в якій весь простір умов невизначеності поділено на чотири рівні:

перший рівень – розвиток майбутніх ринкових тенденцій в достатній
мірі прогнозований;

другий рівень – альтернативні варіанти майбутнього розвитку, у
вигляді ряду відособлених сценаріїв і з можливістю детермінації їх імовірнісної
реалізації;

третій рівень – діапазон можливих варіантів майбутнього, який
визначається декількома ключовими змінними, де фактичний результат може
знаходитися в будь-якій точці даного діапазону;

четвертий рівень – невизначеність багатовимірна, і які-небудь
характеристики відповідного середовища практично не піддаються
прогнозуванню.
Враховуючи таку класифікацію і сучасні ринкові тенденції, що
відбуваються в Україні, можна віднести сучасний стан економіки – як
функціонування системи в умовах третього і четвертого рівнях невизначеності.
Це у свою чергу орієнтує сучасні підприємства на розробку стратегій з
короткостроковою глибиною планування, а також з урахуванням можливості
маневрування в складних і нестійких станах зовнішнього середовища.
На вказаних рівнях до основних чинників, які викликають невизначеність
можна віднести:

нестабільність економічного законодавства, поточної економічної
ситуації та умов інвестування;

неповнота або неточність інформації про динаміку технікоекономічних показників, параметри нової техніки і технологій;

коливання ринкової кон'юнктури, валютних курсів, цін та ін.;

підвищена ймовірність виробничо-технологічних ризиків (аварій та
відмов устаткування, виробничий брак та ін.);

мінливість цілей, інтересів і поведінки учасників ринкових відносин;

неповнота, неточність або відсутність інформації щодо фінансового
положення і ділову репутацію підприємств-конкурентів, споживачів і
постачальників (можливість неплатежів, банкрутств, зривів договірних
зобов'язань та ін.);

передбачувана ймовірність (складність прогнозування) зниження
доходів унаслідок наявності суперечностей в законодавчій базі або можливих
змін у законодавстві.
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Р. Дженнер описує ситуацію [8] в якій менеджери компаній можуть
організовувати та робити заходи, які у свою чергу можуть протистояти
невизначеності та хаотичному стану, що є супутніми при пошуку і створенні
нових продуктів і нових процесів. В основу цього підходу було покладено
уявлення про те, що на сучасному, динамічному (іноді хаотичному) світі
виникають дисипативні структури (структури, які мають стійкий стан, що при
цьому виникають у не рівноважному середовищі), які розвиваються «далеко від
рівноваги», і при цьому вважається стійкими за думкою І. Пригожина [9].
Однією з головних властивостей цих структур є те, що вони здатні знижувати
(розсіювати) як власну ентропію, так і ентропію її складових елементів. Інша,
не менш важлива властивість таких структур полягає у можливості створення
власної, внутрішньої мережі взаємозв'язків між елементами структури. За
рахунок цього такі структури є стабільними, хоча і функціонують далеко від
рівноваги.
У роботі [8] показано, що одним із способів зниження ентропії для фірм,
організацій і крупних компаній є формування і використання внутрішньо
організаційної технологічної парадигми, що дозволяє знизити невизначеність,
яку викликає науково-технічний прогрес.
Розглядаючи системи як такі, І. Пригожин і П. Гленсдорф сформулювали
принцип виробництва мінімуму ентропії в системах [10]. Виходячи з цього
принципу, у відкритих системах виробництво ентропії має два джерела –
внутрішній і зовнішній:
dH  dHi  dHe ,
де dH – повна зміна ентропії в системі; dHi – зміна ентропії, яка
пов'язана з внутрішніми необоротними процесами, що відбуваються в системі;
dHe – ентропія, перенесена із зовнішнього середовища через межі системи.
Принцип І. Пригожина і П. Гленсдорфа виражений таким чином [10]: при
не рівноважних фазових переходах, які відповідають точкам біфуркації та через
які проходить процес самоорганізації, система рухається за шляхом з
відповідним зменшеним значенням виробництва ентропії. Іншими словами,
вважається, що чим менше виробництво ентропії, тим більш організованою є
система. У цьому також полягає головний сенс процесу самоорганізації, а саме
– створення певних структур з хаосу неврегульованого стану. Відкриті системи
як би наділені «внутрішньою властивістю» структурувати енергію
навколишнього їх середовища, при цьому впорядкована частина енергії
залишається усередині системи, а неврегульована енергія відкидається
системою назад до навколишнього середовища.
Функціонуючи в регіональній економічній системі з високою
ймовірністю
ризиків
і
невизначеностей,
розробку
ефективної
конкурентоспроможної стратегії регіонального розвитку будемо вважати
важливим завданням.
Існує достатньо багато визначень стратегії, і у той же час основну ідею
цього терміну саме у відношенні до регіональної економічної системи можна
сформулювати
наступним
чином:
конкурентоспроможна
стратегія
регіонального розвитку – це, заснована на ситуаційному аналізі зовнішнього
265

середовища, модель взаємодії всіх кластерів регіональної економічної системи,
що дозволяє якнайкращим способом досягти стійкого конкурентоспроможного
стану регіону.
До основних принципів і тенденцій формування стратегії, спрямованої на
забезпечення стійкого конкурентоспроможного стану стосовно сучасних умов
можна віднести:

розділення управління майном (функція власника) і виробництвом
(компетенція директора, правління, менеджера);

основою стратегії господарюючого суб'єкта є планування доходів і
витрат;

розподілення функцій стратегічного і оперативного управління
виробництвом;

організація співпраці крупного і малого бізнесу.
Необхідно відзначити, що при формуванні конкурентоспроможної
стратегії регіонального розвитку, необхідно враховувати парадигму розробки
поведінкових стратегій, які отримують в теперішній час цілий ряд корінних
трансформацій. В реальних умовах це зумовлює необхідність постійного
корегування, як етапів розробки, так і етапів реалізації таких стратегій в рамках
наступної схеми: «ситуація в економіці – державна економічна політика –
положення господарюючого суб'єкта – ефективність реалізації стратегії».
Тобто, з погляду системної цілісності в процесі формування стратегії
регіонального розвитку, рекомендується розгляд цього процесу як синтезу
інтегрованих
приватних
стратегій,
а
саме:
економіко-фінансової,
маркетингової, організаційної, соціальної та політичної стратегій.
При оцінці конкурентоспроможності реального сектора регіональної
економіки на прикладі Дніпропетровської області було виконано її
кластеризацію за видами економічної діяльності. Вважаючи на це нами
сформовані наступні кластери:
ВЕД-1 – добувна промисловість;
ВЕД-2 – металургія та машинобудування;
ВЕД-3 – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;
ВЕД-4 – будівництво; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям;
ВЕД-5 – торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку;
ВЕД-6 – діяльність транспорту та зв'язку;
ВЕД-7 – фінансова діяльність;
Інші ВЕД – інші види економічної діяльності, що не ввійшли до
попередніх ВЕД.
Враховуючи, що максимум інформації і нуль ентропії надають найвищі
темпи зростання, тому оцінку конкурентоспроможності з урахуванням
забезпечення стійкого розвитку кожного ВЕД маємо оцінювати за допомогою
розрахунку ентропії, при цьому за початкову базу обираємо отримані виробничі
функції та розраховані коефіцієнти еластичності за період з 2006 по 2012 рік.
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Алгоритм визначення конкурентоспроможності регіону
розрахунку ентропії представимо наступним чином (рис. 1).

на основі

Блок -1 Підготовчий
Виділення
кластерів за
ВЕДами

Підготовка бази даних щодо розрахунку виробничих




функцій виду Yt  f ( K t , Lt )  A  K t  Lt

Розрахунок коефіцієнтів еластичності по капіталу (  ) і труду (  ), по
періодах для кожного ВЕД

початкові данні щодо розрахунку ентропії

Блок -2 Розрахунок
Розрахунок стандартного
відхилення S i

Визначення
ймовірностей Рi

Розрахунок коефіцієнта
варіації Vi

Визначення ентропії H i   Pi log 2 Pi
в умовних одиницях

у відсотках

Блок -3 Рішення
Конкурентоспроможність регіону за ентропійними показниками

Рис. 1. Алгоритм визначення та прийняття рішень з
конкурентоспроможності регіону за ентропійними показниками
Методика розрахунку ентропії складається з двох умовно окремих блоків
– підготовчого і безпосередньо розрахункового. У підготовчому блоці виконано
побудову і розрахунок параметрів виробничих функцій, а також визначено
коефіцієнти еластичності по капіталу і праці. У розрахунковому блоці,
використовуючи обмежений генератор підтримки прийняття рішень, виконано
розрахунки показників ентропії по кожному ВЕД. Результати розрахунків
надані в табл. 1.
Аналізуючи отримані значення ентропії можна відзначити, що найрівніше
(по капіталу і праці), з відносно однаковими значеннями цього показника, які
не перевищують 25%, характеризуються такі види економічної діяльності як:
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торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого
вжитку, а також діяльність транспорту та зв'язку. Трохи нижчий рівень
конкурентоспроможності мають такі види економічної діяльності: добувна
промисловість та виробництво та розподілення електроенергії, газу та води –
значення ентропії по цих ВЕД знаходяться в межах від 22,40% до 43,47%.
Високим значенням невизначеності по капіталу і праці характеризується
– будівництво; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємцям. Розрахункові значення ентропії відповідно складають
62,62% і 70,85%.
Суттєві дисбаланси маємо у металургії та машинобудуванні: по капіталу
ентропія складає 59,38%, а по праці – 0,35%. Трохи менший дисбаланс у
фінансової діяльності, ентропія складає відповідно 1,08% – по капіталу і 28,44%
– по праці.
В цілому по економіці Дніпропетровського регіону більшою часткою
невизначеності характеризується капітал, що пояснює труднощі в області
фінансів і невизначеність в алгоритмах їх рішення. У питаннях людського
капіталу такої невизначеності немає, і в цілому регіон має резерви за цим
показником, хоча за окремими ВЕД (3, 4 і 7) труднощі все ж таки є.
Таблиця 1
Розрахунок ентропії всієї економіки регіону та за окремими видами
економічної діяльності (за підсумками 2012 р.)
Економіка регіону та
Ентропія
окремі види економічної
діяльності
Економіка регіону (у
цілому)
ВЕД-1
ВЕД-2
ВЕД-3
ВЕД-4
ВЕД-5
ВЕД-6
ВЕД-7
Інші ВЕД

по капіталу
ум. од.
%

по труду
ум. од.

%

0,174

32,79%

0,024

4,43%

0,205
0,315
0,119
0,332
0,099
0,131
0,006
0,152

38,63%
59,38%
22,40%
62,62%
18,68%
24,60%
1,08%
28,55%

0,231
0,002
0,166
0,376
0,125
0,007
0,151
0,229

43,47%
0,35%
31,29%
70,85%
23,49%
1,33%
28,44%
43,15%

Зниження ентропії економіки і окремих її складових можна досягти
тільки за рахунок стратегічного управління. Використовуючи даний підхід і
розроблену методику є можливість визначити «вузькі місця», дисбаланси
розвитку та оперативно впливати на забезпечення конкурентоспроможності
регіональної економіки. Використання запропонованого алгоритму надає
можливість сформувати рішення з конкурентоспроможності на рівні
стратегічного управління регіональним розвитком.
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3.29. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Подвальна Г.В.
аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
В сучасних умовах актуальність подальшої наукової розробки проблем
економічного обґрунтування інвестицій значно зросла. Це пояснюється зміною
загальних соціально-економічних умов, незадовільним станом інвестиційної
діяльності в промисловості та сфері послуг й зокрема на автотранспортних
підприємствах.
У зв’язку з цим постає необхідність вирішення теоретичних та
методичних питань щодо розрахунків економічної ефективності інвестиційних
проектних рішень, об’єднання переваг суб’єкта підприємницької діяльності з
заходами проекту на основі комплексного підходу до процесу економічного
обґрунтування інвестицій.
Якщо з'являється необхідність втрутитися в інвестиційний цикл, пов'язана з
несподіваним і не прогнозованим розвитком ринку вантажних автомобільних
перевезень, то необхідно провести аналіз інвестиційний транспортного
підприємства. Аналізуються всі характеристики інвестицій транспортного
підприємства: ступінь матеріалізації, віддаленість повернення вкладених коштів,
ступінь ризику, обсяг необхідних інвестиційних ресурсів, цільове використання.
Динамічний підхід до управління інвестиціями транспортного підприємства
припускає розгляд діяльності з реалізації інвестиційної стратегії пов’язаної з
відновленням технологічної інфраструктури, що забезпечує безперебійність
автомобільних перевезень, як тривалого процесу. Цей підхід пов'язаний з логікою
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здійснення заходів у рамках управління інвестиціями транспортного
підприємства.
Слід зазначити, що діяльність по здійсненню заходів у рамках стратегії
управління інвестиціями реалізується на різних організаційних рівнях і в різних
підрозділах транспортного підприємства, тому вона сама потребує управління.
Особливості виконання функції управління, які повинні забезпечити високу
ефективність при управлінні інвестиціями транспортного підприємства такі [1,
c.92]:
- всеосяжність, тобто максимальне охоплення всіх рівнів і всіх елементів
процесу управління інвестиціями транспортного підприємства;
- безперервність виконання заходів на всіх етапах управління інвестиціями.
Виконання цих вимог пов’язане зі значними зусиллями й фінансовими
витратами.
Розглядаючи питання про формування інвестицій, транспортне
підприємство повинне визначити для себе значення основних критеріїв, якими
воно буде керуватися в інвестиційній діяльності з відновлення технологічної
інфраструктури, що забезпечує автомобільні перевезення. До них відносяться:
тип інвестицій; комбінація ризику й прибутковості; склад інвестицій; схема
управління інвестиціями.
Розглянемо ці параметри докладніше:
1. Існує два типи інвестиційних портфелів транспортного підприємства:
а) інвестиції, орієнтовані на переважне одержання доходу за рахунок
високого рівня прибутку від інвестиційних проектів, а також відсотків і дивідендів
по цінних паперах;
б) інвестиції, спрямовані на збільшення розмірів виручки за автомобільні
перевезення, а також на приріст курсової вартості цінних паперів підприємства.
2. В інвестиції транспортного підприємства обов'язково повинні входити
різні ризикові й прибутковості інвестиційні проекти. Причому, залежно від намірів
транспортного підприємства, частки різноманітних інвестиційних проектів
можуть варіюватися. Це завдання випливає із загального принципу, який діє на
інвестиційному ринку: чим вищий потенційний ризик несе інвестиційний проект,
тим більше високий потенційний дохід він повинен мати і навпаки, чим нижче
ризик, тим нижче ставка доходу.
3. Первісний склад інвестицій транспортного підприємства визначається
залежно від інвестиційних цілей транспортного підприємства - можливе
формування інвестицій, що обумовлює більший або менший ризик. Виходячи із
цього, транспортне підприємство може бути агресивним або консервативним.
4. На практиці існує кілька схем управління інвестиціями, кожна з яких
визначає поведінку транспортного підприємства в тій або іншій ситуації розвитку
ринку вантажів й автомобільних перевезень.
За однією зі схем транспортне підприємство заздалегідь визначає межі, у
рамках яких відбувається поділ інвестиційних проектів з відновлення до
технологічної інфраструктури забезпечення автомобільних перевезень. У такий
спосіб формуються інвестиційні кошики з певними характеристиками. Кожному
набору проектів приділяється певна фіксована вага (частка) в інвестиційному
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портфелі транспортного підприємства. Ця частка залишається постійною. Склад
наборів проектів може змінюватися під впливом різних факторів: ситуації на ринку
вантажів й автомобільних перевезень; зміни критеріїв інвестування транспортного
підприємства; змін, що відбувся із проектом або цінними паперами.
За іншою схемою транспортне підприємство дотримується гнучкої шкали
ваги наборів проектів у власному інвестиційному портфелі. Спочатку
інвестиційний портфель формується виходячи з певних вагових співвідношень
між кошиками й інвестиційними проектами. Надалі вони переглядаються залежно
від результатів аналізу фінансової ситуації на ринку вантажів й автомобільних
перевезень і очікуваних змін кон'юнктури попиту на автомобільні послуги.
Перша і дуга схеми управління портфелем передбачають ієрархічний підхід
до аналізу й відбору як елементів інвестиційних кошиків, так і інвестиційних
проектів.
Керівник фінансового або інвестиційного відділу виконує функцію
управління складом інвестиційного портфеля транспортного підприємства:
визначає критерії розподілу інвестиційних проектів по кошиках, визначає ваги
кошиків у портфелі, здійснює координацію дій у випадку перерозподілу
інструментів між кошиками. Кожний його підлеглий, як правило, займається або
"веде" один або кілька кошиків [2, c.112].
Управління портфелем інвестиційних проектів транспортного підприємства,
як і управління будь-яким складним об'єктом зі змінним складом, включає
планування, аналіз і регулювання складу портфеля. Крім того, управління
портфелем містить у собі здійснення діяльності по його формуванню й підтримці з
метою досягнення поставлених інвестором перед портфелем цілей при збереженні
необхідного рівня його ліквідності й мінімізації витрат, пов'язаних з ним.
У загальному виді структура управління портфелем інвестиційних
проектів транспортного портфеля показана на рис. 1.
Управління портфелем
Перспективне управління
Планування й
вироблення
стратегії
інвестування

Поточне управління

Аналіз і
дослідження
ринку вантажних
перевезень

Поточний
контроль над
станом
портфеля

Інвестування

Рис 1. Структура управління портфелем інвестиційних проектів транспортного
підприємства [2, c.114]
Для ефективного управління своїм інвестиційним портфелем транспортне
підприємство повинне виріши такі завдання з організації управління
інвестиціями:
1. Визначити мету і тип портфеля.
271

2. Розробити стратегію й поточну програму управління портфелем.
3. Реалізувати операції, пов’язані з управлінням портфелем.
4. Провести аналіз і виявити проблеми.
5. Прийняти й реалізувати коригувальні заходи.
Показники

Прямі

Фактичні
- сума витрат;
- термін
бездіяльності;
- витрати
пального;
- витрати на
змащувальні
матеріали;
- витрати на
оливи для
двигуна;
- витати на
трансмісійні
оливи;
- витрати на
консистентні
оливи;
- витрати на
обтиральні
матеріали.

Непрямі

Розрахункові

Репутація
підприємства

Кон’юнктура
ринку

- NPV;
- IRR;
-рентабельність;
- термін
окупності;
- норматив витрат
пального;
- норматив витрат
змащувальних
матеріалів;
- норматив витрат
олив для
двигунів;
- норматив витрат
трансмісійних
олив;
- норматив витрат
консистентних
олив;
- норматив витрат
обтиральних
матеріалів.

- частки ринку;
- термін
функціонування;
- товарний
асортимент;
- оцінка бренду.

- кількість
конкурентів;
- співвідношення
попиту і пропозиції;
- кількість
споживачів;
- динаміка цін.

Рис. 2. Показники оцінки ефективності діяльності автотранспортного підприємства
(власна розробка)
Крім витрат на різного роду придбання й розвиток технологічної
інфраструктури автомобільних перевезень транспортному підприємству
доводиться також робити інші численні витрати, які дають прибуток лише через
тривалий період часу. Такими витратами є, наприклад, інвестиції в дослідження,
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удосконалювання автомобільних перевезень, довгострокову рекламу, розвиток
збутової мережі, реорганізацію підприємства і навчання персоналу.
Основним завданням при виборі напрямку інвестування є визначення
економічної ефективності вкладення засобів у ту або іншу інвестиційну цінність
як елемент інвестиційного портфеля. По кожному елементу доцільно становити
окремий інвестиційний план.
Оцінка економічної ефективності інвестиційного портфеля транспортного
підприємства є одним з найбільш відповідальних етапів інвестиційного
дослідження. Вона включає розрахунки й оцінку прямих і непрямих показників.
Зокрема, для інвестицій у відновлення технологічної інфраструктури забезпечення
автомобільних перевезень проводиться детальний аналіз і інтегральна оцінка всієї
техніко-економічної й фінансової інформації [2].
Методи оцінки ефективності інвестиційного портфеля засновані переважно
на порівнянні ефективності (прибутковості) інвестицій транспортного
підприємства в різні інвестиційні цінності залежно від їхньої ваги. При цьому в
якості можливих альтернатив вкладенням засобів у розглянуту на рис. 2
інвестиційну цінність виступають інвестиції в найбільш надійні й найбільш
ліквідні інвестиційні проекти.
З позицій транспортного підприємства, реалізація інвестиційного проекту
може бути представлена у вигляді двох взаємозалежних процесів:
- вкладення засобів у відновлення технологічної інфраструктури
автомобільних перевезень;
одержання доходів від вкладених коштів.
Ці два процеси протікають послідовно (з розривом між ними або без нього)
або на деякому тимчасовому відрізку паралельно. В останньому випадку
передбачається, що віддача від інвестицій починається ще до моменту завершення
процесу вкладень.
Вкладення коштів і одержання доходів мають різні розподіли інтенсивності в
часі, що в значній мірі визначає ефективність інвестицій транспортного
підприємства. При цьому безпосереднім об'єктом фінансового аналізу й
визначення економічної активності інвестиційного портфеля транспортного
підприємства є прямі фінансові потоки (англ. cash flow — потоки готівки), що
характеризують два ці процеси у вигляді суперпозиції (накладення). У випадку
інвестицій у відновлення й поновлення технологічної інфраструктури
забезпечення автомобільних перевезень інтенсивність результуючого потоку
платежів формується як різниця між інтенсивністю (витратами за одиницю часу)
інвестицій і інтенсивністю чистого доходу.
Чистий дохід – сума доходу підприємства, яка залишається в його
розпорядження після виплати з отриманого валового доходу сум податкових
платежів, передбачених у ціні продукції, зокрема податку на додану вартість,
акцизного податку, митних та деяких інших зборів [3, с.209].
Під чистим доходом від реалізації інвестиційного проекту розуміється
дохід, отриманий у кожному часовому інтервалі, за винятком усіх платежів,
пов'язаних з його одержанням (поточними витратами на управління портфелем,
податки і т.д.).
273

ЧД = Д-Р,
(1)
де ЧД — чистий дохід; Д — доходи від використання технологічних
об'єктів, отриманих у результаті реалізації інвестиційних проектів, що
перебувають у портфелі; Р - витрати, зроблені для одержання доходу.
Оцінка ефективності здійснюється за допомогою обчислення сукупності
прямих розрахункових показників або критеріїв ефективності інвестиційного
портфеля транспортного підприємства. Усі вони мають одну важливу особливість.
Витрати й доходи, рознесені за часом, приводяться до одному (базовому) моменту
часу. Базовим моментом часу звичай є дата, обумовлена, виходячи з
характеристик інвестиційної цінності транспортного підприємства.
Величина позичкового відсотка називається нормою дисконтування.
Дисконтування витрат – проведення майбутніх витрат до нинішнього періоду,
встановлення сучасного еквівалента суми, яка виплачуватиметься в майбутньому.
Визначається за допомогою дисконтую чого множника, що залежить від норми
банківського відсотка і терміну дисконтування [4, с.347].
При виборі ставки дисконтування орієнтуються на існуючий або очікуваний
усереднений рівень позичкового відсотка. Ставка дисконтування, використовувана
в ринковій економіці, значною мірою залежить від господарської кон'юнктури,
перспектив економічного розвитку країни, світового господарства і є предметом
серйозних досліджень і прогнозів.
Оцінка ефективності інвестиційного портфеля транспортного підприємства
являє собою визначення й обчислення показників, значення яких дозволяють
керівництву транспортного підприємства з певною ймовірністю визначити
привабливість того або іншого інвестиційного проекту по відновленню або
відновленні технологічної інфраструктури транспортного підприємства, що
забезпечує автомобільні перевезення.
Набір показників залежить від наступних характеристик інвестиційного
проекту: сукупна вартість; термін реалізації; планована кількість елементів
інвестиційного портфеля.
Чим вище значення кожної характеристики, тим більше показників
розраховуються для ухвалення рішення про інвестування.
Для розрахунків основних показників, у якості базового моменту
приведення різночасних платежів, як правило, береться початкова дата
формування інвестиційного портфеля транспортного підприємства.
Для оцінки ефективності інвестицій транспортного підприємства в
основному застосовуються наступні показники: чиста теперішня вартість,
внутрішня норма прибутковості, термін окупності капітальних вкладень,
рентабельність проекту й точка беззбитковості.
Перераховані показники є результатами зіставлень розподілених у часі
доходів з інвестиціями й витратами на відновлення й відновлення технологічної
інфраструктури, що забезпечує автомобільні перевезення. Розглянемо їх більш
докладно.
В основі більшості методів визначення економічної ефективності
інвестиційних проектів у ринковій економіці лежить обчислення чистого
наведеного доходу (net present value).
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Чиста теперішня вартість (NPV) грошова вартість майбутніх доходів на
теперішній час. Розрахунки теперішньої вартості здійснюються за допомогою
дисконтування.
Потоки доходів і капітальних вкладень звичайно представляються у вигляді
єдиного потоку - чистого потоку платежів, рівного різниці поточних доходів і
витрат. Орієнтиром при встановленні норми дисконтування є ставка банківського
відсотка або прибутковість вкладень засобів у цінні папери.
Чиста теперішня вартість NPV обчислюється при заданій нормі
дисконтування (приведення) за формулою:

(2)
де t - роки реалізації інвестиційного проекту (t = 1,2, 3,..., Т);
P(t) — чистий потік платежів (готівки) у році t;
d — ставка дисконтування.
За величину ставки дисконтування вважаємо за доцільне прийняти середню
ставку по банках.
Таблиця 1
Середні депозитні ставки на річні вклади в комерційних банках України
Роки
Група
Валюта
клієнтів
Середнє
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
банку
значення
UAN
13
13 13,5 16
14
14
16
14,2
Юридичні
EURO
6
6
8
8,5
5
4,5
6
6,2
особи
USD
7
8,5 10,5 10,5
6
6,5
7
8
UAN
11
11 12,5 16
16 12,7 14,7
13,4
Фізичні
EURO
6
6
6,8
7,5
7
4
6,8
6,3
особи
USD
5
5
5
7
7
4
5,5
5,5
Джерело: власна розробка

Економічний зміст ставки дисконтування наступний: її величина відповідає
мінімально прийнятній для транспортного підприємства нормі доходу на капітал
(як правило, ставка залучення депозитів у комерційних банках).
Чистий потік платежів включає як прибуток від надання послуг з
автомобільних перевезень і амортизаційні відрахування, а в якості витрат інвестиції в капітальне будівництво, відтворення основних фондів, що вибувають у
період виробництва, технологічної інфраструктури транспортного підприємства, а
також на створення й нагромадження обігових коштів.
Вплив інвестиційних витрат і доходів від них на NPV можна представити в
більш наочному виді, записавши формулу (2) у такий спосіб:

(3)
де tо - рік початку надання послуг з автомобільних перевезень;
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tc - рік закінчення капітального будівництва логістичної інфраструктури;
KV(t) - інвестиційні витрати (капітальні вкладення) у році t.
Відзначимо, що замість річного інтервалу в цих формулах можуть
використовуватися й менші часові інтервали - місяць, квартал, півріччя. Рік
початку надання послуг автомобільних перевезень tn може не збігатися з роком
закінчення будівництва логістичної інфраструктури. Випадок t = tn > t<; означає
часову затримку надання послуг автомобільних перевезень після завершення
будівництва, а випадок t = tn < tc означає можливість надання послуг
автомобільних перевезень до завершення будівництва.
Внутрішня норма прибутковості (англ. internal rate of return - IRR) —
відношення доданої вартості до всього авансованого капіталу (до суми постійного і
змінного капіталу) [3, c.592]. Цей показник дозволяє оцінити ступінь
привабливості альтернативного розміщення інвестиційних ресурсів транспортного
підприємства. Економічний зміст цього показника можна пояснити в такий спосіб.
У якості альтернативи вкладенням фінансових коштів в інвестиційний проект
розглядається приміщення тих же засобів ( так само розподілених за часом
вкладення) під деякий банківський відсоток. Розподілені в часі доходи, одержувані
від реалізації інвестиційного проекту транспортного підприємства, також містяться
на депозитний рахунок у банку під цей же відсоток.
При ставці позичкового відсотка, рівній внутрішній нормі прибутковості,
інвестування фінансових коштів в інвестиційний проект дасть у підсумку той же
сумарний дохід, що й приміщення їх у банк на депозитний рахунок.
Таким чином, при цій ставці позичкового відсотка обидві альтернативи
приміщення фінансових коштів економічно еквівалентні. Якщо реальна ставка
позичкового відсотка менше внутрішньої норми прибутковості проекту, то
інвестування засобів у нього вигідно, і навпаки. Отже, IRR є граничною ставкою
позичкового відсотка, що розділяє ефективні й неефективні інвестиційні проекти
транспортного підприємства.
Зі сказаного випливає, що рівень IRR повністю визначається внутрішніми
даними, що характеризують інвестиційний проект транспортного підприємства.
Ніякі припущення про використання чистого доходу за межами проекту не
розглядаються.
Методика визначення внутрішньої норми прибутковості залежить від
конкретних особливостей розподілу доходів від інвестицій і самих інвестицій
транспортного підприємства. У загальному випадку, коли інвестиції й віддача від
них задаються у вигляді потоку платежів, IRR визначається як розв'язок
наступного рівняння щодо невідомої величини d:

(4)
де d = IRR — внутрішня норма прибутковості, відповідна до потоку платежів
P(t). Рівняння (4) еквівалентно алгебраїчному рівнянню ступеня Т и звичайно
вирішується методом ітерацій.
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Ясно, що величина IRR залежить не тільки від співвідношення сумарних
капітальних вкладень і доходів від реалізації проекту, але й від їхнього розподілу в
часі. Чим більше розтягнуть у часі процес одержання доходів у результаті
зроблених вкладень, тем нижче значення внутрішньої норми прибутковості.
Як правило, існує єдине значення IRR. Однак на практиці можуть
зустрічатися більш складні випадки, коли це рівняння має кілька позитивного
корінь. Це може, наприклад, відбутися, коли вже після первісних інвестицій у
відновлення й відновлення технологічної інфраструктури транспортного
підприємства, що забезпечує автомобільні перевезення, виникає необхідність
великої модернізації або заміни устаткування на діючому виробництві. В
останньому випадку слід керуватися найменшим значенням з отриманих рішень.
Термін окупності (payback method) – показник ефективності інвестицій,
який характеризує термін, протягом якого вони окуповуються [3, c.740].
Термін окупності визначається як період часу, протягом якого інвестиції
будуть повернуті за рахунок доходів, отриманих від реалізації інвестиційного
проекту транспортного підприємства. Більш точно під терміном окупності
розуміється тривалість періоду, протягом якого сума чистих доходів,
дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі інвестицій [1].
Для визначення терміну окупності можна скористатися формулою (3),
видозмінивши її відповідним чином. Ліву частину цієї формули прирівнюємо до
нуля й будемо вважатися, що всі інвестиції зроблені в момент закінчення
будівництва. Тоді невідома величина h періоду з моменту закінчення будівництва
інфраструктурного об’єкта , що задовольняє цим умовам, і буде терміном окупності
інвестицій.
Рівняння для визначення терміну окупності можна записати у вигляді:

(5)
де KV - сумарні капіталовкладення в інвестиційний проект транспортного
підприємства.
Зауважимо, що в цьому рівнянні t = 0 відповідає моменту закінчення
будівництва об’єкту логістичної інфраструктури. Величина h, розглянута як
номер інтервалу терміну окупності, визначається шляхом послідовного
підсумовування членів ряду дисконтованних доходів доти, поки не буде отримана
сума, рівна обсягу інвестицій або яка перевищить його.
Позначимо сукупний дохід на момент часу m через Sm, тоді:

(6)
причому, момент часу m обраний таким чином, що: Sm<KV<Sm+l.
Тоді термін окупності інвестиційного проекту транспортного підприємства
приблизно рівний:
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(7)
Очевидно, що на величину терміну окупності, крім інтенсивності
надходження доходів від надання послуг автомобільних перевезень, істотний
вплив виявляє використана норма дисконтування доходів. Природно, що
найменший термін окупності відповідає відсутності дисконтування доходів,
монотонно зростаючи в міру збільшення ставки відсотка.
На практиці можуть зустрітися випадки, коли термін окупності інвестицій
не існує (або дорівнює нескінченності). При відсутності дисконтування ця
ситуація виникає, тільки якщо термін окупності більше періоду одержання доходів
від діяльності на ринку автомобільних перевезень. При дисконтуванні доходів
термін окупності може просто не існувати (прямувати до нескінченності) при
певних співвідношеннях між інвестиціями, доходами й нормою дисконтування.
Визначимо термін окупності інвестиційного проекту транспортного
підприємства для випадку, коли потік платежів є постійною величиною. Для цього
припустимо у формулі (5) що P(t) = Р = const.
Тоді сума:

(8)
є сумою членів геометричної прогресії.
При h→ ∞, ця сума рівна:
(9)
Очевидно, при будь-якому кінцевому h, - Sh < S. Звідси випливає, що
необхідною умовою існування кінцевого терміну окупності h є виконання
нерівності:
(10)
що еквівалентно:
(11)
Нерівність можна використовувати для оцінки існування терміну окупності
інвестиційних проектів транспортного підприємства з відновлення технологічної
інфраструктури, що забезпечує автомобільні перевезення, якщо інтенсивність
отримання доходів можна апроксимувати якоюсь середньою величиною,
постійною протягом усього виробничого періоду.
Слід зауважити, що при визначенні терміну окупності інвестицій, вони не
зазнали дисконтування, а просто підсумувалися. Необхідно розраховувати термін
окупності інвестицій транспортного підприємства, здійснюючи їх приведення до
моменту закінчення будівництва об'єктів технологічної інфраструктури, що
забезпечує автомобільні перевезення, поряд з доходами по тій же процентній
ставці.
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У цьому випадку при нормі дисконтування, рівній внутрішній нормі
прибутковості, термін окупності інвестицій дорівнює виробничому періоду,
протягом якого доходи від основної діяльності транспортного підприємства
позитивні. Таким чином, IRR є граничною нормою дисконтування, при якій термін
окупності існує. Вона може бути також орієнтиром при оцінці граничного
значення норми дисконтування, відповідно до існування терміну окупності й у
випадку відсутності дисконтування інвестицій.
Основний недолік терміну окупності як показника ефективності капітальних
вкладень полягає в тому, що він не враховує весь період функціонування об'єктів
технологічної інфраструктури, що забезпечує автомобільні перевезення, і, отже, на
нього не впливають доходи, які будуть отримані за межами терміну окупності.
Такий показник, як термін окупності, повинен використовуватися не в
якості критерію вибору інвестиційного проекту транспортного підприємства, а
лише у вигляді обмеження при ухваленні рішення. Це означає, що якщо термін
окупності більше деякого прийнятого граничного значення, то інвестиційний
проект виключається з переліку можливих [5, c.42].
Показник рентабельності (benefit-cost ratio), або індекс прибутковості
(profitability index) інвестиційного проекту, являє собою відношення наведених
доходів до наведених на ту ж дату інвестиційних витрат.
Використовуючи ті ж позначення, що й у формулі (3), одержимо формулу
рентабельності (R) у вигляді:

(12)
Як видно із цієї формули, у ній прирівнюються дві частини наведеного
чистого доходу - дохідна й інвестиційна.
Якщо при деякій нормі дисконтування d рентабельність інвестиційного
проекту транспортного підприємства дорівнює одиниці, це означає, що наведені
доходи рівні наведеним інвестиційним витратам і чиста теперішня вартість
дорівнює нулю. Отже, d є внутрішньою нормою прибутковості проекту. При
нормі дисконтування, меншій за IRR, рентабельність буде більше 1. Таким
чином, перевищення над одиницею рентабельності інвестиційного проекту
транспортного підприємства означає деяку його додаткову прибутковість при
розглянутій ставці відсотка. Випадок, коли рентабельність проекту менше
одиниці, означає його неефективність при даній ставці відсотка.
Усі розглянуті показники ефективності інвестиційного проекту тісно по
зв'язані між собою. Це пояснюється тим, що всі вони будуються на основі
дисконтування потоку платежів. Але не завжди інвестиційний проект
транспортного підприємства, кращий за одним показником, буде також кращим і
за іншими показниками, так, як передумови й особливості розрахунків кожного
показника різняться.
Внаслідок відмінностей в оцінках інвестиційного проекту, які можуть
спостерігатися при використанні різних показників ефективності, виникає питання
про перевагу тих або інших вимірників ефективності.
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Найбільше часто використовуваним показником ефективності інвестицій є
внутрішня норма прибутковості, а другим по частоті застосування - чиста
теперішня вартість.
Усі інші показники ефективності інвестицій використовуються
транспортним підприємством значно рідше. Слід при цьому відзначити, що обидва
зазначених вище показника доцільно застосовувати одночасно, тому що
внутрішню норму прибутковості можна розглядати як якісний показник, що
характеризує прибутковість одиниці вкладеного капіталу, а чиста теперішня
вартість є абсолютним показником, що відображає масштаби інвестиційного
проекту й одержуваного доходу.
Об'єднання показників ефективності інвестиційних проектів у єдині
інтегральні показники дозволить нам оцінити ефективність інвестиційного
портфеля транспортного підприємства, а, співвіднесення цих показників різних
інвестиційних портфелів дозволить нам вибрати кращий і досягнути оптимальної
реалізації стратегії управління інвестиціями й цілей транспортного підприємства.
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3.30. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Поліщук І.Р.
кандидат економічних наук, доцент
Житомирський державний технологічний університет
В умовах трансформації економіки України суб’єкти господарювання
незалежно від організаційно-правової форми повинні проводити аналіз
зовнішнього і внутрішнього середовища для володіння повною і достовірною
інформацією про фінансову стійкість власну, а також своїх партнерів і
конкурентів. Функціонування підприємства передбачає залучення зовнішніх
джерел фінансування, однак їх розмір та співвідношення із власним капіталом
має важливе значення для оцінки фінансової незалежності від зовнішніх джерел
та побудови прогнозу майбутнього фінансового стану, що сприятиме
уникненню примусової ліквідації підприємства.
Однак одержати об’єктивну та порівняльну інформацію за результатами
проведеного аналізу фінансової стійкості відповідно до діючого порядку
неможливо через відсутність єдиного підходу до переліку та граничних значень
показників фінансової стійкості в чинних методичних рекомендаціях з
проведення
поглибленого
аналізу
фінансово-господарського
стану
неплатоспроможних підприємств та організацій; відносно виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства і ознак дій щодо приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства.
Питання оцінки фінансової стійкості протягом 2005-2012 рр. піднімалися
в працях таких авторів, як: Матушевська Е.А. [2], Мельник М.І., Шкварчук Л.О.
[3], Мельник О.М. [4], Мисак Н.В., Ященко О.І. [5], Олександренко І.В. [6],
Островська О.А. [7]. Незважаючи на значні напрацювання вищезазначених
авторів, потребують систематизації існуючі підходи до методики оцінки
фінансової стійкості підприємства за видами економічної діяльності для
виявлення напрямів подальшого удосконалення.
Розглянемо сутність фінансової стійкості. Так, О.М. Мельник зауважує на
тому, що в узагальненому вигляді поняття фінансової стійкості розглядається у
паритеті з платоспроможністю підприємства і дотриманням умов фінансової
рівноваги між власними і залученими джерелами фінансування діяльності.
Безперечно, що фінансовий і економічний стан, за якого підприємство
підтримує свою платоспроможність, можна вважати фінансово рівноважним і
стійким. Попри те, слід зазначити, що розраховуючи у такий спосіб фінансову
стійкість, до уваги беруть арифметичне перевищення ліквідних активів над
короткостроковими зобов’язаннями, оскільки у розрахунок зазвичай
включають заздалегідь визначену групу активів. Сьогодні в умовах динамічних
змін ринкової економіки фінансово стійкою можна вважати таку економічну
одиницю, яка не просто підтримує мінімальний рівень платоспроможності, а й
281

формує потенціал майбутнього розвитку, тобто набуває інвестиційної
привабливості [4, с. 191].
Дослідження потребують фактори, що визначать рівень фінансової
стійкості. Так, О.А. Матушевська поділяє фактори, що впливають на фінансову
стійкість, на внутрішні та зовнішні. Внутрішніми факторами, що впливають на
фінансову стійкість, є галузева належність суб’єкта господарювання, структура
виготовленої продукції (послуг), її частка в загальному платоспроможному
попиті; розмір оплаченого статутного капіталу, величина витрат, їх динаміка
порівняно з грошовими доходами; стан майна і фінансових ресурсів,
включаючи запаси і резерви, їх склад і структуру. До основних зовнішніх
факторів, що впливають на фінансову стійкість, є: кон’юнктура ринку, ціни на
ресурси, рівень тарифів на транспортні перевезення, кредитна політика
держави, недосконалість законодавчої бази; платоспроможний попит і рівень
доходів споживачів [2, с. 114].
Серед основних факторів формування оптимальної структури капіталу та
їх вплив на нормативне значення коефіцієнту автономії Мельник М.І. і
Шкварчук Л.О. визначають стадію життєвого циклу підприємства. Молодість
фірми зменшує коефіцієнт автономії. На ранніх стадіях життєвого циклу
підприємства можуть в більшому обсязі залучати позиковий капітал (хоч
вартість його може бути вищою від середньоринкової, оскільки рівень
фінансових ризиків вищий). Вік існування фірми збільшує фінансову стійкість.
На стадіях зрілості діяльності підприємства доцільно більшу ставку робити на
власний капітал [3, с. 205].
Вважаємо, що на оцінку фінансової стійкості підприємства впливає стадія
життєвого циклу, на якій знаходиться підприємство. Так, зокрема, на стадії
“зародження (створення)” відбувається формування статутного капіталу. На стадії
“прискорення зростання” наявні поточні та довгострокові зобов’язання, і, водночас,
значні темпи зростання нерозподіленого прибутку. На перших двох стадіях чисті
активи мають тенденцію до зростання. На стадії “уповільнення темпів зростання”
виникають проблеми з фінансуванням за рахунок власних джерел господарських
засобів, відбувається зростання чистих активів більш повільними темпами. Стадія
“зрілість” передбачає поступове зменшення чистих активів. У даному випадку
зобов’язання перевищують власний капітал. Стадія “спаду” характеризується
наявністю простроченої заборгованості перед кредиторами, та стрімким зниженням
розміру чистих активів і збільшенням частки зобов’язань в пасиві балансу.
Мисак Н.В., Ященко О.І. вважають, що основними факторами впливу на
фінансову стійкість підприємства, є: розмір власних та позикових коштів; розмір
прибутку підприємства; дивідендна політика підприємства; своєчасність
розрахунків з працівниками, учасниками, бюджетом, позабюджетними фондами,
банками та іншими кредиторами; напрями використання позикових та власних
коштів; швидкість обороту грошових коштів, вкладених в запаси;
конкурентоспроможність продукції; наявність дебіторської заборгованості та
терміни її повернення [5]. Наявність нерозподіленого прибутку і недопущення
одержання непокритих збитків забезпечують досягнення фінансової стійкості
підприємства в короткостроковій перспективі.
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Водночас Н.В. Мисак, О.І. Ященко стверджують, що управління
фінансовою стійкістю – це діяльність вищого управлінського персоналу
підприємства, яка полягає у забезпеченні стійкості фінансового стану
підприємства у довгостроковій перспективі за рахунок високої частки власного
капіталу у загальній сумі джерел фінансових ресурсів підприємства. Стратегія
управління фінансовою стійкістю має відповідати вимогам антикризового
управління фінансами підприємства і передбачати раціоналізацію обігу
обігових засобів та оптимізацію структури джерел їх фінансування;
забезпечення своєчасного оновлення позаобігових активів і високу
ефективність їх використання; вибір та реалізацію найефективніших шляхів
розширення обсягів активів для забезпечення напрямів розвитку; забезпечення
необхідного рівня самофінансування свого виробничого розвитку за рахунок
прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної амортизаційної
політики; забезпечення найефективніших умов і форм залучення позикових
коштів відповідно до потреб підприємства [5, с. 385-386].
Отже, на фінансову стійкість підприємства впливають різноманітні
фактори: стан підприємства на товарному ринку, виробництво і випуск
продукції, що користується попитом, його потенціал у діловому
співробітництві, ступінь залежності від зовнішніх кредиторів і інвесторів,
наявність неплатоспроможних дебіторів, ефективність господарських операцій.
Розглянемо показники, що використовуються для оцінки фінансової
стійкості, різними науковцями. Олександренко І.В. виділено 7 коефіцієнтів для
оцінки фінансової стійкості: 1) коефіцієнт фінансової незалежності (оптимальне
значення > 0,5), 2) коефіцієнт фінансової залежності (оптимальне значення <
0,5), 3) коефіцієнт фінансової стабільності (>1), 4) коефіцієнт фінансового
ризику, 5) коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу (чим
менше значення показника, тим краще для підприємства), 6) коефіцієнт
маневреності власного капіталу (>0), 7) коефіцієнт маневреності власного
оборотного капіталу [6]. А Островською О.А. уточнено нормативні значення
найбільш вагомих для оцінки фінансової стійкості підприємств будівельних
(стінових) матеріалів показників: покриття >1; швидкої ліквідності – 0,6-0,8;
автономії – 0,5; лівериджу – 0,06; ресурсовіддачі > 1,0; оборотності
матеріальних запасів > 4,0; фондовіддачі >1,1; рентабельності продукції – 0,1 [7].
Незважаючи на значну кількість запропонованих показників,
Олександренко І.В. та Островською О.А. не вказано на доцільність розрахунку
питомої ваги статутного капіталу у чистих активах на кінець року для
контролю за структурою власного капіталу підприємства.
Сухова Л.Ф., Любенкова Е.П., Урядова Т.Н., досліджуючи структуру
пасиву балансу, закладають співвідношення між власними і залученими
засобами в розмірі числа PHI. Таким чином, якщо частка власних джерел в
загальній сумі джерел підприємства складає 61,8 %, то підприємство
вважається фінансово-незалежним [9, С. 4-5]. Однак досягти даного еталону
для суб’єкта господарювання дуже важко.
Фінансова стійкість залежить від оптимального співвідношення власних та
позикових джерел коштів, ступеня залучення довгострокових кредитів,
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раціональності вкладання фінансових ресурсів в активи підприємства. Тому при
проведенні аналізу пасиву балансу виявляють такі його статті, що вказують на
недоліки в роботі підприємства та незадовільний фінансовий стан. Розглянемо
структуру та динаміку фінансової стійкості підприємств, установ, організацій в
Україні за 2010-2011 рр. (табл. 1).
Аналіз структури та динаміки фінансової стійкості господарської
діяльності підприємств, установ, організацій в Україні протягом 2010-2011 рр.
дозволяє зробити наступні висновки. Як на кінець 2010 року, так і на кінець
2011 року найбільшу питому вагу у структурі пасивів займають поточні
зобов’язання (відповідно 46,16 % і 46,69 %), а найменшу питому вагу – доходи
майбутніх періодів (відповідно 0,48 % і 0,63 %). Причому за всіма складовими
протягом 2011 року відбулося зростання, зокрема, власний капітал збільшився на
159573,1 млн. грн. (або на 11,18 %), забезпечення наступних виплат і платежів на
19260,1 млн. грн. (або на 22,98 %), довгострокові зобов’язання на 99044,6 млн. грн.
(або на 14,66 %), поточні зобов’язання на 291990,7 млн. грн. (або на 15,44 %),
доходи майбутніх періодів на 9250,9 млн. грн. (або на 47,28 %).
В цілому пасив балансу України збільшився на 579119,4 млн. грн. (або на
14,14 %). Однак у структурі пасиву відбулися зміни, за окремими статтями
збільшення, зокрема, питома вага забезпечення наступних виплат і платежів –
на 0,15 п.с., питома вага довгострокових зобов’язань – на 0,08 п.с., поточних
зобов’язань – на 0,53 п.с., а доходів майбутніх періодів – 0,15 п.с. Водночас
спостерігається зменшення питомої ваги власного капіталу у структурі пасивів
на 0,9 п.с.
Таблиця 1
Статистичне вивчення структури та динаміки фінансової стійкості
господарської діяльності підприємств, установ, організацій в Україні протягом
2010-2011 рр.*
Відхилення
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Відносне, %

Пунктів
структури

Власний капітал
1426711,6 34,82 1586284,7 33,92
Забезпечення
наступних виплат і 83816,1
2,05
103076,2 2,20
платежів
Довгострокові
675619,4 16,49 774664,0 16,57
зобов’язання
Поточні
1891268,2 46,16 2183258,9 46,69
зобов’язання
Доходи майбутніх
19567,1
0,48
28818,0
0,63
періодів
Разом
4096982,4
100
4676101,8 100
* Джерело: побудовано на основі [8]

Абсолютне,
млн. грн.

Питома
вага, %

31.12.11
Сума, млн.
грн.

Питома
вага, %

Показник

Сума, млн.
грн.

31.12.10

159573,1

11,18

-0,9

19260,1

22,98

0,15

99044,6

14,66

0,08

291990,7

15,44

0,53

9250,9

47,28

0,15

579119,4

14,14

Х

Таблиця 2
Аналіз фінансової стійкості за видами економічної діяльності
підприємств, організацій України за 2008-2011 рр.*
№
з/п

1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

14
Разом

Питома вага статутного
капіталу у чистих активах
на кінець року, %
2008 2009
2010
2011

Питома вага власного
капіталу у валюті балансу
на кінець року, %
2008 2009 2010 2011

31,9

29,5

24,8

19,5

70,8

48,3

52,9

54,4

44,0
118,4

44,2
119,5

43,7
114,4

44,2
132,4

40,3
17,0

37,4
19,2

34,6
17,5

33,5
14,5

127,7

128,0

108,4

101,5

8,7

8,9

9,8

10,0

92,5

99,0

98,0

130,5

13,0

14,4

13,6

9,4

131,8

128,0

104,6

93,9

8,3

8,4

9,4

9,9

140,8

180,7

151,9

135,9

9,1

8,0

10,1

11,0

119,5

122,6

108,1

115,2

40,0

39,1

46,4

43,0

45,4

43,6

41,5

41,6

54,2

55,4

54,8

52,1

68,9

77,9

35,9

39,4

42,0

41,3

56,5

57,8

58,6

60,9

65,7

66,2

47,6

46,1

44,5

43,1

25,7

30,3

27,8

25,0

72,6

73,4

72,2

69,8

86,8

86,6

88,5

94,1

53,4

50,0

46,6

43,4

78,0

82,2

69,2

71,1

46,2

42,4

47,4

39,1

57,2
58,5
* Джерело: побудовано на основі [1; 8]

53,8

53,8

34,9

34,5

34,8

33,9

Вид економічної
діяльності
Сільське
господарство,
мисливство,
лісове
господарство
Промисловість
Будівництво
Торгівля;
ремонт
автомобілів,
побутових
виробів
та
предметів
особистого вжитку
Торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт
Оптова
торгівля
і
посередництво в оптовій
торгівлі
Роздрібна торгівля; ремонт
побутових виробів та
предметів
особистого
вжитку
Діяльність
готелів
та
ресторанів
Діяльність транспорту та
зв'язку
Фінансова діяльність
Операції з нерухомим
майном,
оренда,
інжиніринг та надання
послуг підприємцям
Освіта
Охорона здоров’я та
надання
соціальної
допомоги
Надання комунальних та
індивідуальних послуг;
діяльність
у
сфері
культури та спорту

Вважаємо, що збільшення питомої ваги поточних і довгострокових
зобов’язань свідчить про пожвавлення інвестування в економіку України, про
активізацію роботи банківських та інших фінансових установ. Це звичайно
призвело до зменшення рівня фінансової стійкості, але в майбутньому,
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придбання нових технологічних ліній призведе до зростання прибутку, що
знову спричинить зростання власного капіталу.
При проведенні аналізу пасиву балансу слід враховувати вимоги чинного
законодавства щодо співвідношення складових власного капіталу. Цивільним
кодексом України та Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості
чистих активів акціонерних товариств встановлено вимоги щодо розрахунку
показника “чисті активи”, по суті, є індикатором фінансової стійкості. Адже,
якщо розмір чистих активів менше статутного капіталу, у підприємства наявні
значні проблеми з власними джерелами фінансування, що може завершитися
вимушеною ліквідацією. Тому вважаємо, що найважливішими показниками
фінансової стійкості, що відображають структуру пасиву балансу, є: питома
вага статутного капіталу у чистих активах на кінець року та питома вага
власного капіталу у валюті балансу на кінець року. Розглянемо вплив структури
пасиву балансу на фінансову стійкість за видами економічної діяльності
підприємств, організацій України за 2008-2011 рр. (табл. 2).
Отже, за даними табл. 2 можна стверджувати, що відношення статутного
капіталу до чистих активів протягом 2008-2011 рр. у будівництві; торгівлі; ремонті
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; торгівлі
автомобілями та мотоциклами, їх технічного обслуговування та ремонту; оптовій
торгівлі і посередництві в оптовій торгівлі; роздрібній торгівлі; ремонті побутових
виробів та предметів особистого вжитку; діяльності готелів та ресторанів свідчить
про кризовий стан даних видів економічної діяльності, тобто домінування в
структурі власного капіталу непокритих збитків, вилученого та неоплаченого
капіталу.
Дана ситуація свідчить про незначний обсяг створюваного суб’єктами
господарювання чистого прибутку, стійку тенденцію до збільшення непокритих
збитків, низький рівень платоспроможності, а також слабкі інвестиційні програми.
Це не гарантує підприємствам цих видів економічної діяльності інвестиційну
привабливість і можливість ведення господарювання на умовах самофінансування.
Тому пошук можливостей забезпечення незалежності від зовнішніх джерел
фінансування суб’єктів господарювання є одним із найважливіших завдань в
системі управління господарською діяльністю підприємства.
Якщо порівнювати тенденцію одночасної зміни питомої ваги статутного
капіталу у чистих активах на кінець року та питомої ваги власного капіталу у
валюті балансу на кінець року за окремими видами економічної діяльності, то
спостерігається наступна закономірність: чим менша частка статутного
капіталу у власному капіталу, то тим більша частка власного капіталу у пасиві
балансу, і навпаки. Це і підтверджує, що чисті активи є індикатором фінансової
стійкості. Статутний капітал не може бути єдиним джерелом власних
господарських засобів. Чим більше розмір нерозподіленого прибутку, додаткового і
резервного капіталу, тим більш фінансово незалежним буде підприємство.
В результаті дослідження методичного забезпечення аналізу фінансової
стійкості за видами економічної діяльності можна зробити наступні висновки:
1. На оцінку фінансової стійкості підприємства впливає стадія життєвого
циклу, на якій знаходиться підприємство. Так, зокрема на стадії “зародження
286

(створення)” відбувається формування статутного капіталу. На стадії “прискорення
зростання” наявні поточні та довгострокові зобов’язання, і, водночас, значні темпи
зростання нерозподіленого прибутку. На перших двох стадіях чисті активи мають
тенденцію до зростання. На стадії “уповільнення темпів зростання” виникають
проблеми з фінансуванням за рахунок власних джерел господарських засобів,
відбувається зростання чистих активів більш повільними темпами. Стадія “зрілість”
передбачає поступове зменшення чистих активів. У даному випадку зобов’язання
перевищують власний капітал. Стадія “спаду” характеризується наявністю
простроченої заборгованості перед кредиторами, та стрімким зниженням розміру
чистих активів і збільшенням частки зобов’язань в пасиві балансу.
2. Найважливішими показниками фінансової стійкості, що відображають
структуру пасиву балансу, є: питома вага статутного капіталу у чистих активах на
кінець року та питома вага власного капіталу у валюті балансу на кінець року.
Якщо порівнювати тенденцію одночасної зміни даних показників за окремими
видами економічної діяльності, то чим менша частка статутного капіталу у
власному капіталу, то тим більша частка власного капіталу у пасиві балансу, і
навпаки. Тобто чисті активи є індикатором залежності підприємства від зовнішніх
джерел фінансування. Перспективами подальших досліджень є розробка елементів
облікової політики щодо збільшення розміру чистих активів для управління
фінансовою стійкістю і забезпечення безперервності діяльності підприємства.
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3.31. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Поліщук І. І.
кандидат економічних наук
Вінницький фінансово-економічний університет
В умовах входження України до міжнародної економічної спільноти,
центр господарської діяльності все більше зміщується до галузей
інфраструктури, від яких залежить економічне зростання країни. Так, поштовий
зв’язок відіграє важливу роль у розвитку економіки країни, побудові
національної та глобальної інформаційної інфраструктури.
Однією із умов розвитку та успішного функціонування діяльності
підприємства поштового зв’язку є прийняття ефективних управлінських рішень
за результатами аналізу фінансово-господарського стану підприємства.
З різних позицій наукові і методичні засади визначення сутності
результатів фінансово-господарської діяльності підприємств та понять,
пов’язаних із проведенням його аналізу достатньо повно викладені у працях
українських та зарубіжних вчених, а саме: І.Ансоффа, О.М. Бандурки,
Л.А. Бернстайна, С.С. Гаркавенко, І.М. Герчікової, Н.П. Коробова, В.О. Меца,
А.М. Поддєрьогіна, О.О. Приходько, Г.В. Савицької, С.В. Скибінського,
О.О. Терещенка, В.В. Шкромиди. Значний внесок у розробку теоретикометодологічних основ ефективності розвитку підприємств зв’язку зробили
вітчизняні вчені-економісти такі як-от: О.А. Князєва, Н.О. Князєва, В.М. Орлов,
Н.Ю. Потапова–Сінько, А.Д. Петрашевська, В.В. Пасенко, О.С. Редькін,
Н.П. Спільна, Є.М. Стрельчук, Н.А. Хрущ та інші.
Необхідність наукового дослідження зазначеної проблеми визвано тим,
що існуючі на сьогоднішній день зарубіжні та українські методики, які
застосовуються для проведення аналізу фінансово-господарського стану
підприємств, призначені для цілей мікроекономічного регулювання не
адаптовані до специфіки функціонування окремих галузей господарства,
зокрема поштової підгалузі.
Зазначений момент характеризує нагальну потребу у відстеженні, аналізі
та співвідношенні показників фінансово-господарської діяльності оператора
поштового зв’язку (ОПЗ) як антикризового заходу впливу на кінцеві результати
діяльності підприємства.
Дана проблема може бути вирішена за рахунок формування нового
підходу до аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства поштового
зв’язку, яке дасть можливість врахувати специфіку поштової підгалузі.
Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретико-методологічних
положень щодо аналізу фінансово-господарської діяльності ОПЗ, що дасть
можливість з’ясувати реальну картину щодо показників та коефіцієнтів, якими
характеризується даний аналіз та одержати об’єктивну оцінку ефективності
управління ОПЗ.
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Підгалузь поштового зв’язку повністю знаходиться у державній власності
і є єдиною державною мережею поштового зв’язку, яка охоплює всі регіони
України. Українське державне підприємство поштового зв’язку (УДППЗ)
«Укрпошта» є головним структуроутворюючим елементом економіки підгалузі,
яке задовольняє соціальні потреби людини, пов’язані з безпосереднім
спілкуванням, задовольняє потреби органів державної влади, місцевого
самоврядування, оборони і безпеки держави у засобах і послугах поштового
зв’язку [3].
Від 10 січня 2002 року УДППЗ «Укрпошта», розпорядженням Кабінету
Міністрів України присвоєно статус «національного оператора поштового
зв’язку» [1].
Загалом, під послугами поштового зв’язку розуміють «…продукт
діяльності оператора поштового зв’язку з приймання, оброблення, перевезення
та доставлення (вручення) поштових відправлень, виконання доручень
користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямованих на
задоволення потреб користувачів» [2, 129].
З метою визначення єдиних підходів при проведенні аналізу фінансовогосподарського стану та ефективності управління підприємством і філіями
УДППЗ «Укрпошта» необхідним є розробка методичного підходу щодо аналізу
фінансово-господарської діяльності ОПЗ, який складатиметься із:
 визначення основних показників, що характеризують фінансовогосподарський стан підприємства;
 встановлення порядку розрахунку показників за даними фінансової
звітності;
 визначення напрямів аналізу фінансово-господарської діяльності з
метою виявлення причин збитковості (об’єктивних, суб’єктивних) та критеріїв
оцінки ефективності управління ОПЗ (філіями).
Схематично методичний підхід щодо організації аналізу фінансовогосподарської діяльності ОПЗ наведений на рис.1.
Спираючись на існуючі методичні рекомендації, які затверджені
Наказами Міністерства фінансів та економіки України [4; 5], основними
показниками, що характеризують фінансово-господарський стан підприємства
є: оцінка ефективності використання активів, доходів, витрат та результатів
діяльності ОПЗ за звітний період, виявлення факторів позитивного та
негативного впливу на фінансові результати; оцінка відхилень фактичних
показників фінансово-господарської діяльності від планових, виявлення
факторів впливу на недовиконання планових показників.
Важливим кроком у проведенні аналізу фінансово-господарської
діяльності ОПЗ (рис.1) є удосконалення методики [4; 5], яка б враховувала
специфіку поштової підгалузі.
Аналіз фінансово-господарської діяльності ОПЗ здійснюється на основі
застосування відповідних критеріїв визначення ефективності управління
підприємством.
Критерієм оцінки є рівень значення або відповідність виконання вимог
щодо сукупності показників, які характеризують результати фінансово289

господарської діяльності, стан виконання чи збереження державного майна
суб’єктами господарювання державного сектору економіки.
1. Збір даних на основі вторинної інформації

2. Вибір методу обробки вторинної інформації

Ні

3. Обрано Методику аналізу
фінансово-господарської діяльності
підприємств державного сектору
економіки [4; 5]?

4. Вибір іншого
методу обробки
вторинної інформації

Так
5. Виявлення недоліків існуючої Методики [4; 5]

6. Чи враховує існуюча
Методика [4; 5] особливості
поштової підгалузі?

Так

Ні
7. Удосконалення існуючої методики з врахуванням
специфіки поштової підгалузі:
виокремлення специфічних факторів, що
спричиняють суттєвий вплив на результати
фінансово-господарської діяльності ОПЗ

Кошти на виплату пенсій
та грошових допомог
Кошти довірителів

8. Проведення «польового дослідження» методом коефіцієнтів та групування

9. Аналіз фінансового результату ОПЗ

Так
14. Наявність впливу
специфічних факторів
на результати
фінансовогосподарської
діяльності ОПЗ

10. Оцінка майнового стану ОПЗ

11. Аналіз заборгованостей

12. Вивчення фінансового стану ОПЗ

15. Внесення
корективів в процес
управління ОПЗ

Ні

13. Загальна оцінка ефективності управління ОПЗ

16. Впровадження системи моніторингу
факторів
впливу
на
результати
фінансової діяльності ОПЗ

Рис. 1 Послідовність реалізації методичного підходу щодо
аналізу фінансово-господарської діяльності ОПЗ [8, 10]
Враховуючи те, що ОПЗ надає послуги з виплати пенсій та грошових
допомог, що має специфіку в частині розмірів та термінів фінансування
Пенсійним фондом, розрахунки показників фінансово-господарського стану
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слід проводити, на нашу думку, без врахування коштів на виплату пенсій та
грошової допомоги, які обліковуються у складі грошових коштів та поточних
зобов’язань, а також не враховувати кошти довірителів, тому що ці суми не
використовуються у діяльності ОПЗ, так як мають цільову направленість, яка
контролюється, наприклад, державою.
До довірителів національного ОПЗ відносять: редакції, за дорученням
яких
проводиться
передплата
друкованих
періодичних
видань;
переказовідправники і отримувачі переказів; комунальні підприємства;
фінансові установи; Українська медична спілка; фото – компанії; компанія
«Профікс» тощо [6, 176].
Аналіз фінансово-господарської діяльності ОПЗ слід проводити поетапно
(рис. 2).
І. Аналіз фінансового результату оператора поштового зв’язку
ІІ. Оцінка майнового стану оператора поштового зв’язку
ІІІ. Аналіз заборгованостей оператора поштового зв’язку (дебіторських,
кредиторських)

ІV. Вивчення фінансового стану оператора поштового зв’язку:
 стійкості;
 ліквідності і платоспроможності;
 рентабельності;
 ділової активності
V. Загальна оцінка ефективності управління оператором поштового
зв’язку за вибірковими фінансовими коефіцієнтами і показниками
виконання фінансового плану

Рис. 2. Загальна схема поетапного проведення
аналізу фінансово-господарської діяльності ОПЗ [7, 177]
Пропонуємо розпочати із аналізу структури та динаміки доходів в розрізі
всіх видів діяльності, розміру понесених витрат і отриманого чистого прибутку
та зміни в структурі доходів і витрат. Також необхідним є визначення коливань
доходів і витрат, фінансового результату.
На другому етапі проведення аналізу фінансово-господарського стану
ОПЗ оцінюємо майновий стан, що дає змогу визначити, наскільки ефективно
використовується майно ОПЗ, чи оновлюються основні засоби сучаснішою
технікою та чи позбавляються застарілого устаткування і обладнання.
Третім етапом є аналіз заборгованості, а саме аналіз її розміру, руху та
форми.
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Наступним є оцінка фінансового стану ОПЗ, що дає змогу сформувати
загальні уявлення та загальні тенденції розвитку підприємства (філії). Вона
складається з аналізу фінансової стійкості; аналізу ліквідності та
платоспроможності; аналізу рентабельності та ділової активності.
На останньому етапі аналізу фінансово-господарського стану ОПЗ
проводимо узагальнюючий аналіз ефективності управління підприємством
(філією), який має за мету - підведення підсумків попередніх аналізів. Загальна
оцінка ефективності управління ОПЗ визначається за допомогою підсумку
вибіркових показників ефективності управління та виконання фінансового
плану.
Нами запропоновано, для визначення узагальненої оцінки ефективності
управління ОПЗ використати дванадцять показників, для визначення числа
яких залучались спеціалісти – експерти, які працюють у поштовій підгалузі.
Таблиця 1
Оцінка ефективності управління ОПЗ за фінансовими коефіцієнтами
Темп росту
(зниження)
коефіцієнта( tі )

Критерій
оцінювання

Оціночний
бал
( bі )

1. Коефіцієнт зносу
основних засобів

0,98


1 якщо t і  1,
bі  

0 якщо t і  1.

1

2. Термін обертання всіх
оборотних коштів

0,84


1 якщо t і  1,
bі  

0 якщо t і  1.

1

0,75


1 якщо t  1,
bі  

0 якщо t  1.

1

1,32


1 якщо t і  1,
bі  

0 якщо t і  1.

0

1,29


1 якщо t і  1,
bі  

0 якщо t і  1.

1

0,82


1 якщо t і  1,
bі  

0 якщо t і  1.

0

0,97


1 якщо t і  1,
bі  

0 якщо t і  1.

0

0,92


1 якщо t і  1,
bі  

0 якщо t і  1.

0

1,0


1 якщо t і  1,
bі  

0 якщо t і  1.

1

1,42


1 якщо t і  1,
bі  

0 якщо t і  1.

1

з врахуванням специфічних факторів

Найменування показника

3. Термін обертання
запасів
4. Термін обертання
дебіторської
заборгованості
5. Коефіцієнт
забезпеченості власними
засобами
6. Коефіцієнт фінансової
залежності

* без врахування
специфічних факторів

7. Коефіцієнт покриття
8. Загальний оціночний бал
5* Коефіцієнт
забезпеченості власними
засобами
6* Коефіцієнт фінансової
залежності
7* Коефіцієнт покриття

4

8* Загальний оціночний бал

5

Примітка: Розроблено особисто автором відповідно даних [6]
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Важливість цих показників пояснюється тим, що саме вони дають
можливість дослідити на основі оціночних балів конкретні результати
ефективної діяльності ОПЗ (табл. 1 - 2). Якщо значення показника знаходиться
в межах нормативного, то йому присвоюється 1 бал, якщо ж менше
нормативного – 0 балів [7, 11].
Дослідження показало (табл. 1), що загальний оціночний бал
ефективності управління ОПЗ за фінансовими коефіцієнтами, при розрахунку
якого враховувались специфічні фактори (кошти довірителів та кошти на
виплату пенсій і грошової допомоги, які мають цільове направлення), дорівнює
4 бали, а без врахування – 5 балів.
Таблиця 2
Оцінка виконання фінансового плану ОПЗ
Виконання
плану ( р і )

Критерій
оцінювання

Оціночний бал
( bі )

0,98


1 якщо рі  1,
bі  

0 якщо рі  1.

0

2 Середньомісячна зарплата працівника
в еквіваленті повної зайнятості

0,99


1 якщо рі  1,
bі  

0 якщо рі  1.

0

3 Продуктивність праці

1,01


1 якщо рі  1,
bі  

0 якщо рі  1.

1

1,42


1 якщо рі  1,
bі  

0 якщо рі  1.

1

1,09


1 якщо рі  1,
bі  

0 якщо рі  1.

1

Найменування показника
1 Загальні чисті доходи

4 Чистий прибуток
5 Капітальні інвестиції
6 Загальний оціночний бал

3

Примітка. Розроблено особисто автором відповідно даних [6]

Дослідження показало (табл. 2), що загальний оціночний бал виконання
фінансового плану ОПЗ дорівнює 3 бали, при максимально можливих 5-ти
балах.
Таблиця 3
Загальна оцінка ефективності управління ОПЗ
Показники
оцінка ефективності
управління за
фінансовим
коефіцієнтом

оцінка виконання
фінансового
плану

з врахуванням
4
специфічних факторів
3
без врахування
5
специфічних факторів
Примітка. Розроблено особисто автором відповідно даних [6]

Загальна оцінка
ефективності
управління ОПЗ

7
8

Загальна оцінка ефективності управління ОПЗ розрахована в табл. 3 з
використанням даних попередніх табл. 1 і 2. Для наочного порівняння цю
оцінку визначимо з врахуванням специфічних факторів (коштів довірителів та
коштів на виплату пенсій і грошової допомоги) та без їх врахування.
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Згідно даних табл.3, на основі експертного методу визначені рівні
ефективності управління ОПЗ, а саме, при сумарній оцінці ефективності
управління ОПЗ за фінансовими показниками та виконання фінансового плану
отримано:
 менше 5 балів – це свідчить про низький (незадовільний) рівень
ефективності управління ОПЗ;
 5-8 балів - про середній рівень ефективності управління ОПЗ;
 9-12 балів - про високий рівень ефективності управління ОПЗ.
Як показало дослідження, відхилення між балами, при розрахунку яких
враховувались та не враховувались специфічні фактори, складає -1 бал
(7-8 = -1 бал). Це відхилення є значимим, тому що будь-яке його значення може
суттєво вплинути на визначення рівня ефективності управління ОПЗ, тобто
кошти на виплату пенсій і грошової допомоги та кошти довірителів, які не
використовуються у діяльності ОПЗ, оскільки мають цільовий характер,
негативно впливають на визначення загальної оцінки ефективності управління
підприємством (філією) та, загалом, занижують її.
Узагальнюючи викладене вище, можна дійти висновків, що використання
запропонованого методичного підходу щодо аналізу фінансово-господарської
діяльності ОПЗ і виокремлення специфічних факторів сприяє оптимізації
фінансових планів та одержанню об’єктивної оцінки ефективності управління
ОПЗ та дає можливість з’ясувати реальну картину щодо показників й
коефіцієнтів, якими характеризується його фінансово-господарський стан, тому
що даний методичний підхід враховує лише ті дані, які використовуються у
діяльності підприємства поштового зв’язку.
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3.32. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В
УКРАЇНІ
Рега М. Г.
канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу
Мукачівський державний університет
У роботі запропоновано вирішення наукового завдання щодо визначення
та наукового обґрунтування тенденцій, пріоритетних напрямів і перспектив
формування управління підприємствами туристичної сфери в сучасному
ринковому середовищі. Концептуально обґрунтовано сучасні наукові підходи
до формування, організації та управління підприємствами туристичної сфери.
Здійснене всебічне дослідження теорії соціально-економічної орієнтації
розвитку підприємств туризму в сучасних умовах господарювання.
Узагальнено сучасні наукові підходи до визначення регуляторного
забезпечення діяльності підприємств туристичної сфери в умовах ринкової
економіки. Досліджено теорію кластерної системи відносин підприємств
туризму та розроблено кластерно-корпоративну модель антикризового
управління підприємствами туристичної сфери. Виходячи з очікуваної зміни
моделі антикризового розвитку підприємництва, досліджено ресурснорекреаціне забезпечення підприємницької діяльності суб’єктів туристичної
сфери. Виявлено низку суттєвих особливостей використання потенціалу
кластерної форми об’єднання підприємств туризму як складової антикризового
управління. Виділено чинники, що гальмують процес формування та
вдосконалення управління туристичним підприємством. У дисертації надано
теоретичне обґрунтування корпоративної культури в системі кластерної
організації діяльності туристичних підприємств. Визначено пріоритетні
напрями удосконалення управління підприємствами туризму з урахуванням
рекреаційно-туристичного потенціалу, серед яких зроблено наголос на
інституційному забезпечені підприємництва в сфері надання туристичних
послуг, соціально-економічне управління інфраструктурою туризму та
врахування адаптивної можливості форм організації діяльності туристичних
підприємств до ризиків і викликів ринкової економіки.
Туристична сфера діяльності підприємств - один із актуальних напрямів
досліджень економічної науки та практики управління підприємствами.
Зростання інтересу сучасної економічної науки до підприємництва в сфері
туризму з боку вчених і практиків-управлінців, політиків, підприємців
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пов'язаний з тим що Україна є однією з найбільших європейських держав,
геополітичне розташування, природні та антропогенні ресурси якої сприяють
розвитку національного туризму. Існуючий туристично-рекреаційний потенціал
спонукає входженню України, як однієї з найбільш розвинених туристичних
держав, на світовий ринок. Це обумовлює необхідність розробки теорії
управління розвитком мікроекономічного середовища господарюючих суб’єктів
в сфері туризму на основі ефективного використання сучасних кластернокорпоративних об`єднань учасників туристичного ринку та надання туристичних
послуг.
Проте великий потенціал туристично-рекреаційних ресурсів ще не є
гарантом успішного розвитку національного туризму, потребує пошуку та
впровадження нових, ефективних сучасних форм реалізації підприємницького
потенціалу в сфері туризму. Для формування туристичного ринку необхідно
забезпечення багатьох складових туристичної індустрії, які б сприяли
підвищенню якості надання туристичних послуг і задовольняли б усі потреби
як вітчизняних туристів, так і іноземців, що перебувають на території нашої
держави.
Соціальне та економічне становище держави та її регіонів в значній мірі
залежить від стану розвитку туристичної сфери, яка не тільки залучає більшість
галузей економіки, таких як сільське господарство, будівництво, транспорт,
зв’язок, легка та важка промисловості, комунальне господарство, культура,
мистецтво тощо, а й сприяє їх розвитку. Зважаючи на роль і значення туризму,
держава проголосила його одним з пріоритетних напрямів розвитку
національної економіки та культури, сферою реалізації прав і потреб людини,
одну з визначальних складових соціально-економічної політики держави та
регіонів.
Істотний вплив туризму на головні сектори національної економіки, надає
значні можливості для зайнятості населення за рахунок створення нових
робочих місць. Завдяки туризму розвиваються об’єкти і інфраструктура, в яких
враховуються місцеві культурні, політичні та історичні традиції.
Питання, пов’язані з визначенням місця та ролі управлінських
взаємовідносин у туристичній сфері України розробляються як вітчизняними,
так і зарубіжними дослідниками. Проте на сучасному етапі ще не доведено
безпосередній характер залежності рівня розвитку туризму від ефективності
управління та використання новітніх підприємницьких технологій в
туристичній сфері, зокрема відсутнє достатнє наукове обґрунтування ресурснорекреаційного забезпечення підприємницької діяльності в цій сфері економіки.
Сучасна економічна наука майже не дає рекомендацій з питань використання
потенціалу кластерної форми об’єднання підприємств туризму як складової
антикризового управління. Сучасні об’єднання підприємств туризму
потребують наукових досліджень і рекомендацій по формуванню та
впровадженню корпоративної культури в систему кластерної організації
діяльності туристичних підприємств. Не повністю виявлено вплив механізмів
управління та регулювання на зростання соціальної та економічної
ефективності туристичної галузі, що є важливим елементом у процесі
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входження нашої держави на світовий туристичний ринок. Дещо звужено
розглядаються питання вибору оптимальних шляхів розвитку національного
туризму та дієвої системи організації і регулювання туристичної сфери з боку
органів державної влади.
Сучасні кризові явища та радикальні трансформації економічних і
політичних інститутів змінюють механізми та функції соціально-економічного
управління та активізують можливості адаптації форм організації діяльності
туристичних підприємств до ризиків і викликів ринкової економіки, що
викликає необхідність наукових досліджень цих процесів.
Потреба в системних наукових розробках управління підприємствами
туристичної сфери в Україні та захист практичної діяльності суб’єктів
господарювання в умовах ринкових ризиків і економічної кризи обумовили
необхідність розробки комплексу організаційних механізмів управління
підприємств сфери туризму, що зумовило вибір теми, визначення мети й
завдань та стало предметом дослідження.
Поступово туризм перетворюється в предмет теоретичного осмислення
вітчизняних економістів, управлінців, істориків, археологів, соціологів,
педагогів, географів, медиків, урядовців тощо.
Науково доведено, що розвиток туризму неможливий без наявності
певних умов і факторів, які поділяються на внутрішні та зовнішні. До
внутрішніх умов відносять природно-географічні та соціально-економічні
умови, причому саме останні відіграють визначальну роль. Соціальноекономічні передумови розвитку внутрішнього туризму обумовлені суспільним
устроєм тієї чи іншої країни, рівнем розвитку продуктивних сил, масштабами
господарських накопичень, особливостями структури населення, його
життєвим рівнем, наявністю трудових ресурсів, умовами праці, транспортним
забезпеченням тощо. Зовнішні умови розвитку туризму характеризуються як
конкретні умови, в яких здійснюється туристичний рух та відбувається обмін
послугами з іншими країнами.
В ході проведення глибокого дослідження соціально-економічної
орієнтації розвитку підприємств туризму. Доведено, що туристична сфера несе
значне соціальне навантаження, зокрема організація відпочинку, питання
раціонального проведення дозвілля, залучення до туристичних подорожей всіх
верств населення, підвищення культурного рівня споживачів туристичного
продукту.
Варто відзначити, що сучасна наукова думка акцентує увагу на
гуманізуючий ролі туризму та туристичній діяльності, які гуманізують
відносини між народами, протидіють суперництву, протистоянню та недовірі.
Наголошується, що туризм здебільшого розвивається в регіонах, де
знаходиться обмаль промислових підприємств різноманітних галузей
економіки, оскільки діяльність цих об’єктів часто призводить до забруднення
навколишнього природного середовища, деформації екологічної рівноваги, що
в свою чергу не допустимо для розвитку туристичної індустрії. Туристичними
регіонами вважаються місця, які володіють природними, історико-культурними
та соціально-економічними ресурсами.
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Всесвітня Туристична Організація (ВТО), членом якої Україна стала в
1997 р., визначає туристичний регіон як територію, що має велику мережу
туристичних закладів і послуг, необхідних для організації відпочинку,
туристичних подорожей чи оздоровлення. Із даного визначення можна зробити
висновок про те, що туристичний регіон може вважатися самостійним лише за
наявності розвиненої туристичної інфраструктури, яка б повністю задовольняла
потреби споживачів туристичного продукту. Під туристичним регіоном слід
розуміти географічну територію (місто, регіон), яку турист обирає з метою
задоволення туристичних потреб. Така територія має всі заклади, необхідні для
перебування, розміщення, харчування та організації дозвілля туристів. Таким
чином, регіон являє собою єдиний туристичний продукт і конкурентоздатну
одиницю, і повинен діяти як стратегічна підприємницька структура. Якість
регіону як виробника туристичних послуг повинна вимірюватися по тому,
наскільки добре цей регіон може пристосовувати свої послуги під потреби
споживачів.
Ефективне функціонування туристичної галузі, розширення туристичної
індустрії не можливе без участі декількох сторін: суб’єктів підприємництва,
споживачів туристичних послуг і державного управління. Туризм є складною
соціально-економічною системою, він охоплює практично все населення
країни, чим обумовлена необхідність державного регулювання цієї галузі.
Розглядаючи питання регуляторного забезпечення ринкових умов
господарювання підприємств туристичної сфери визначає роль держави в
розвитку туризму, досліджується механізми державного регулювання туризму.
По-перше, роль держави полягає в розробці правових і фінансово-економічних
меж, які визначають параметри розвитку туристичної сфери. По-друге, в
розробці механізму інвестицій, спрямованих державою для пріоритетного
розвитку інфраструктури туризму, особливо в зонах, фінансування яких із
часткових джерел не можливе. В межах регуляторного забезпечення
вирішуються: підготовки та перепідготовки кадрів для туристичної сфери,
підтримка малого і середнього бізнесу в сфері туризму; інформаційне
забезпечення та рекламна діяльність туристичних підприємств; просування
національного туристичного продукту на міжнародний туристичний ринок;
сприяння розробці нових національних туристичних продуктів. Визначено, що
кластерно-корпоративна модель антикризового управління підприємствами
туристичної сфери - є ресурсно-рекраційне забезпечення підприємницької
діяльності суб’єктів туристичної сфери, а потенціал кластерної форми
об’єднання підприємств туризму істотно впливає на розвиток підприємств
туристичної сфери.
Доведено, що використання нових форм об’єднання підприємств туризму
формує кластерну концепцію регіонального розвитку туристичної сфери та
забезпечує завдяки кластерам протистояння туристичних підприємств кризі та
кризовим явищам. Впровадження кластерної форми об’єднання підприємств
туризму як складової антикризового управління, забезпечує динаміку
соціально-економічних процесів регіону, міжрегіональну кооперацію та
транскордонні зв’язки.
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Концепцію формування кластерної системи пропонується визнати
пріоритетним напрямом розвитку регіонального туристичного підприємництва.
В сфері туризму кластерні об’єднання створюються з метою захисту
внутрішнього регіонального ринку та підвищення рівня конкурентних переваг
всіх засновків кластерів.
Вплив рекреаційних ресурсів на розвиток підприємств туристичної
сфери здійснюється через задоволення всебічних потреб людини, пов’язаних із
оздоровленням, відпочинком, компенсацією життєвої енергії. З економічної
точки зору, рекреація спрямована на відтворення робочої сили, на формування
споживчого попиту як на товари, так і на послуги. Своєю діяльністю вона
прискорює розвиток господарства певної території, розширює сферу
використання праці, суттєво впливає на структуру балансу грошових доходів і
витрат населення, активізує приплив інвестиційних ресурсів регіону.
Рекреаційний комплекс розглядається як частина світового господарства,
пов’язана з опануванням територій для відпочинку, профілактичного та
реабілітаційного лікування, туризму.
На основі аналізу географічних, природних, історичних і економічних
умов Закарпатського регіону, доведено, що туристичне підприємництво є
основним пріоритетом регіонального розвитку. З одного боку, у порівнянні з
іншими регіонами природа Закарпаття в багатьох місцях зберегла свій
первісний стан, що сприяє розвитку різноманітних форм відпочинку і туризму.
З іншого боку, виключно важливе клімато- та водорегулююче значення
Закарпаття як для України, так і для сусідніх європейських держав, зумовлює
гостроту питання збереження унікальної природи краю. Якщо відкинути чисто
консервативні варіанти виконання цієї задачі, то туризм і відпочинок у
екологічно обґрунтованих межах можуть виступати активною формою
забезпечення екологічної безпеки всього регіону.
В Україні збереглось й посилилось запізнювання в часі еволюційного
розвитку інститутів управління в цілому та туристичної сфери, зокрема.
Унаслідок цього реформи управління підприємницького сектора зіштовхуються
з наступними викликами: необхідністю реформування пострадянської
інституціональної системи, норм економічного та соціального поводження
суб’єктів
господарювання;
заміною
індустріальної
парадигми
постіндустріальною, що спонукає підприємства знаходити важелі входження в
нове соціально-економічне середовище; стрімкою глобалізацією ринків,
одночасно регіоналізацією і фрагментацією економічного простору. Входження
України в єдиний економічний простір викликало внутрішні імпульси до змін,
безпосередньо в діяльності підприємств туризму.
Сфера туризму являє собою надмірно складний механізм як з технічної,
так і з організаційної точки зору. Туристичні райони характеризує складна
організаційна структура, обумовлена взаємодією національних підприємств
туристичної індустрії з підприємствами традиційних секторів (промисловість,
сільське господарство тощо) і транснаціональними корпораціями, чим
обумовлена
необхідність
формування
відповідного
інституційного
забезпечення підприємництва в цілому та сфері надання туристичних послуг.
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Сьогодні в більшості країн світу діяльність національних туристичних
підприємств забезпечується відповідними інститутами, основним завданням
яких є управління розвитком туризму, сприяння збільшенню надходжень від
вітчизняного та іноземного туризму, розширення туристичного сезону і
спрямування туристичних потоків у нові райони країни. В рамках своїх
повноважень відповідні туристичні інституції, організації проводять рекламну,
організаційну та дослідницьку роботу.
Спираючись на дослідження Всесвітньої туристичної організації, в
розділі підкреслюється, що більшість національних туристичних інституцій
займаються регулюванням і контролюванням підприємств туристичної
індустрії, зокрема: розробкою та регулюванням готелів і додаткових засобів
розміщення, контролем цін, класифікацією, видачею ліцензій та дозволів на
будівництво, модернізацію та розширення об’єктів, розробкою правил та
регулюванням діяльності турагенств і туроператорів, питаннями законодавства,
здійсненням контролю за його виконанням, видачею ліцензій на відкриття
туристичних організацій, їх класифікацією.
Наукова позиція полягає в тому, що поєднання інституційних та
адаптивних можливостей підприємств туристичної сфери спроможні
забезпечити реалізацію пріоритетних напрямів удосконалення управління
підприємництвом в сфері туризму.
Аналіз наукових джерел, присвячених проблемам управління
туристичною сферою, свідчить що вони належать до найважливіших
управлінських та організаційних проблем, рівень наукових розробок яких
недостатній та всебічно не охоплює сучасний розвиток наукової спеціальності
“економіка та управління підприємствами”, чим обумовлено гостра потреба в
комплексних дослідженнях управління підприємствами туристичної сфери.
Вивчення законодавчої та нормативно-правової бази дав підстави
зробити висновок, що основою правового регулювання туристичної сфери
України є Закон України “Про туризм”, який визначає загальні правові,
організаційні та соціально-економічні засади управління в сфері туризму та
спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав
громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров’я, на безпечне
для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при
задоволенні потреб у туристичному продукті. Він встановлює засади
раціонального використання туристичних ресурсів та регулює відносини,
пов’язані з організацією і здійсненням туризму на території України та в
регіонах.
Аналіз сучасного стану розвитку підприємств сфери туризму дав змогу
зробити висновок про нераціональне використання туристичного потенціалу, а
також визначити чинники, які гальмують ріст розвитку туризму. Одним із
найбільш вагомих чинників, який негативно впливає на подальший розвиток
туризму, є низький рівень розвитку матеріально-технічної бази туризму.
Зроблено висновок про необхідність скоординованого та ефективного
управління ресурсно-рекреаційним забезпеченням в сфері туризму, визначені
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пріоритети їх використання, основним із яких є реконструкція та модернізація
існуючої матеріальної бази туризму.
Важливою умовою розвитку туризму як визначального фактора
модернізації економіки й стабілізації соціальної обстановки, є регуляторне
забезпечення ринкових умов господарювання підприємств туристичної сфери.
В основу системи регуляторного забезпечення доцільно покласти
наступні пріоритети: створення розгалуженої інфраструктури туризму,
підвищення якості та асортименту туристичних послуг; реконструкція та
модернізація діючих туристичних об’єктів, проектування та здійснення нового
будівництва; концентрація коштів і ресурсів на об’єктах туристичної
інфраструктури; активне залучення приватного сектору до туристичного
бізнесу; пошук оптимальних форм залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій в туристичну галузь та створення сприятливих умов для інвесторів;
підтримка внутрішнього та іноземного (в’їздного) туризму; формування банку
ділових ініціатив та їх експертна оцінка; вивчення міжнародного ринку
туристичних послуг, ділової активності і конкретних пропозицій зарубіжних
партнерів; активне формування високо-кваліфікованого кадрового корпусу в
сфері туристичного бізнесу; налагодження потужної реклами вітчизняного
туристичного продукту, випуск високоякісного інформаційно-довідкового
матеріалу; безперервність та послідовність туристичного виховання для різних
вікових груп громадян на всіх етапах їх життя; урахування інтересів різних
категорій населення у процесі розробки програм розвитку туризму; визнання
самостійності всіх суб’єктів туристичної діяльності, рівності їх прав на
державну підтримку; створення сприятливих умов для вітчизняних та
іноземних інвесторів у галузі туризму.
Зроблено висновок, що кластерні об’єднання дають можливість
забезпечити впровадження корпоративної культури в діяльність туристичних
підприємств. Дослідження корпоративної культури базується на методології
відтворення та теорії життєвого циклу туристичного продукту, чим
обумовлюється формування правил поведінки кожного учасника кластерного
об’єднання та їх взаємовідносин в процесі створення туристичного продукту.
Література до розділу 3.32
1. Закон України “Про туризм” // Відомості Верховної Ради України - 1995. - № 29.
2. Програма розвитку туризму в Україні до 2005 р., затверджена Кабінетом Міністрів
України, Урядовий кур’єр, № 26 - 1995. - С. 7.
3. Послання Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у ХХІ
сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки” //
Урядовий кур’єр. № 11 - 2000. - С. 3.
4. Манільська декларація з світового туризму (1980 р.) Всесвітньої Туристської
Організації, ВТО. - 1980. - 8 с.
5. Хартія туризму (1985 р.) Всесвітньої Туристської Організації, ВТО. - 1985. - 12 с.
6. Глобальний етичний Кодекс туризму (1999 р.) Всесвітньої Туристської Організації,
ВТО. - 1999. - 6 с.
7. “Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя”: Програма міжнародної
науково-практичної конференції, -1-3 жовтня 1998р. Херсон. - Херсон: Херсон. Держ.
пед. ун-т. Асоціація вчителів географії України. -К., 1998.-16 с.
301

8. Абуков А.Х. Туризм сегодня и завтра: Туристско-экскурсионная работа профсоюзов.
– М.: Профиздат, 1978. – 269с.
9. Азаров В.И. Экономика и организация туризма.- М., 1972.
10. Айгистова О.В., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И. Введение в бизнес туроперейтинга.
Учебно-методическое пособие. – М.: РМАТ, 1996. – 250с.

3.33. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ В СИСТЕМІ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Сітак І.Л.
асистент
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Нестабільний характер зовнішнього середовища, який визначається
постійними коливаннями макроекономічних показників та періодичними
проявами фінансових криз, вимагає від підприємств переглянути стратегічні
орієнтири своєї діяльності та поступово адаптуватися до нових прийомів і
методів введення бізнесу, активізувавши при цьому зусилля на пошуку
принципово нових шляхів зростання, націлених на забезпечення необхідного
(ефективного за існуючих умов) та достатнього (найменш затратного) рівня
стійкості підприємства. Процес стратегічного управління стійкістю
підприємства ґрунтується на прийнятті комплексу управлінських рішень
стосовно деталізації заходів в складі загального напрямку розвитку та
координації цих процесів. Вибір і формування стратегії дозволяють
підприємству визначити напрямки та способи руху до цілей. Але навіть у
випадку створення комплексу необхідних умов для її реалізації з часом можуть
виникати певні труднощі і проблеми, які є наслідком впливу кризоутворюючих
протиріч.
Широкий спектр питань щодо управління стійкістю підприємства та
розробки підходів щодо її оцінки розкрито в працях таких вчених. як
Завадський Й.С., Лях Л.М., Баранівська Х.С., Сокол О.Г., Фещур Р.В.,
Мохонько Г.А., Докієнко Л.М., Берлін М.С., Ковалевич В.М., Каляка С.В.,
Гончаренко О.М., Усова І.А. тощо. Проте наразі лишається актуальним
дослідження сутності управління стійкості функціонування підприємства та
виявлення основних її складових, які б найповніше характеризували стійкість
підприємства.
Дослідженням питання економічної стійкості підприємств з умовах
багатоваріантності. взаємопов’язаності та динамічності чинників зовнішнього і
внутрішнього середовищ займались Ареф'єва О., Афанасьєв, В. Беренс, Ю.
Брігхем, Дж. К. Ван Хорн, О. Василенко, Д. Городинська, В. Іванов, А.
Кузнецов, Є. Кучєрова, Л. Мельник, М. Морішима, І. Омельченко, У. Оучі, О.
Пономаренко, О. Раєвнєва, Л. Родіонова, В. Самуляк, А. Севастьянов, В.
Семенов, Ю. Сімех, С. Тхор, Р. Фатхутдинов, Е. Хелферт, Н. Холт, Н. Шандова,
В. Ячменьова та ін. Неоднозначність дефініцій, відсутність злагодженості
поглядів учених щодо визначення сутності та змісту категорії «економічна
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стійкість підприємства» та єдиної категорійної бази з цієї проблеми зумовили
актуальність нього дослідження.
Таблиця 1
Підходи авторів щодо визначення поняття «економічна стійкість» [1-4]
Позиції авторів щодо трактування поняття
«економічна стійкість»
1.
Стан його матеріальних економічних і трудових ресурсів. їх розподіл
і використання, які забезпечують розвиток підприємства на основі
Алєксєєнко Н.
зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності та
кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризиків
2.
Такий рівноважний стан промислового підприємства, при якому
економічні н управлінські рішення здатні регулювати основні
Анохін С.
чинники
стійкого
положення
підприємства:
управління,
виробництва, фінансів, персоналу і стратегії в заданих межах ризику
3.
Стан рівноваги або здатність повертатися в цей стан відкритої
соціально-економічної системи (підприємство), після того як мало
Колодізєв О., місце виведення з цього стану зовнішніми й внутрішніми
Нужний К.
збурюючими впливами за рахунок ефективного використання усіх
видів ресурсів з подальшою спроможністю забезпечувати
оптимальний процес їх поповнення
4.
Здатність системи зберігати свій працездатний стан щодо досягнення
Василенко О.
запланованих результатів за наявності різних мінливих впливів
5.
Можливість збереження якісної визначеності при зміні структури
Цигичко В.
системи й функцій її елементів
6.
Рівноважний стан буде стійким, для будь-якої завданої області
Левицький Е.
допустимих відхилень від стану рівноваги
7.
Системне явище, яке виступає індикатором відхилень ви потенційно
Бурда А.
можливого конкурентного стану на певному етапі життєдіяльності
підприємства
8.
Така організація його виробничо-господарської діяльності, що дає
змогу забезпечити стабільні техніко-економічні показники з
Єремейчук Р.
позитивною динамікою й ефективно адаптуватися до збурювань
навколишнього й внутрішнього середовища
9.
здатність підприємства трансформувати фінансові ресурси з
Костирко Л.А. максимальною економічною вигодою і мінімальним ризиком
10.
результат взаємодії підприємства з об'єктами зовнішнього
середовища з метою його оптимального функціонування й розвитку
Криворотов
в умовах економіки, що розвивається, для якої характерне зростання
В.С.
конкуренції, ускладнення господарських зв'язків і посилення
нерівномірності розвитку господарських систем.
Джерело

Сучасна вітчизняна економічна думка з питань стратегічного фінансового
управління в основному розглядає організаційні питання формування окремих
стратегій розвитку та їх інформаційного забезпечення, в меншій мірі
торкаючись таких важливих питань, як процедури та організаційно-методичні
аспекти розробки фінансової стратегії стратегічна діагностика потенціалу
фінансово-економічної стійкості; вибір альтернатив фінансової стратегії та
механізм контролінгу її реалізації; процедури прогнозування сталого розвитку
підприємства на основі його стратегічної вартості. Отже, вирішення питань
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стратегічного управління економічною стійкісті підприємства потребує
подальших досліджень.
Метою статті є дослідження сучасних підходів до діагностики економічної
стійкості промислових підприємств на основі індикаторів стійкості.
Економічний зміст терміну "стійкість" нерозривно пов'язан з
загальфілософським визначенням цього поняття. Так під стійкістю якогонебудь явища або процесу мається на увазі несхильність його коливанням і
змінам; твердість, стійкість і надійність [1, с. 74]; сталість, перебування в
одному стані; здатність зберігати даний стан, незважаючи на дію різних сил [1,
с. 70].
У цьому зв'язку підприємство доцільне розглядати в якості своєрідного
системного інтегратора - цілісного економічного суб'єкта, що поєднує в часі й у
просторі різноманітні соціально-економічні процеси й ефект, що витягає,
шляхом використання системних мультиплікативних ефектів. При цьому
підприємство виступає як відносно стійкого, цілісного і відмежована від
навколишнього середовища самостійна соціально-економічна система, що
інтегрує в часі і просторі процеси виробництва (реалізації) продукції і
відтворення ресурсів.
Таблиця 2
Підходи вчених до складових стійкості
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Аналіз літературних джерел, наведений у табл. 1, дає змогу виокремити
специфічні ознаки категорії й узагальнити їх таким чином: економічна стійкість
підприємства - це збалансований стан економічних ресурсів, який забезпечує
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сталий розвиток підприємства на основі зростання прибутковості, підвищення
платоспроможності та зміцнення конкурентних позицій з урахуванням впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників.
Таким чином, узагальнення визначень економічної стійкості дає
можливість виявити, що більшість економістів уявляють економічну стійкість
як характеристику здатності підприємства зберігати свої основні параметри на
певному рівні й стабільно функціонувати в умовах впливу зовнішніх і
внутрішніх факторів різної природи. Класифікація видів стійкості роботи
підприємства дозволяє конкретизувати завдання забезпечення стійкого
розвитку підприємства й використати для її рішення відповідні механізми,
розроблені для кожного виду стійкості (табл. 2).
Виходячи з розуміння економічної стійкості підприємства і визнання
вирішального впливу на неї результатів інноваційної діяльності, можна
запропонувати таке її поняття: економічна стійкість підприємства - це
успадкована комплексна характеристика підприємства, рівень вияву якої в
поточний і довгостроковий періоди вирішальною мірою визначається
результатами інноваційної діяльності підприємства. Розуміння економічної
стійкості враховує об'єктивні умови, які вимагають від підприємства постійного
здійснення інноваційної діяльності для забезпечення стійкості свого
функціонування (табл. 3).
Таблиця 3
Фактори економічної стійкості
Ознака
1. За способом
впливу

2. За місцем
виникнення

3.За характером дії
4. За ступенем
обумовленості

Фактори
стабілізуючі (позитивно впливають на рівень економічної стійкості)
дестабілізуючі (негативно впливають на рівень економічної стійкості)
внутрішні
операційні фактори (неефективний маркетинг, недиференційований
асортимент продукції, неефективний виробничий менеджмент, тощо)
інвестиційні фактори (неефективний фондовий портфель, перевитрати
інвестованих коштів, неефективний інвестиційний менеджмент, тощо)
фінансові фактори (неефективна фінансова стратегія, висока вартість
капіталу, велика доля позичкового капіталу, ріст дебіторської
заборгованості, неефективний фінансовий менеджмент, тощо)
зовнішні
загальноекономічні (інфляція, нестабільність податкової системи та
законодавства, зниження доходів населення, тощо)
ринкові (зниження місткості ринку, зниження попиту, нестабільність
валютного ринку, ріст пропозиції товарів-субститутів, тощо)
інші фактори (політична нестабільність, негативні демографічні
тенденції, стихійні лиха, тощо)
прямі
опосередковані
об’єктивні ( обумовлені процесами, що об’єктивно розвиваються, форс
мажорні обставини)
суб’єктивні (створюються свідомо окремими групами людей)

В дослідженні було проведено аналіз діяльності підприємств
машинобудівної галузі, а саме: основні представники машинобудування ВАТ
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«Турбоатом», ВАТ "Завод ім. Фрунзе", ПАТ "Точприлад", ПАТ "Харківський
електротехнічний завод "УКРЕЛЕКТРОМАШ", ПАТ "Старокраматорський
машинобудівний завод", ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод". На рис. 2
та 3 представлено динаміку чистого прибутку та чистий рух коштів
підприємств.
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Рис. 1. Динаміка чистого прибутку підприємств машинобудування України
Аналіз даних рис. 1 свідчить про різноспрямованість динаміки чистого
прибутку підприємств, що аналізуються. Ці особливості є підґрунтям для
визначення тенденцій і перспектив розвитку машинобудування України та
пошуку конкурентних переваг для забезпечення виходу з економічної кризи та
подальшого сталого розвитку і зростання. Кількісно фінансову ситуацію на
підприємстві з обліком можливих трьох ситуацій, тобто руху грошових коштів
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від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності можна визначити за
допомогою моделі оцінки коефіцієнта фінансової стійкості, що характеризує
позитивну або негативну зміну в цьому русі [5].
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Рис. 2. Чистий рух коштів підприємств машинобудування
Для цього введемо наступні позначення:
CFop - рух грошових коштів від операційної діяльності;
CFinv - рух грошових коштів від інвестиційної діяльності;
CFfin - рух грошових коштів від фінансової діяльності;
CF1 - результуюче значення руху всіх грошових коштів у звітному
періоді;
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CF0 – результуюче значення руху всіх грошових коштів у попередньому
періоді;
CFsm - сума узятих по модулю значень CF1 и CF0;
Kcf - коефіцієнт, що характеризує фінансову стійкість підприємства, на
основі аналізу руху грошових коштів.
Методика визначення Kcf [5]:
K

cf



CFop1 +CFinv1+CFfin1
|CFop1 +CFinv1+CFfin1 ||CFop0 +CFinv0 +CFfin0 |

 100%

CFop0 +CFinv0 +CFfin0
|CFop1 +CFinv1+CFfin1 ||CFop0 +CFinv0 +CFfin0 |

 100%

Запропонований коефіцієнт Kcf має діапазон значень від 0% до 100%, де
100% - це найвищий рівень фінансової стійкості. Можна припустити можливий
діапазон змін коефіцієнта Kcf :
від 0% до 20% - критичне значення;
від 21% до 40% - незадовільне значення;
від 41% до 60% - задовільне значення;
від 61% до 80% - гарне значення;
від 81% до 100% - відмінне значення.
Можуть бути і інші судження щодо інтервалів зміни цього коефіцієнту,
але незалежно від підходів все рівно необхідно буде враховувати зазначені 5
ситуаційних діапазонів.
Таким чином, на основі розрахованого чисельного значення коефіцієнта
KCF можна зробити висновок про те, що розглянуте підприємство має
задовільне значення показника фінансової стійкості. Результати розрахунку
коефіцієнту фінансової стійкості наведено у табл. 4.
Таблиця 4
Розрахунок значення показника фінансової стійкості
№
Підприємство
п/п
1. ВАТ «Турбоатом»

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,22

0,34

1,58

1,33

2,07

5,15

2. ВАТ "Завод ім. Фрунзе"

0,63

0,37

0,07

0,37

0,59

1,15

3. ПАТ "Точприлад"
ПАТ "Харківський електротехнічний
4.
завод "УКРЕЛЕКТРОМАШ"
ПАТ "Старокраматорський
5.
машинобудівний завод"
ВАТ "Стахановський вагонобудівний
6.
завод"

0,40

0

0

0

0,24

0

0,01

0,45

0

0

10,2

0,00

0,11

0,08

0

0,01

0,08

0,04

0,15

0,21

0,24

0

0,54

0,28

Аналіз даних табл. 4 оказав, що тенденція щорічного збільшення
показника, тобто покращення фінансової стійкості спостерігалась на таких
підприємствах як: ВАТ «Турбоатом», ВАТ "Завод ім. Фрунзе". енденція
незначного зменшення показника, тобто незначне погіршення фінансової
стійкості
засвідчено на таких підприємствах як: ПАТ "Харківський
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електротехнічний завод "УКРЕЛЕКТРОМАШ", ПАТ "Старокраматорський
машинобудівний завод", ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод".
Тенденція постійного зменшення показника, тобто погіршення
фінансової стійкості впродовж 2006-2011 рр була характерна для ПАТ
"Точприлад".
Поглиблений аналіз фінансової стійкості підприємств дав змогу виявити
основні причини зменшення показника FSI, а саме скорочення величини
прибутку, збільшення позикових коштів,
як короткострокового так і
довгострокового характеру, фінансова криза 2008 р., котра призвела до
погіршення фінансовго стану, внаслідок чого підприємства невзмозі були
відновити господарську діяльності у повному обсягу.
Висновки. Сучасна практика господарювання та управління
виробництвом в основному зводиться до реакції на негативні зміни в ньому і
зовнішньому середовищі. У зв’язку із цим запропоновано впровадити у практику
управління систему економічного прогнозування діяльності підприємств.
Запропонований в роботі коефіцієнт фінансової стійкості підприємства може
використовуватися на різних підприємствах з метою оперативного і
стратегічного управління грошовими потоками і своєчасного виявлення
негативних моментів в цьому процесі.
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3.34. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Скриль В.В.
к.е.н., асистент
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Уряд України, усвідомлюючи незадовільний стан ЖКГ, до сьогодні
продовжує свою діяльність з реформування галузі. Варто зазначити, що
Постановою Кабінету Міністрів України №139 від 14.02.2002 р. була схвалена
«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2002-2005 роки та на період до 2014 року», в якій була передбачена
демонополізація та створення конкурентного середовища на ринку житловокомунальних послуг. Також позитивними результатами є відновлення Указом
Президента від 16.03.2002 р. №259/2002 діяльності Державного комітету
України з питань ЖКГ з метою забезпечення проведення цієї реформи, реалізації
державної політики у сфері ЖКГ та міського електротранспорту, здійснення
управління у зазначеній сфері.
Однак аналіз виконання лише першого етапу її показників говорить про те,
що для виконання повномасштабного реформування галузі необхідне прийняття
цілої низки нормативно-правових актів, які регулюють функціонування
підприємств ЖКГ і направлені на створення інституту власника житла, розвиток
ринкових відносин у сфері утримання житла, контроль за його технічним станом
та дотримання договірних показників якості й обсягу надання послуг.
З метою стабілізації роботи ЖКГ та його реформування, починаючи з 2004
року, здійснено чимало перетворень і прийнято закони України «Про
загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2010-2014 роки» від 24.06.2010 р. №1869-ІV, «Про житловокомунальні послуги» від 24.06.2004 р. №1875-ІV, «Про теплопостачання» від
02.06.2005 р. №2633-ІV, «Про комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від 05.04.05 р.
№2509–ІV, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. №145–р
«Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030р.»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 р. №436-р «Про
затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року», «Про державно-приватне партнерство»
від 01.07.2010 р. №2404-VI , «Про Національну комісію регулювання ринку
комунальних послуг України» від 09.07.2010 р. № 2479-VI.
Варто зазначити, що з прийняттям Закону України «Про загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2010-2014 роки», з метою розв’язання проблем житлово-комунального
господарства, було розроблено програму, де визначено першочергові цілі,
спрямовані на досягнення визначених основних напрямів: організація
ефективного управління у сфері виробництва та надання житлово-комунальних
послуг; поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства,
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створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;
забезпечення
беззбиткового
функціонування
підприємств
житловокомунального господарства; технічне переоснащення житлово-комунального
господарства, наближення до вимог Європейського союзу показників
використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житловокомунальних послуг.
Водночас Законом України «Про житлово-комунальні послуги»
передбачалось утілення одного з елементів нормативно-правового забезпечення
реформування галузі, а його виконання дозволило запровадити цивілізовані
договірні відносини між споживачами й виконавцями послуг, визначити межі
відповідальності сторін договору, встановити прозору процедуру затвердження
цін і тарифів привести у відповідність оплату до кількості та якості реально
наданих послуг, підвищити рівень оплати за них.
ПРОБЛЕМИ

Необхідність врахування
коливань середньої температури зовнішнього
повітря в опалювальний
період
Відмова споживачів від
послуг ГВП
Відсутність коштів на
оплату енергоносіїв
Протизаконне
встановлення
споживачами автономного
опалення

ОСОБЛИВОСТІ АВТОНОМНОГО
ОПАЛЕННЯ
Сильні сторони:

- Витрати на опалення для споживачів
зменшуються
- Вибір прийнятного для споживача режиму
роботи системи
- Незалежність індивидуальної системи
опалення від проблем теплопостачання в
разі несплати платежів
- Зниження загрози масового відключення
споживачів
- Відсутність теплових мереж та необхідних
втрат для їх утримання
Слабкі сторони:
- Перетік тепла в разі відключення
споживачами своїх систем
- Порушення будівельних норм: екологічне
забруднення, вибухонебезпечність
- Порушення теплового балансу будівлі
- Перетік тепла від приміщень, які мають
опалення до приміщень з автономним
опаленням
- Розбалансованість гідравлічного режиму
системи опалення та ГВП
- Відсутність у будинках димових каналів

Рис. 1. Проблеми та особливості підприємств теплового господарства України
(розроблено автором)
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Метою схвалення Закону України «Про теплопостачання» було створення
правових засад для забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення
енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення та
вдосконалення механізму функціонування ринку теплової енергії та захист прав
споживачів. Основні проблеми й особливості підприємств теплового
господарства представлені на рис. 1.
Також требо підкреслити і те, що наступним законодавчим актом стало
схвалення Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та
електричної енергії (когенерацію) і використання скидного енергопотенціалу».
Слід зазначити, що ще в жовтні 1997 року Рада Міністрів ЄС прийняла
стратегічне рішення, яке передбачало впровадження комбінованого виробництва
теплової енергії та електричної енергії. Комбіноване виробництво теплоти є
однією з небагатьох технологій, що дозволяє розв’язати проблему
енергоефективності за досить невеликий термін. Одна з найгостріших проблем
української економіки – висока енергомісткість виробництва. За цим показником
Україна займає одне з перших місць. З урахуванням явно недостатнього власного
виробництва енергоносіїв і залежності від зовнішніх поставок, що випливає з
цього, підвищення енергетичної ефективності стає на найближчий період
ключовим завданням. Істотні резерви економії первинних енергоносіїв
зосереджені в енергетичній галузі – на стадії виробництва електричної й теплової
енергії. Комбіноване вироблення електроенергії та тепла є перспективною,
перевіреною на практиці технологією, яка дозволяє розв’язати це завдання.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, постачання теплової
енергії в європейських країнах характеризувалося показниками, що наведені в
табл. 1.
Таблиця 1
Теплопостачання європейських країн [3]
Країни
Україна
Болгарія
Чехія
Данія
Фінляндія
Німеччина
Угорщина
Польща
Словаччина
Швеція

Частка споживачів, що використовують централізоване
теплопостачання, (%)
64
44
58
40
44
9
22
53
8
34

Поставки
теплової енергії,
(ГВт•г)
468300
55000
92000
25000
24800
101500
23200
105300
2500
39100

Частка теплової енергії,
що виробляється на
ТЕЦ, (%)
23
82
63
60
72
57
52
47
43
19

Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії є більш
екологічним. При такому способі виробництва зменшується обсяг викиду
основного парникового газу СО2, кількість якого пропорційна кількості
вуглецю, що знаходиться у паливі, котре спалюється. Тобто, застосування
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більшого обсягу комбінованого виробництва знизить споживання палива, та
покращить екологічне середовище. Такі переваги відзначається як
пріоритетний напрям розвитку енергетики в Україні, і позитивно оцінюється
Європейським Союзом. Оптимізація тепло- й електропостачання промислових
підприємств, у тому числі із застосуванням технології комбінованого
вироблення, обіцяє дати значні результати, які виражатимуться в економії
енергоресурсів і зниженні затрат промисловості [1].
Варто зазначити, що централізованому теплопостачанню, а також
комбінованому виробництву теплоти та електроенергетики притаманні такі
переваги: гнучкість у використанні різних видів палива; зменшення проблем,
пов’язаних з ліквідацією відходів; висока ефективність; висока екологічність;
зменшення забруднення атмосферного повітря; висока рентабельність.
При роздільному виробництві теплової та електричної енергії електричну
енергію виробляють на конденсаційних станціях, де більше ніж 60% теплоти
викидається в атмосферу з димовими газами та втрачається в градирнях з
охолоджувальною водою. Проте більшу частку теплової енергії, яка
втрачається, можна використовувати шляхом подачі гарячої води або пари для
теплопостачання будівель та виробничих процесів, що дозволило б збільшити
ефективність використання палива.
При
порівнянні
децентралізованого
виробництва
теплоти
з
централізованим на базі комбінованого виробництва теплової та електричної
енергії слід брати до уваги економічні й екологічні переваги останнього,
особливо з використанням ефективних технологій очищення димових газів, а
також можливість використання теплоти, яка втрачається, використання
біомаси та інших низькопотенційних джерел теплоти.
Отже, централізоване теплопостачання має багато переваг, але умови
його широкого застосування в різних регіонах і країнах відрізняються, що
пояснюється не тільки кліматичними умовами, а й іншими факторами, як-от:
доступність місцевих ресурсів (газ, вугілля, нафта, гідроенергія); конкуренція
між газопостачальниками та підприємствами централізованого теплопостачання; капіталовкладення в системи централізованого теплопостачання є
довгостроковими та вигідними для суспільства, що часто не відповідає
прагненню приватних корпорацій щодо швидких доходів.
Так, перехід від індивідуальної системи опалення до централізованої
значно впливає на зменшення рівня забруднення атмосфери в містах.
Досягнення аналогічного ефекту без використання систем централізованого
теплопостачання потребує капіталовкладень у нові технології.
Варто відзначити, що міста України більш насичені тепловими мережами,
а ніж у світі. Загальна протяжність теплопроводів у нашій державі становить
близько 47 тисяч кілометрів у двотрубному обчисленні. На балансі підприємств
комунальної теплоенергетики України перебуває 20,8 тисячі кілометрів
теплових мереж у двотрубному обчисленні діаметрів від 50 до 800 мм.
За статистичними даними, майже 80% існуючих теплових мереж
прокладені у каналах із застосуванням мінеральної вати. Такі канали
піддаються проникненню ґрунтових та інших вод. Це сприяє до збільшення
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втрат тепла, пришвидшенню корозії і як наслідок – збільшення кількості аварій
з відключенням споживачів. За підрахунками фахівців, зазначені витрати у
теплових мережах становлять 30%, а по деяких регіонах – майже 40%. Строк
безаварійної служби таких мереж складає 10-15 років. Зазначені обставини
пояснюють ситуацію, за якою в України втрати тепла у 2-3 рази вище, а ніж у
Європі.
Отже, на нашу думку, головним напрямом у сфері теплового
господарства має бути застосування нових теплоізоляційних матеріалів,
конструкцій і технологій теплоізоляції. Надійну та ефективну роботу
трубопроводів теплових мереж можна забезпечити, якщо: основний
теплоізоляційний шар забезпечує теплові втрати, не більші за нормативні, й не
має у своєму складі речовин, що викликають посилення зовнішньої корозії
трубопроводів; фізичні та хімічні характеристики тепло-, гідро- й
антикорозійних шарів не змінюються протягом нормативного терміну роботи;
міцність конструкції трубопроводів забезпечує надійність роботи підземного
трубопроводу; досягнуто високий рівень індустріальності виготовлення
теплогідроізольованих трубопроводів у заводських умовах, що забезпечує
можливість контролю якості продукції, яка виробляється; упроваджено
технологію будівельно-монтажних робіт, яка забезпечує можливість контролю
якості робіт при прокладанні трубопроводів.
Найвищу ефективність з точки зору економії паливно-енергетичних
ресурсів і збільшення терміну безаварійності експлуатації теплових мереж
забезпечує застосування теплоізоляційних матеріалів з поліпшеними
характеристиками й прогресивної технології виробництва попередньоізольованих трубопроводів у заводських умовах.
Однією зі спроб поліпшення стану житлово-комунального господарства є
ухвалення розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 р. №436-р
„Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”.
Основною метою розроблення цієї стратегії є: створення умов для
постійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти;
визначення шляхів і створення умов для безпечного, надійного й сталого
функціонування енергетики та її максимально ефективного розвитку;
забезпечення енергетичної безпеки держави; зменшення техногенного
навантаження на довкілля та забезпечення цивільного захисту в сфері
техногенної безпеки ПЕК; зниження питомих витрат у виробництві та
використанні енергопродуктів за рахунок раціонального їх споживання,
впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання, раціоналізації
структури суспільного виробництва і зниження питомої ваги енергоємних
технологій; інтеграція Об‘єднаної енергосистеми України до європейської
енергосистеми з послідовним збільшенням експорту електроенергії, зміцнення
позицій України як транзитної держави нафти і газу [4].
Реалізація зазначених цілей дасть змогу створити умови для інтенсивного
розвитку економіки і підвищення рівня життя населення країни.
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Варто зазначити, що Україна належить до країн, частково забезпечених
традиційними видами первинної енергії, а отже, змушена вдаватися до їх
імпорту [4]. Саме тому економічне зростання України потребує суттєвого
технічного і технологічного переозброєння, структурних змін у галузях
національної економіки, ефективної системи мобілізації капітальних ресурсів та
забезпечення якісного оновлення і розширення основних фондів, зменшення
енергоємності ВВП. У паливному балансі України домінуюча роль належить
природному газу. За споживанням газу Україна займає шосте місце у світі після
США, Росії, Великобританії, Німеччини й Канади. Рівень забезпечення України
власними ресурсами природного газу становить понад 26 відсотків, решта газу
поставляється за імпортом з Росії та Туркменистану [2].
Дослідження довели, що Україна ─ одна з країн світу, де рівень
енергозатрат надзвичайно високий (табл. 2).
Їх питома вага в світовому споживанні енергії становить 1,9%, у той час як
кількість населення становить усього 1% населення землі. Такий дисбаланс
викликаний основними двома причинами: незбалансованою структурою
енергоспоживання і нераціональним використанням енергії в усіх галузях
економіки. За структурою споживання первинних паливних ресурсів в Україні за
минулі роки найбільший обсяг припадає на природний газ – 41%, тоді як у
країнах світу питома вага споживання газу становить 21%; обсяг споживання
нафти в Україні становить 19%, вугілля – 19%, урану – 17%, гідроресурсів та
інших відновлювальних джерел – 4% [4].
Таблиця 2
Структура споживання первинної енергії в Україні, країнах ЄС-15, США та у
світі в цілому [4]
Види енергії

Світ

Україна

Природний газ
Нафта
Вугілля
Уран
Гідроресурси та інші
відновлювальні джерела
Всього

21%
35%
23%
7%

41%
19%
19%
17%

Країни ЄС15
22%
41%
16%
15%

14%

4%

6%

7%

100%

100%

100%

100%

США
24%
38%
23%
8%

Отже, виходячи з даних табл. 2 можна дійти висновку, що Україна будує
енергетичну стратегію на імпортному паливі, ігноруючи власні енергоносії, не
вирішуючи питання паливно-енергетичних ресурсів.
Слід також зазначити, що узагальнюючими показниками ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів країни є питомі витрати
первинної енергії на одиницю валового внутрішнього продукту країни
(енергоємність ВВП) [3, с.4].
У цьому аспекті важливо відзначити і той факт, що валовий внутрішній
продукт України на кінець ХХ століття був майже в 1,9 разу менший за
середньосвітовий, становив лише 16% від середнього по країнах ЄС і лише 11%
− від рівня США [3, с.11]. Енергоємність ВВП України у 2,6 разу перевищує
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середній рівень енергоємності ВВП країн світу (рис.2). Причиною високої
енергоємності є надмірне споживання в галузях економіки енергетичних
ресурсів на виробництво одиниці продукції, що зумовлює відповідне зростання
імпорту вуглеводнів в Україну.

Рис. 2. Енергоємність ВВП країн світу, кг у.п./$ США (ПКС)
(*Key World Energy Statistics, 2003, 2004) [4, с.8]

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ

Законодавчі
акти,
регулювання
обґрунтованих
тарифів

Фінансові
потоки

ОБЛАСНІ ТА РАЙОННІ ОРГАНИ
ВЛАДИ
Власники майна теплового
господарства
1

7

3

4

Міський бюджет

Контроль рівня
цін і тарифів та
якості послуг

5

СПОЖИВАЧІ
послуг теплового
господарства

2

ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Надання послуг
споживачам

Рис. 3. Існуюча схема господарських взаємовідносин підприємств теплового
господарства [5, с. 148]
1 − договір про передачу підприємства теплового господарства комунального майна в повне
господарське відання, оперативне управління;
2 − договір між квартиронаймачем і ЖЕУ;
3 − бюджетні асигнування на покриття збитків від експлуатаційної діяльності підприємств;
4 − виділення коштів на капітальне будівництво;
5 − платежі населення та інші споживачів;
6 − адресна допомога тим громадянам, що найбільш гостро її потребують;
7 − договір на надання теплових послуг і виконання робіт [5, с.148].
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Державні органи
влади

Законодавчі акти,
нормативнометодичне
забезпечення та
контроль

Регулювання
економічно
обґрунтованих тарифів,
пільги та субсидії

Місцеві
органи влади

Місцева
контролююча
наглядова рада

Виділення
дотацій на
обслуговування
споживачів

Договір на
право надання
теплових
послуг

Договори
найму й
оренди

Місцевий
бюджет

Підприємства
теплового
господарства

Послуги

Адресна
допомога
пільговим
категоріям
споживачів

Податки,
цільові збори
та інші
платежі
споживачів
до бюджету

Договір на право
господарювання

Платежі населення
(та ін. споживачів)
підприємству

СПОЖИВАЧІ
Населення
та пільгова
група

Бюджетні та
Бюджтн
інші
і споживачі
та інші
споживачі

Рівень задоволення потреб споживачів

Рис. 4. Механізм господарських взаємовідносин функціонування між
підприємствами теплового господарства та іншими її учасниками
[авторська розробка]
Висока енергоємність ВВП в Україні
є наслідком істотного
технологічного відставання у більшості галузях економіки та житловокомунальній сфері, незадовільної галузевої структури національної економіки,
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зокрема імпортно-експортних операцій та впливу «тіньового» сектора
економіки [4, с.7-8]. У контексті цих проблем важливо також переглянути і сам
процес регулювання економічного механізму функціонування теплового
господарства. На сьогодні існує така схема господарських взаємовідносин у
тепловому господарстві, що представлена на рис. 3.
Але така модель функціонування теплового господарства майже
безконтрольна. Завдяки цьому існує необхідність у постійній перевірці
ефективного використання бюджетних коштів.
Саме тому нами на рис. 4. пропонується змінений механізм
взаємовідносин функціонування теплового господарства.
Впровадженням такого механізму, на нашу думку, можливо здійснити
вдосконалення ринкових принципів і відносин. Як зазначалось вище, основною
проблемою реформування галузі є його переведення її на ринкові принципи
господарювання та впровадження ринкових відносин. Саме з цією метою
необхідно вдосконалити систему управління відносин на ринку теплових
послуг.
Досягнення таких відносин можливе завдяки впровадженню пильного
контролю за діяльністю підприємств теплового господарства. А саме − функції
замовника, постачальника та власника, які на сьогодні зосереджені в одній
структурі, необхідно розподілити між трьома суб’єктами: функції власника
мають залишатися за місцевими органами влади; функції замовника повинні
належать споживачам послуг; функції постачальника мають передатися
місцевій контролюючій наглядовій раді. Це дасть змогу реалізувати механізм
зворотного зв’язку між споживачами і постачальниками теплових послуг на
регіональному рівні, який, у свою чергу, дає можливість впливати на якість
теплових послуг та підвищити соціально-економічну ефективність
функціонування теплового господарства у цілому.
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3.35. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДРЯДНИХ ДОРОЖНЬОБУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Токар І.І.
асистент кафедри економіки підприємства
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Забезпечення конкурентоспроможності є першочерговим стратегічним
завданням діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта, спрямованого на
ринкову перспективу, особливо гостро вирішення даного питання стоїть перед
дорожньо-будівельними підприємствами, які функціонують на підрядному
ринку. На теперішній час конкурентний ринок будівельних робіт і послуг, в
тому числі й в дорожній галузі, є достатньо сформованим й таким, що містить
значну кількість дорожньо-будівельних підприємств і організацій, які
змагаються за цінові й техніко-технологічні переваги виконання обсягів
будівельно-монтажніх робіт (БМР). Крім того, про розвиток ринку дорожньобудівельних робіт та послуг яскраво свідчить реформування української
нормативної бази відповідно до нових потреб підрядного ринку та вимог
міжнародних стандартів, також змінюється законодавство, що регламентує
відносини в дорожній галузі, економічні й організаційні умови дорожнього
будівництва.
Дослідженню конкурентоспроможності як економічної категорії
присвячено роботи багатьох вітчизняних та закордонних економістів теоретиків
та практиків. В загальному випадку їх можна поділити на три групи
концептуальних підходів:
 перша група – в основу розгляду конкурентоспроможності покладено
стратегічний підхід, зосереджений на досягнення конкурентних цілей об’єкта в
довгостроковій перспективі за рахунок його можливостей та в умовах дії
певного навколишнього середовища, порівняно з аналогічними цілями інших
суб’єктів зовнішнього і/або внутрішнього ринку. Представниками такої групи
наукових інтересів є В.А. Винокуров, А.П. Градов, А.Г. Демент’єва,
П.С. Зав’ялов, Б. Карлофф, О.М. Тридід, Л.І. Федулова та інші;
 друга група – в основу розгляду конкурентоспроможності покладено
інноваційний підхід, який передбачає розгляд конкурентоспроможності як
безпосереднього результату впровадження інновацій на макро- та
мікроекономічному рівнях, ефективності функціонування інноваційних систем
народного господарства та інтенсифікації розвитку суспільства в цілому.
Представники даної групи: Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук,
Б. Шлюсарчик, Й. Шумпетер та інші;
 третя група – ресурсно-виробничий підхід, сутність якого полягає в
розгляді конкурентоспроможності у невід’ємному зв’язку з загальною
ефективністю діяльності підприємства, отриманою за рахунок більш
досконалого використання та розподілу наявних ресурсів, удосконалення
виробництва та добре зваженої цінової політики. При цьому особлива увага
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приділяється продуктивності, рентабельності, виробничому потенціалу й
швидкості реакції підприємства до потенційної і/або реальної конкуренції на
ринку. Представниками виступають М.І. Гельвановський, П.Р. Диксон,
Л.І. Нейкова, С.В. Оборська, М. Портер, Д.М. Черваньев, З.Є. Шершньова,
А.Ю. Юданов та інші.
Аналіз останніх досліджень і публікацій [1 – 7] зазначив, що в роботах
вітчизняних та російських економістів – фахівців в сфері управління
конкурентоспроможністю будівельних підприємств і організацій, в тому числі
й дорожніх, – переважають ресурсно-виробничий та стратегічний підходи, що
пояснюється їх специфікою діяльності на підрядному ринку, зокрема:
 рухомий склад БМР з експлуатаційного утримання, реконструкцій та
будівництва автомобільних доріг, що характеризується мобільністю засобів
виробництва;
 значна тривалість виробничого циклу, яка впливає на результати
фінансово-господарської діяльності дорожнього підприємства в цілому, а також
зумовлює виникнення незавершеного будівництва;
 порівняно більша капіталомісткість та фондомісткість БМР, що
виконуються дорожніми підприємствами, по відношенню до інших напрямів
діяльності в будівельній галузі;
 високий ступінь фінансових ризиків через будь-яке значне порушення
термінів, гарантій, або низької якості БМР з експлуатаційного утримання,
реконструкцій та будівництва автомобільних доріг;
 вирішальна роль суб'єктивного фактора у виборі замовником
підрядної дорожньо-будівельної організації як переможця торгів та
непрозорість підрядного ринку;
 наявність значної кількості виробничих зв’язків між дорожнім
підприємством
й
проектними,
консультаційними,
транспортними
підприємствами, підприємствами, що здійснюють матеріально-технічне
забезпечення БМР, установами Укравтодору тощо;
 нормативний підхід, який передбачає формування договірної ціни на
виробництво БМР з експлуатаційного утримання, реконструкцій та будівництва
автомобільних доріг на основі відомчих ресурсних кошторисних норм
експлуатації будівельних машин та механізмів, правил визначення вартості
будівництва, а також методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт;
 специфіка управління дорожнім виробництвом, яка ускладнюється
відносинами між генеральним підрядчиком та субпідрядними організацій в
сфері управління фінансами й організації виробництва і праці;
 залежність матеріально-технічного постачання від географічного
розташування ресурсної бази будівельної сировини та матеріалів для
виробництва БМР з експлуатаційного утримання, реконструкцій та будівництва
автодоріг;
 наявність сезонних коливань впливу природних факторів на
проведення БМР з капітального ремонту та будівництва автодоріг, зимове та
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літнє експлуатаційне утримання автомобільних шляхів, зумовлюють
нерівномірність фінансових надходжень на дорожнє підприємство;
 стаціонарний характер специфічної продукції дорожніх підприємств
(автомобільної дороги як об’єкта виробничої діяльності) та її територіальна
непорушність;
 поетапні розрахунки за підсумками виконання етапів БМР або
конструктивних елементів автомобільної дороги, підтверджені актами
виконаних робіт тощо.
Дорожнє будівництво, призначенням якого є створення транспортної
системи – мережі автомобільних доріг є однією з основних виробничих сфер,
що забезпечує рішення як загальнодержавних, так і регіональних соціальноекономічних задач, оскільки стан і рівень розвитку доріг безпосередньо впливає
на основні економічні показники: валовий продукт, рівень цін, доходи
бюджету. Дорожнє будівництво містить у собі як будівництво, так і
реконструкцію, ремонт, утримання не тільки самих доріг, але й всієї
пришляхової інфраструктури.
За результатами дослідження [8] конкурентоспроможність дорожнього
підприємства можна охарактеризувати кількістю виграних тендерів стосовно
загальної кількості конкурентних випадків (тендерів, у яких бере участь фірма)
у кожному сегменті ринку будівельних послуг за певний період.
В свою чергу, оцінка рівня конкурентоспроможності дорожнього
підприємства як спеціалізованого будівельного підприємства, згідно [9], може
здійснюватися агреговано на основі розрахунку таких груп інтегральних
показників:
 ефективності діяльності підприємства (витрати на будівництво,
фондовіддача, рентабельність, продуктивність праці);
 фінансового стану підприємства (коефіцієнт автономії, коефіцієнт
платоспроможності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт оборотності
оборотних коштів);
 конкурентоспроможності будівництва.
Деякі автори [10] для визначення конкурентоспроможності підприємства
виділяють три групи показників:
 конкурентоспроможність товару, тобто ступінь його відповідності
конкретній потребі та витратам споживачів (в нашому випадку це
конкурентоспроможність автомобільної дороги і/або об’єктів її пришляхової
інфраструктури);
 ринкову активність (поведінка підприємства в умовах змінюваного
зовнішнього середовища);
 власні можливості (наявність та ефективність використання ресурсів
підприємства).
В іншій роботі [11] показники конкурентоспроможності будівельного
підприємства розділені на чотири групи, що характеризують:
 ефективність будівельної діяльності,
 ефективність допоміжної діяльності,
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 ефективність будівельної продукції,
 фінансові результати.
Таким чином, узагальнення наведених вище теоретико-методичних
особливостей, дозволяє виділити наступну структуру механізму формування
конкурентоспроможності підрядних дорожньо-будівельних підприємств
(рис. 1), яка показує послідовність комплексної реалізації його елементів
відповідно до встановлених цілей управління конкурентоспроможністю
дорожньо-будівельного підприємства. Крім того, такий механізм окремо
виділяє
розробку
системи
управлінських
дій
щодо
підвищення
конкурентоспроможності дорожньо-будівельного підприємства та її реалізацію
як відособлений етап, спрямований на управління: МТЗ та збутом; капітальним
будівництвом та експлуатаційним утриманням автодоріг; технологічною
підготовкою те технологічними процесами; фінансовою діяльністю;
організацією виробництва. Оцінка конкурентоспроможності дорожньобудівельного підприємства на основі розрахунку інтегрального коефіцієнту
здійснюється за групами показників.
Так, до складу групи показників фінансового стану дорожньобудівельного підприємства входять наступні показники:
 прибуток від основної діяльності;
 рентабельність основної діяльності;
 продуктивність праці;
 фондовіддача;
 коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів;
 загальний коефіцієнт ліквідності;
 співвідношення дебіторської й кредиторської заборгованості [11].
До складу групи показників ефективності діяльності підприємства
включено
 фондовіддача та фондоємність;
 продуктивність праці;
 коефіцієнт відношення середньої заробітної плати до прожиткового
мінімуму.
Група показників ефективності будівельної продукції представлено:
 рентабельністю БМР;
 витратами виробництва на одиницю дорожньої продукції.
Власні можливості дорожньо-будівельного підприємства розглядаються
опосередковано шляхом урахування таких якісних показників:
 швидкість виробництва БМР з експлуатаційного утримання,
капітального ремонту та будівництва автомобільних доріг;
 якість виконаних БМР;
 рівень кваліфікації виробничого та адміністративного персоналу;
 престиж та імідж дорожнього підприємства на підрядному ринку;
структуру мотивації персоналу для підвищення продуктивності праці та
зменшення прямих витрат в структурі кошторисної вартості БМР.
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Визначення цілей управління конкурентоспроможністю дорожньо-будівельного підприємства
Дослідження існуючого рівня конкурентоспроможності дорожньо-будівельного підприємства
Вивчення структури підрядного ринку
Збирання фінансово-економічної інформації
Зовнішні джерела інформації

Внутрішні джерела інформації

Оцінка конкурентоспроможності дорожньо-будівельного підприємства на основі розрахунку
інтегрального коефіцієнту за групами показників
Власних
можливостей

Фінансового
стану

Ефективності
діяльності підприємства

Ефективності
будівельної продукції

Ринкової
активності

Розробка системи управлінських дій щодо підвищення конкурентоспроможності дорожньобудівельного підприємства та її реалізація
Управління
МТЗ

Управління
збутом

Управління
фінансовою
діяльністю

Управління капітальним
будівництвом а/д
Управління
організацією
виробництва

Управління експлуатаційним
утриманням а/д

Управління технічною
підготовкою
виробництва

Управління
технологічними
процесами

Оцінка ефективності реалізації обраних заходів в площині внутрішніх факторів стратегічного
середовища дорожньо-будівельного підприємства
Технічні
фактори

Ресурсні
фактори

Структурні
фактори

Управлінські
фактори

Чи досягнуто
запланованого рівня
ефективності
реалізації заходів?

Фактори ефективності функціонування
підприємства

ТАК

НІ

Коригування розробленої системи управлінських дій
Підвищення кількості та обсягів БМР за рахунок перемоги у тендерних торгах

Рис. 1. Схема механізму формування конкурентоспроможності підрядних
дорожньо-будівельних підприємств
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Крім того, при оцінці власних можливостей дорожнього підприємства
слід окремо враховувати інноваційну складову зростання та розвитку
останнього, спрямовану на активізацію управлінських зусиль щодо збільшення
виробничої потужності за рахунок впровадження науково-технічних досягнень
і провідного виробничого досвіду. В роботі [8] зазначено, що для підвищення
технічного рівня й інтенсифікації будівельного виробництва заходи
рекомендується групувати за наступними напрямами:
 індустріалізація виробництва;
 розвиток засобів праці, широке застосування сучасних засобів
механізації, скорочення ручної праці;
 впровадження нових ефективних сировини і матеріалів;
 розвиток технології будівельного виробництва, розробка й
впровадження обов'язкових типових технологій, технологічних карт і карт
трудових процесів;
 застосування комплексних інженерних систем, укрупнених блоків при
виконанні монтажних робіт;
 удосконалення систем менеджменту;
 формування раціональних організаційних структур;
 комп'ютеризація управління, впровадження економіко-математичних
методів.
Оцінка ефективності реалізації обраних управлінських заходів з
підвищення конкурентоспроможності дорожньо-будівельного підприємства
реалізується за групами з п’яти внутрішніх факторів стратегічного середовища,
які найбільш суттєво здійснюють вплив на процес формування
конкурентоспроможності підприємства. Урахування зовнішніх факторів
стратегічного середовища відбувається на етапі визначення цілей управління
конкурентоспроможністю дорожньо-будівельного підприємства та етапі
вивчення структури підрядного ринку.
Таким чином, за результатами проведеного аналізу теоретичних основ
формування конкурентоспроможності підрядних дорожньо-будівельних
підприємств можна зробити наступні висновки.
Серед сучасних проблем розвитку дорожніх підприємств, найбільш
актуальними є питання підвищення ефективності й конкурентоспроможності
їхньої діяльності, які безпосередньо пов'язані із задоволенням споживчого
попиту на дорожньо-будівельну продукцію, роботи або послуги й участю таких
підприємств у підрядних торгах.
Теоретико-методичні підходи щодо формування та визначення
конкурентоспроможності підрядного дорожньо-будівельного підприємства
вирізняються різноманітністю, що свідчить про розвиток вітчизняної школи
управління останньою в даному контексті. Однак кожен з таких підходів
містить власні переваги й недоліки, усунення яких потребує значних зусиль в
сфері розробки теоретичного підґрунтя та відповідного методичного
інструментарію.
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При визначенні рівня власної конкурентоспроможності дорожньобудівельне підприємство при будівництві, реконструкції та експлуатаційному
утриманні автомобільних доріг повинно враховувати й спрямовувати свою
діяльність на розробку заходів щодо зниження негативного впливу всіх
негативних факторів, основними з яких є високий рівень податків, недостача й
зношеність будівельних машин і механізмів, висока вартість матеріалів і
конструкцій, конкуренція з боку інших фірм, недолік замовлень на роботи,
недолік кваліфікованих робітників тощо.
До принципових переваг такого механізму слід віднести наочність
графічного зображення існуючих зв’язків між елементами його структури, які
визначають
вектори
руху
процесу
формування
та
управління
конкурентоспроможністю підрядного дорожньо-будівельного підприємства та
спрощують менеджерові розуміння послідовності дій з її оцінки.
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3.36. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ
СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ: ДІАЛЕКТИКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
Фаізова С.О.
Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ
Глобальна тенденція становлення нової економіки, яка характеризується
домінуванням інтелектуального виробництва, постматеріальних цінностей,
нематеріальних активів, супроводжується трансформацією концептуальних
підходів до стратегічного управління, як найтиповішої усталеної моделі
сучасного менеджменту. На рис. 1 представлена діалектика концептуальних
підходів до стратегічного управління від хаотичного до збалансованого, як
визрівання стратегічного управління на власній основі від простих, випадкових,
минущих форм до нової складної, стійкої якості, адекватної постіндустріальній
економіці.
Хаотичне
управління

Інтуітивне
управління

Корпоративне
управління

Ітеративне
управління
Збалансоване
управління

Рис. 1. Діалектика концептуальних підходів до стратегічного управління
Як зазначають Б. Ричардсон та Р. Ричардсон, результати хаотичного
управління (garbade can) виникають внаслідок взаємодії між проблемами,
рішеннями, учасниками та альтернативними виборами, що з'являються
незалежно одне від одного [1]. По суті стратегічне управління відсутнє, а якщо
стратегічні рішення і приймаються, вони носять поодинокий, неусвідомлений,
безсистемний та незбаланований із існуючими проблемами характер.
Доцільність інтуітивного підходу (muddling through), його опоненти В.
Хосла, Н. Карр пов'язують із нестабільністю ринкового середовища, яке змушує
підприємство до постійної зміни курсу стратегічного розвитку шляхом
відповідного пошагового пристосування. Інтуітивний підхід не передбачає
обгрунтування цілей та методів їх вирішення за допомогою доказів, зазвичай
ототожнюються із підприємницьким хистом, потребує відповідного досвіду і
знання закономірностей, які об'єктивно діють в умовах ринку. Вище
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керівництво встановлює зрозумілі, прості та глобальні цілі, які забезпечують
повільне але досить стабільне просування, що грунтується не стільки на логіці
та професіоналізмі, скільки на досвіді, інтуїції та раціональності [1]. Саме
завдяки цьому означений підхід поєднує в собі відносно невисокі витрати на
реалізацію із неможливістю якісно та швидко реагувати на зміни зовнішнього
середовища.
Фундатори стратегічного управління Й. Ансофф, А. Чандлер, К. Ендрюс
бачать сутність концепції корпоративного управління, планування (corporate
planning) у визначенні логічних пропозицій щодо організації самого процесу,
який представляється у вигляді лінійно-послідовної процедури прийняття
рішень вищим менеджментом [2]. Ця процедура передбачає стратегічний аналіз
на основі цінної інформації, генерацію, оцінку та виважений раціональний
стратегічний вибір, як необхідну умову подальших стратегічних заходів. Це
підхід до здійснення управління «зверху – донизу», тобто робітники середнього
та нищого рівнів управління функціонують відповідно до централізовано
окреслених траєкторій.
Ітеративний підхід (logical incrementalism), що логічно продовжує
корпоративний і по-суті є його різновидом, на відміну від останнього
передбачає управління «знизу – догори». Вищий менеджмент залишається
архітектором стратегії, визначає базові орієнтири розвитку, створює необхідні
умови реалізації стратегії у вигляді інформаційної бази та компетентності
персоналу. Генерація стратегії починається у структурних підрозділах
підприємства, відповідні часткові стратегії об'єднуються у загальнофірмову в
ітеративному режимі на основі остаточного вибору вищого менеджменту [3].
Аналіз факторів розвитку суб'єктів господарювання в умовах становлення
нової економіки додає висновку, що у сучасних умовах стратегічне управління
слід розуміти значно ширше, не лише як процес формування стратегії, але
водночас, як процес реалізації стратегії, що постійно розвивається із активним
залученням конкретних виконавців планових рішень, узгодженістю
стратегічних орієнтирів, рівнів та функцій управління, минулих і майбутніх
результатів, внутрішніх і зовнішніх аспектів діяльності підприємства,
збалансованістю економічних інтересів усіх зацікавлених сторін. Дослідження
Р. Каплана, Д. Нортона, Хьюберта К. Рампердса дають підставу для
обгрунтування нового концептуального підходу до управління –
збалансованого. Практика господарювання провідних компаній світу доказує
адекватність
збалансованого
управління
задачам
постіндустріальної
трансформації.
Ми розглядаємо збалансоване управління не лише як продукт взаємодії
корпоративного та ітеративного підходів, тобто по суті в якості інтерактивного
управління, яке побудоване на проектуванні бажаного майбутнього та
визначенні шляхів його досягнення, коли майбутнє постає як результат
свідомої діяльності. На нашу думку, корпоративне та ітеративне управління
часто бувають безсилими у вирішенні зовсім нової проблеми, відповідно не
тільки не протистоять одне одному, але й передбачають доповнення
інтуітивним підходом.
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На відміну від традиційних концептуальних підходів, що орієнтовані
лише на часткові аспекти проблем управління, концепція збалансованого
управління означає перехід до матричної моделі управління всіма аспектами
діяльності підприємства як відкритої системи на основі критеріїв економічної
ефективності та збалансованості інтересів зацікавлених сторін.
Перевагами збалансованого підходу слід вважати:
– створення передумов динамічного розвитку корпоративної стратегії на
основі системної взаємодії та постійного коригування її функціональних
підсистем;
– орієнтацію на створення довготермінових інструментів управління на
основі тісної погодженості між особистими й організаційними цілями. Тільки
розуміння цінності кожного дозволить одержати довгострокові результати
організаційних змін і вдосконалення;
– економічність: корегування стратегії паралельно із безперервним
контролем і аналізом отриманих результатів та відповідною корекцією
попередніх рішень приводить до мінімізації витрат на усунення помилок;
– створення ефекту подвійної петлі на основі організації ефективного
зустрічного зворотного зв'язку часткових і загальнофірмового рівнів реалізації
стратегій;
– створення умов для постійного безперервного моніторингу, аналізу та
перегляду планових показників, що дозволяє оцінити ефективність реалізації
процесу управління в цілому;
– виявлення конфліктів реалізації стратегії на ранніх стадіях її реалізації;
– ефективне використання накопиченого досвіду управління;
– акцентація зусиль на найважливіших напрямках реалізаії
загальнофірмової стратегії;
– створення інтелектуального, в тому числі управлінського потенціалу та
системи зовнішніх зв'язків, що є сприйнятливими до змін і дають можливість
досягнення стратегічних цілей;
– дає можливість активізації синергетичного ефекту системи
корпоративного управління, тобто підвищення її ефективності за рахунок
фактору самоорганізації;
– реальна оцінка поточного стану реалізації стратегії, відповідно більша
вирогідність реалізації планових сценаріїв розвитку подій.
Концепція збалансованого управління побудована на основі
Збалансованої системи показників (BSC – Balanced Scorecard), яка виникла як
система оцінки вартості й ефективності роботи підприємства, перетворилась в
технологію планування та еволюціонізує у самостійну систему управління
паралельно із трансформацією економіки до економіки знань. На певні ознаки
такої тенденції звертають увагу як закордонні [4], так і вітчизняні дослідники
[5, с. 150; 6].
Основоположники системи, Девід Нортон і Роберт Каплан, визначають
BSC як інструмент, що дозволяє трансформувати місію і стратегію організації у
вичерпний набір показників діяльності, які слугують основою для системи
стратегічного управління і контролю [7]. Баланс у концепції BSC має
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багатоплановий характер, охоплюючи зв’язки між монетарними і
немонетарними показниками, стратегічним і операційним рівнями управління,
минулими і майбутніми результатами, а також між внутрішніми і зовнішніми
аспектами діяльності підприємства [8, с. 229].
Втім до сьогодні в економічній літературі немає однозначного
тлумачення сутності BSC. Характеристика альтернативних поглядів
демонструє наявність двох основних підходів до визначення сутності BSC.
Історичний, або еволюційний підхід дозволяє систематизувати дефініції BSC у
дві основні групи, що кореспондується з еволюцією концептуальних підходів
до стратегічного управління: BSC як облікова система та BSC як система
управління. Відзеркаленням цього у сучасній економічній літературі є
специфіка перекладу англійської назви терміну у вітчизняних літературних
джерелах.
BSC – Система збалансованих показників (СЗП) зазвичай тлумачиться у
якості системи управлінського обліку і контролю, методики стратегічного
планування, інструменту оцінювання ефективності системи корпоративного
управління [9,с. 207; 10; 11; 12; 13; 14].
На наш погляд BSC – Збалансована система показників (ЗСП), а саме
такий переклад терміну є домінуючим, найбільшою мірою відповідає
вищеозначеній тенденції перетворення BSC у ключову концепцію
збалансованого управління.
Паралельно до історичного підходу в основі класифікації дефініцій BSC
ми виокремлюємо альтернативні підходи з топологічно-змістовних позицій.
Чітко простежується систематизація визначень BSC відповідно до розуміння
системи у якості інструмента, метода, методології, механізму, технології,
системи та моделі управління. Водночас має місце невизначеність та дуалізм у
трактуванні сутності категорії, внаслідок як трансформаційності процесу
стратегічного управління, так і специфіки семантичного тлумачення означених
класифікаційних критеріїв представниками економічної науки.
Має місце представлення BSC водночас як нової системи управління,
спрямованої на реалізацію стратегії, так і в якості механізму її реалізації [15,сс.
55, 99].
Інші дослідники фактично ототожнюють BSC і стратегічні карти [16, с.
45], зводячи BSC до інструмента стратегічного планування. Але водночас
протиставляють Збалансовану систему показників як особливу систему
звітності на підприємстві та стратегічні карти, стверджуючи, що BSC мають
доповнювати останні [16, с. 47].
Альтернативним є аналіз Збалансованої системи показників водночас як
інструменту конкретизації, представлення та реалізації стратегії [17, с. 12] та
моделі стратегії [17, с. 22].
Має місце ототожнення Збалансованої системи показників як методики
стратегічного планування [18, с . 38] з управлінською технологією. Плутанини
додає твердження, що методика включає такі інструменти як декомпозиція,
каскадирування, які впроваджуються в управління з використанням певних
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технологій, саме «технології ЗСП по декомпозиції цілей – показників» [18, с.
59].
Трансформаційність категорії BSC дає підставу для паралельного
тлумачення її як нової системи стратегічного управління [19, сс. 42, 150], як
інструменту оцінки та реалізації стратегії [19, с. 31], як довгострокового
інструменту управління [19, с. 45], як складової управлінської системи обліку і
контролю [19, с. 32], водночас заперечуючи, що ЗСП – це не система звітності,
а включає останню до свого складу [19, с. 103]. Таку понятійну невизначеність
автор супроводжує посиланням на Р.Каплана і Д.Нортона, які розглядають BSC
як оціночну систему, систему стратегічного управління та інструмент
розповсюдження інформації [19, с. 35]. Втім класики концепції BSC мали на
увазі об'єктивність процесу еволюції системи від оціночної до управлінської під
впливом постіндустріальної трансформації і створення відповідного
середовища адаптації BSC до діючої системи корпоративного управління.
Аналогічної думки додержуються і деякі вітчизняні дослідники. Так Редченко
К. наголошує ідеальну можливість використання BSC як системи стратегічного
управління. Водночас він не виключає, що для специфічних умов
функціонування вітчизняних підприємств BSC може бути прекрасною
системою стратегічного вимірювання, тобто виконувати функцію моніторингу
ключових показників, вкрай необхідних для управління й контролю за
реалізацією стратегії, але які неможливо отримати в бухгалтерському обліку
або іншій інформаційній системі підприємства [20].
Підсумовуючи, ми вважаємо за необхідне чітко розгалужувати
альтернативні аспекти концепції BSC, беручи до уваги існуючі відмінності
методологічних складових будь-якої економічної системи. Зазвичай дослідники
системи ототожнюють BSC як інструмент і метод управління, грунтуючись на
відсутності суттєвих змістовно-семантичних розбіжностей цих критеріальних
ознак класифікації. Втім під методом корпоративного управління розуміють
способи та прийоми впливу одних суб'єктів корпоративного управління на
інших [21; 22; 23, с. 4 – 5]. Тобто метод, як більш складна категорія, на відміну
від інструмента управління передбачає спрямованість роботи підприємства на
досягнення цілей. Саме внутрішня спрямованість надає методу певної форми
впливу на реалізацію стратегії. Представлення BSC у якості управлінського
метода кореспондується з концепціями інтуітивного, корпоративного та
ітеративного стратегічного управління. Але навіть за цих умов «незрілості»
збалансованого управління мова фактично йде про методику BSC як відносно
автономну
систему
взаємообумовлених,
взаємопов'язаних
та
взаємодоповнюючих методів та інструментів реалізації стратегії.
Використання BSC як інструмента, метода або методики управління
забезпечує
виконання
окремих
функцій
стратегічного
управління
(інформаційна підтримка стратегії) або здійснення управлінських, оціночних,
облікових, інформаційних технологій, як спосіб, прийом (чи їх сукупність)
функціонування певних механізмів управління (механізму реалізації стратегії,
механізму управління, що грунтується на цінності тощо).
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Технологія – це спосіб, алгоритм комбінування ресурсів підприємства для
досягнення поставленої мети, перетворення вхідних елементів системи у
вихідні [24, 25]. BSC як управлінська технологія розглядається дослідниками як
циклічний ітеративний процес і послідовність реалізації управлінської
діяльності, що включає такі етапи, як корпоративне планування, організування,
мотивування, контролювання та регулювання, охоплює всі сфери діяльності
підприємства (фінансову, соціальну, матеріально-технічну, соціальну,
інформаційну тощо), ресурсне забезпечення і необхідний контроль
відповідності поставленим цілям [26].
Гершун А. та Горский М. в роботі «Технологии сбалансированного
управления» визначають Збалансовану систему показників у якості механізму
перетворення стратегії компанії у послідовність дій, спрямованих на
досягнення певних цілей на всіх рівнях управління [27, с. 191]. Механізм
управління розглядається фахівцями як система основних форм, методів,
важелів використання економічних законів, розв'язання протиріч суспільного
виробництва, а також формування потреб [28, с.50], що взаємодіють на
підгрунті певних правил і процедур [29], технологій. Також механізм можна
визначити як послідовність дій, спрямованих на досягнення певної цілі [30, с.
12], тобто зцеплення, що визначає можливість цілеспрямованої ходи всієї
системи управління. В економічній літературі наявна ще значна кількість
тлумачень механізму, але означені три роблять такі головні акценти в проблемі
ідентифікації механізму, як потреба виділення елементів, методів та важелів
впливу на економічні процеси; потреба формування певного забезпечення та
вимога динамічного підходу до стратегічного управління. На думку значної
кількості дослідників BSC дозволяє врахувати всі означені аспекти [31, с. 78].
Топологічно-змістовна структура системи корпоративного управління
дозволяє виділити її підсистеми за змістовною ознакою, що дає можливість
комплексного аналізу сутності BSC на засадах системного, процесного і
діалектичного підходів [32, сс. 44 – 46]. В результаті ми розглядаємо BSC як
цілісну систему управління, що має концептуальне та методологічне підгрунтя,
в межах якої відповідний механізм (BSC) приводить у дію збалансоване
корпоративне управління із використанням відповідної методики реалізації
стратегії (BSC) на основі відповідної технології (BSC).
Розуміння сутності BSC як управлінської системи відповідає концепції
збалансованого управління, в межах якого вільне тлумачення Збалансованої
системи показників як інструменту, методики, механізму або технології –
некоректне. Втім реальний процес трансформації корпоративного управління
цілком кореспондується із практичним використанням BSC в обмеженому
методологічному форматі, як методики або технології тощо відповідно до
конкретних умов визрівання адаптивного середовища ефективної інтеграції
BSC у діючу на підприємстві систему управління. Якщо концепції хаотичного
управління цілком відповідає використання BSC лише як інструмента
управління, то BSC як методика, технологія або механізм реалізації стратегії –
ознака більш зрілих етапів еволюції стратегічного управління. BSC як система
управління на нашу думку повинна розглядатися в якості синоніму
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збалансованого корпоративного управління. Тобто, розглядаючи BSC як
систему, слід мати на увазі, що будь-яку складну й динамічну систему можна
сконструювати у відповідності до поставлених цілей, функцій та середовища
функціонування [33, с. 31].
Перетворення збалансованої системи показників у систему стратегічного
менеджменту уможливлює тлумачення BSC в якості управлінської моделі,
тобто спрощеної схеми, структури із усталеними характеристиками і
елементами, що формують специфічні особливості корпоративного управління
[34, сс.110, 111]. Принциповою рисою моделі збалансованого управління, що
базується на інтеграції системного, цільового, процесного, комплексного,
балансового та інших базових підходів, є те, що вона акцентує увагу на
збалансованості поточного, довгострокового і стратегічного рівнів управління,
дозволяє враховувати як внутрішні, так і зовнішні чинники роботи
підприємства, відображає логіку реалізації збалансованого управління як
діалектичної єдності його методологічних аспектів (методики, технології,
механізму), акцентує увагу на причинно-наслідкових зв'язках, що показують
залежність якості планів, реалізації стратегії від організації управлінської
роботи на підприємстві.
Таким чином, альтернативні концепції управління по-різному визначають
його значущість, мають специфічні ознаки та переважні умови використання,
відповідний методичний інструментарій, відзеркалюючи багатомірність
сучасного підприємства як відкритої економічної системи, складність та
взаємний її зв'язок із ще більш складною системою – трансформаційною до
економіки знань.
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3.37. РОЗВИТОК АДАПТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Черкасов В.І.
кандидат економічних наук, доцент
Харківський національний економічний університет
Дослідження тенденції глобалізації економіки та моделей
інноваційного розвитку підприємств.
Причиною виникнення епохи цивілізації та руйнації соціальноекономічних систем, недостатньо пристосованих до нових на той час умов
господарювання, був початок організованої взаємодії процесів поділу праці та
обміну її результатами між окремими особистостями. Зараз саме поглиблення
поділу праці при застосуванні новітніх технологій та досягнень науки, а також
позитивного міжнародного досвіду у сфері управління виробництвом є
причиною якісно нового витку його розвитку.
Поділ праці це основна форма її організації, яка є необхідною умовою для
додержання найважливішого принципу підвищення ефективності будь-якої
діяльності – принципу спеціалізації. Поділ праці закономірно передбачає
зв’язки, обмін продуктами і послугами. Вирізняють внутрішньогосподарський,
національний та міжнародний поділ праці. Перший формується усередині
домашнього господарства то організації, другий – усередині країни, третій – у
сфері міжнародних економічних відносин.
У процесі поглиблення поділу праці та звуження спеціалізації діяльності
людей закономірно підвищується їх продуктивність та розвиваються виробничі
та комерційні зв’язки. За таких умов упорядкування виробництва та торгівлі
здатні вижити та розвиватися тільки ті учасники господарських процесів, які
краще інших визначаються у своїй спеціалізації і правильно роблять правильні
речі, в результаті чого їх витрати зменшуються, а прибуток збільшується.
У кінці двадцятого та на початку двадцять першого століття світова
економіка зазнала значних змін: глобалізація ринків, посилення конкуренції,
скорочення життєвих циклів товарів та різних видів бізнесу, швидке старіння
технологій та ідей, форм та методів управління господарськими організаціями,
зростання об’єктивних вимог до розвитку їх адаптивних властивостей. В
останні десятиріччя спостерігається завершення освоєння четвертого, розвиток
п’ятого та перехід до шостого технологічного укладу.
У нових умовах господарювання особливе значення набуває дослідження
процесів генерації та комерціаналізації ідей, розповсюдження позитивного
досвіду здійснення інновацій, що накопичено в країнах-лідерах у сфері
ринкової економіки. Процес глобалізації економіки, ознакою якої є створення
мультинаціональних фірм (корпорацій) та формування навколо них
високотехнологічних мереж інтернаціонального бізнес-сервісу, приводить до
того, що маркетинг-менеджмент господарських організацій набуває все більше
рис глобального маркетинг- менеджменту [3].
Зараз спостерігається тенденція поглиблення поділу праці між
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учасниками глобального операційного (виробничого) процесу до виконання
окремих операцій. Іншими словами, додержання найважливішого принципу
підвищення ефективності будь-якої людської діяльності, тобто принципу
спеціалізації, доведено до такого стану, що він почав виконувати роль істотного
фактору прискорення процесу глобалізації виробництва. Саме наявність такої
тенденції стало причиною появи нової проблеми в області теоретичної
розробки моделей адаптивних господарських організацій та їх успішного
функціонування в умовах глобалізації усіх сфер людської діяльності.
Глобалізація усіх сфер людської діяльності впливає на стан внутрішнього
та зовнішнього середовища господарських організацій (підприємств), на вибір
підходів до проектування їх операційних систем. Є ризик, що саме у сфері
виробництва і насамперед у сфері виробництва засобів виробництва, яка має
бути джерелом оздоровлення економіки України, будуть і далі погіршуватися
умови для конкурентоспроможного позиціювання вітчизняних підприємств не
тільки на зовнішніх, але й на внутрішніх ринках. Розвиток такого негативного
процесу для нашої країни не можна допустити. Тому треба враховувати, що
локальний бізнес повсюдно у світі набуває рис міжнародного бізнесу, а
останній – глобального. Будь-який суб’єкт господарювання має
використовувати усі можливості для використання найкращих прикладів, які є
у світовій теорії та практиці ведення бізнесу, для інтенсивного просування на
ринках своїх новації. Все більш читко виявляється така особливість
економічної глобалізації: при збережені та максимальному використанні усього,
що відповідає національним інтересам, суб’єкти господарської діяльності
швидко адаптуються до умов глобалізації та успішно розвиваються.
Ключовий момент у поясненні причин прагнення господарських
організацій розвивати саме міжнародний бізнес – суб’єкт господарювання
отримує додаткові різноманітні можливості для збільшення доходів шляхом
розширення та інтенсифікації міжнародної підприємницької діяльності
порівняно з бізнес-орієнтацією тільки на ринки своєї країни. Даний постулат є
вихідною точкою для усвідомлення діалектичної єдності глобального бізнесу та
глобального менеджменту, розуміння сутності об’єктивного процесу
поступового перетворення загального (національного) менеджменту у
міжнародний, а міжнародного у глобальний менеджмент. Об’єктивна
необхідність розвитку міжнародного бізнесу та його перетворення у
глобальний бізнес є спонукальною причиною формування та безперервного
удосконалення інтегральної системи управління інноваційним розвитком
вітчизняних підприємств.
Аналіз процесу реформування народного господарства України показує, що
для створення потужного імпульсу інноваційного розвитку нашої країни
недостатньо перетворень тільки на макроекономічному рівні. Досвід ефективних
фірм, які виконують роль локомотивів національних економік, доводить, що їх
успіх значною мірою базується на грамотному підході до питань постійного
удосконалення операційних систем. Саме такий підхід забезпечує умови для
швидкої адаптації підприємств до змін кон’юнктури внутрішніх та зовнішніх
ринків, що дає можливість суб’єктам
господарювання безперервно
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підвищувати свій потенціал. Реалізація цього потенціалу, по суті, здійснюється
в процесі виконання основної функції підприємства (господарської організації)
– безпосереднє перетворення бізнес-ідеї у бажаний результат суб’єкта
господарської діяльності.
Проблема наукового дослідження, результати якого наведено у розділі
монографії, полягає у розробці організаційних структур управління, які здатні
забезпечити умови для інтенсивного інноваційного розвитку вітчизняних
підприємств та економіки України
шляхом її інтеграції у системи
міжнародного поділу праці.
Методологічна та інформаційна основа даної роботи складається з
наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі моделювання
інноваційних процесів, державних нормативно-правових актів, міжнародних
стандартів якості продукції та систем управління операційними (виробничими)
процесами, а також вимог щодо оновлення та охорони природи, матеріалів
міжнародної організації праці та досягнень соціології, психології,
культурології, які стосуються міжнародного маркетинг-менеджменту. При
проведенні дослідження використовуються методи економічної кібернетики,
теорії систем, програмно-цільові методи, методи морфологічного та
структурно-логічного аналізу, теорії управління виробництвом, форми та
способи забезпечення безпеки власників та працівників господарських
організацій, а також споживачів їх продукції.
Мета науково-дослідної роботи, яка виконується для розв’язання даної
проблеми, полягає у визначенні змісту та сутності процесів взаємодії
рушійних сил інноваційного розвитку вітчизняних підприємств та національної
економіки, а також в обґрунтуванні доцільності застосування методів
інтерактивного управління для успішного пошуку та використання резервів
підвищення ефективності виробничих (операційних) процесів в умовах
глобалізації усіх сфер людської діяльності.
Для досягнення мети дослідження проведено аналіз основних моделей
інноваційного процесу, що розроблено ведучими західними вченими та
спеціалістами, запропоновано напрямки розвитку адаптивних властивостей
вітчизняних підприємств в умовах глобалізації економіки за концепцією
інтерактивного управління.
Науковий інтерес до проблем інноваційного розвитку господарських
організацій виник у середині минулого століття. У 50-і роки провідні
економісти вважали, що інноваційний процес має лінійний послідовний
характер і включає наукові відкриття, промислові дослідження і розробки,
інженерну і виробничу діяльність, маркетинг і, нарешті, появу на ринку нового
продукту або процесу. В даному випадку враховувалося, що процес створення
нових продуктів починається саме у підрозділах НДДКР, а ринок грає лише
пасивну роль на етапі отримання результатів досліджень і розробок. Так звана
модель «технологічного поштовху» (technology push, science push) домінувала
до середини 60-х років.
Лінійна модель «ринкового тяжіння» інновацій (market pull, need pull)
отримала широке застосування починаючі з другої половини 60-х років.
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Модель передбачала, що інновації виникають в результаті виявлення потреби
покупця. Науково-дослідні розробки є в цьому випадку реакцією на запити
ринку.
У 70-і роки XX століття були розроблені лінійні моделі 1G, 2G, які стали
розглядатися лише як окремі випадки більш загального процесу, коли
взаємодіють наука, технологія й ринок. Дослідження таких авторів як Р.
Росвелл (R. Rothwell), К. Фрімен (C. Freeman), А. Хорслі (A. Horsley), А.
Джервіс (A.B. Jervis), Д. Таунсенд (J. Townsend), Д. Мовері (D.C.Mowery) і Н.
Розенберг (N.Rosenberg) підтвердили важливість маркетингових, ринкових і
технічних чинників для успішної інновації [6]. Виникла необхідність в появі
нових нелінійних моделей інноваційного процесу. Наприклад, англійський
економіст Рой Росвелл проаналізував світовий досвід і окрім моделей 1G, 2G
виділив ще три моделі (три покоління) інноваційного процесу, які відповідають
різним етапам розвитку економік капіталістичних країн: поєднана модель (3G),
інтегрована модель (4G), модель стратегічних мереж (5G).
Ще однією загальновизнаною моделлю процесу нововведення є
ланцюгова модель (chain-link model) Клайна-Розенберга (S.J. Kline, N.
Rosenberg)[5].
Ця модель розділяє інноваційний процес на п'ять стадій:
1) ідентифікація потреби на потенційному ринку;
2) винахід і створення аналітичного проекту нового процесу або товару,
який, як планується, зможе задовольнити знайдену потребу;
3) детальне проектування і випробування, або фактична розробка
інновації;
4) проект після всебічного тестування доопрацьовується і потрапляє в
повномасштабне виробництво;
5) просування та реалізація інновацій на ринках, ініціюючи маркетингову
та розподільну діяльність.
Поява інтегрованої моделі інноваційного процесу в практиці компаній у
другій половині 80-х років, було ознакою переходу від розгляду розробки
інновації як послідовного процесу до розуміння необхідності створення
інновації як паралельного процесу. Найважливішими особливостями цієї
моделі стали інтеграція НДДКР з підготовкою виробництва (наприклад,
сполучення функціонування
системи автоматизованого проектування та
підготовка гнучких виробничих систем), більш тісна співпраця з
постачальниками і передовими покупцями, горизонтальна співпраця (створення
спільних підприємств, стратегічних альянсів), а також створення
міжфункціональних робочих груп, в яких поєднується робота технологів,
конструкторів, маркетологів, економістів і ін. Як відзначає Ф. Котлер, розробка
нового товару найбільш ефективна в тих випадках, коли із самого початку має
місце тісна співпраця відділів досліджень і розробок з технічним, виробничим,
маркетинговим і фінансовим підрозділами компанії. Закладена в продукт ідея
має бути проаналізована з точки зору маркетингу, а всі етапи розробки
координуватися спеціальною міжфункціональною группою [2].
Інноваційний процесс згідно з моделлю Р. Росвелла є не лише
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міжфункціональним, але також носить мультиінституційний, мережевий
характер. Одна зі спроб візуалізації інноваційного процесу – його нелінійна
модель представлена в роботі. Вона відображає взаємодію основних інститутів
(сама компанія, її постачальники, конкуренти, споживачі), результатом якої
стає інновація.
Процес відбору і перетворення ідей в кінцевий продукт (інноваційний
процес) може бути також проілюстрований моделлю типу «Лійка»,
розробленою Стівеном Уйлрайтом (S.C. Wheelwright) і Кимом Кларком (K.B.
Clark). Вивчаючи процес розробки нової продукції, вони сфокусували свою
увагу на процесі відбору (скринінгу) інноваційних ідей. Модель описує процес
руху від великої кількості незрілих ідей до обмеженої кількості перспектвних
варіантів продукції. «Лійка» є набором фундаментальних дій, характерних для
успішного інноваційного процесу, природа якого визначається тим, як
організація ідентифікує, відбирає і розглядає кожен проект [7].
Американський вчений, засновник і президент Інституту розробки
продукції Роберт Купер (R.G. Cooper) також концентрується на відборі
(скринінгу) ідей. У так званій моделі «Ворота» (Stage-Gate Model) основну
увагу він концентрує на процесі ухвалення рішення. У моделі Купера
інноваційний процесс поділяється на певну кіількісь етапів, кожен з яких
включає набір конкретних дій. Важливо відзначити, що етапи в даній моделі
«міжфункціональні» (наприклад, немає етапу маркетингу або досліджень і
розробок). В той же час кожна фаза складається з набору паралельних дій, які
здійснюються людьми з різних функціональних областей організаційної
структури фірми, які працюють разом як команда і які мають свого лідера.
Перед кожною стадією існують «ворота» (ромби), які служать для контролю
якості проекту, визначення його пріоритетності, ухвалення рішення щодо
продовження (припинення) проекту та забезпечення відповідними ресурсами.
По суті «ворота» - це збори старших менеджерів з різними функціями для
ухвалення рішення про забезпечення ресурсами, які потрібні лідерові проекту і
команді для наступного етапу.
Необхідно відмітити, що за останні 50 років процес нововведення значно
еволюціонував і сьогодні має складний багатоаспектний характер. Необхідно
відзначити, що як джерела інновації можуть виступати наукові дослідження
(які відкривають нові знання), потреби ринку, існуючі знання (зовнішні для
компанії) і знання, що отримано у процесі навчання та на власному досвіді.
Деякі компанії зараз самі формують попит (майбутні потреби) на свої майбутні
товари. Роль різних джерел для розвитку інноваційного процнесу значно
відрізняється для різних компаній і галузей і залежить від їх стадії життєвого
циклу.
Результати аналізу моделей інноваційних процесів, що наведено вище за
текстом, обумовили необхідність інтенсифікації процесу створення теоретико методологічного підґрунтя для успішного проведення на кожному
вітчизняному підприємстві організаційно-технологічної та соціальнопсихологічної реструктуризації операційної системи, а також її управлінської
надбудови, що є найважливішим засобом інноваційного розвитку суб’єктів
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господарювання та національної економіки. Успішно розв’язати проблему
даного дослідження допоможе теорія інтерактивного управління виробництвом
(скорочений варіант – «теорія взаємодії»), розробка якої започаткована автором
даної статті. Ця теорія обґрунтовує доцільність застосовування на практиці
методів управління взаємодією рушійних сил інноваційного розвитку суб’єктів
господарської діяльності – культури, влади, ринку, безпеки (КВРБ).
Сутність теорії інтерактивного управління (або теорії взаємодії) полягає в
тому, що вона обґрунтовує наявність нервової системи у будь-якої організації
та вивчає цю систему. Сили КВРБ, які постійно тісно взаємодіють, є
основними елементами нервової системи організації (nerve – нерв, сила,
енергія). Ці сили наскрізно проходять через усі рівні менеджменту, всі
підрозділи організації та робочі місця її працівників. Саме ці сили в їх взаємодії
мають здатність виконувати роль провідників політики керівників як
найважливішого інструменту реалізації стратегій господарської організації.
Особливість теорії інтерактивного управління полягає у наступному:
- по-перше, вона вивчає культуру, владу, ринок, безпеку (КВРБ) як
рушійні сили інноваційного розвитку вітчизняних підприємств та національної
економіки в їх взаємодії;
- по-друге, вона орієнтує на пошук причин збоїв в економіці не тільки
саме в цій сфері, але й в усіх інших загальнолюдських сферах;
- по-третє, вона пропонує підходи до розроблення методів досягнення
синергетичного ефекту використання не тільки матеріальних, але й
нематеріальних ресурсів в ході здійснення операцій трудових та технологічних
процесів та досягнення бажаних результатів.
Відповідно до теорії інтерактивного управління господарством
(інтерактивної економіки) прибуток (р) – це функція авансованого та
інтелектуального капіталу, який в значній мірі формується під впливом
рушійних сил інноваційного розвитку економіки – культури, влади, ринку,
безпеки.
Р=f [(c+v) + і],
(1)
де с – капітал, авансований для купівлі засобів виробництва;
v – капітал, авансований для залучення робочої сили;
i – інтелектуальний капітал.
Для цивілізованих
ринкових відносин характерна тенденція
самозростання
капіталу
(постійного,
перемінного)
та
підвищення
інтелектуального капіталу суб’єкта господарської діяльності, в результаті чого
зростає його прибуток. Саме це є підставою для ствердження, що керівники,
спеціалісти, високопрофесійні робітники підприємств, а також державні
службовці, які сприяють інноваційному розвитку національної економіки,
створюють разом додану вартість.
Концепція інтерактивного управління враховує певні тенденції в процесі
інноваційного розвитку економіки:
- знаряддя праці нового покоління «притягують» людей нового покоління
у сферу матеріального виробництва;
- покращується соціально-психологічний клімат в господарських
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організаціях, що сприяє підвищенню продуктивності праці;
- все частіше не тільки результат виробництва але і процес його
досягнення сприймається як благо, що протидіє деградації суспільства та
сприяє його позитивному розвитку.
Для успішного розв’язання проблеми, що поставлено в процесі даного
дослідження необхідно здійснювати наступні заходи:
- широко впроваджувати гнучкі автоматизовані виробничі системи та
застосовувати адаптивні організаційні структури управління підприємствами,
що функціонують на основі сучасних інформаційних технологій та
прогресивних методів проектування (наприклад, SMART);
- підвищувати рівень організаційної культури, посилювати вплив влади
керівників на процес позитивних інноваційних змін в операційних системах,
забезпечувати результативність діяльності працівників на ринках факторів
виробництва та готової продукції, створювати
безпечні умови для
життєдіяльності власників та працівників підприємств, а також покупців їх
товарів;
- здійснювати організаційно-технологічну та соціально-психологічну
реструктуризацію підприємств за концепцією інтерактивного управління, яка
насамперед орієнтує на вирішення
питань, пов’язаних з приведенням
організаційної культури, адміністративної влади, поведінки на ринках та
способів забезпечення безпеки суб’єктів
господарської діяльності у
відповідність до стратегій їх інноваційного розвитку. Запропоновано наступні
чотири
альтернативні варіанта поведінки суб’єкта господарювання для
вирішення цих питань:
1) не змінювати стратегії розвитку діяльності підприємства і не
змінювати традиційні форми організаційної культури, влади керівників,
поведінки на ринках та забезпечення безпеки підприємства;
2) не змінювати ці форми, але змінювати загальні, ділові, функціональні
та операційні стратегії розвитку діяльності підприємства;
3) змінювати ці форми, але не змінювати стратегії розвитку діяльності
підприємства;
4) змінювати характер організаційної культури, стиль адміністративної
влади, форми поведінки на ринках та забезпечення безпеки підприємства
згідно з процесом розробки та реалізації науково обґрунтованих стратегій його
інноваційного розвитку.
Четвертий підхід є найбільш складним, але є багато ситуацій, коли він є
необхідним для досягнення довгострокового успіху суб’єкту господарської
діяльності. Вибір одного з чотирьох вище наведених варіантів необхідно
здійснювати за критерієм мінімізації витрат ресурсів при високій вірогідності
досягнення мети інноваційного підприємства.
Основна характеристика рушійних сил інноваційного розвитку
підприємств та національної економіки
Такими силами є культура, влада, ринок, безпека (КВРБ).
Першою рушійною силою інноваційного розвитку підприємств та
національної економіки є культура. Однією із її субкультур є організаційна
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культура.
Організаційна культура –
це сукупність ціннісних установок та
досягнень, а також моральних, юридичних, економічних, технологічних,
естетичних норм поведінки, які відбивають зміст відносин, що склалися в
господарській організації та культивуються її керівництвом.
Основними складовими організаційної культури є економічна, соціальна,
технологічна культури. Сила організаційної культури залежить від ступеня
згоди членів організації щодо важливості певних специфічних цінностей.
Організаційна культура набула властивостей продуктивної сили та
результативного інструменту реалізації стратегій інноваційного розвитку
підприємства.
Етичні стандарти та поняття формуються та підтримуються думкою
суспільства і членів організації. Дотримання цих стандартів є не тільки
моральним імперативом, але й умовою формування демократичної влади,
цивілізованих ринкових відносин та надійної системи безпеки бізнесу,
власників підприємства та його працівників. Найважливішою ознакою етичної
поведінки людини є отримання нею благ згідно з її внеском у результати
діяльності своєї організації.
В процесі розв’язання проблеми підвищення рівня організаційної
культури необхідно враховувати, що в центрі сучасних концепцій управління
соціальними та економічними процесами знаходиться людина, яка
розглядається як найвища цінність для організації. Критерієм зростання рівня
конкурентоспроможності країни є підвищення якості життя і, як наслідок,
конкурентоспроможності людини, яка живе в цій країні. Тобто людина
сприймається одночасно і як причина (фактор), і як наслідок (досягнення мети)
інноваційного розвитку кожної господарської організації та економіки країни.
На
вітчизняних
підприємствах
часто
недооцінюється
вплив
організаційної культури на ефективність трудових та технологічних процесів,
на продуктивність праці. Керівники, котрі не є достатньо підготовленими до
прийняття обґрунтованих рішень у нових умовах господарювання, не беруть до
уваги те, що організаційна культура становить реальну продуктивну силу. Вони
сприймають культуру організації як щось абстрактне. І тільки тоді, коли
організація намагається реалізувати стратегії свого інноваційного розвитку в
умовах несприятливого соціально-психологічного клімату, невиконання норм
міжнародного бізнес-етикету та низького рівня соціальної відповідальності,
керівники стикається з силами, що гальмують процес позитивних змін, ведуть
до загострення деструктивних конфліктів, створюють руйнівні стресові
ситуації.
Роль організаційної культури в системі інтерактивного управління
інноваційним підприємством характеризується наступним:
1) рівнем впливу організаційної культури на сили влади, ринку та
безпеки і, як наслідок, на здатність підприємства конкурувати на внутрішніх та
міжнародних ринках;
2) здатністю організаційної культури адекватно реагувати на вплив цих
трьох сил за принципом зворотного зв’язку.
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Другою рушійною силою інноваційного розвитку підприємств та
національної економіки є влада.
Влада як об’єктивне явище – це здатність людини впливати на людину,
на
представників своєї або інших організації. Уданому дослідженні
розглядається не тільки державна, місцева або влада керівників організації, а
влада в широкому сенсі як явище. Без раціональної влади відсутні умови для
упорядкування життєдіяльності.
Влада у взаємодії з силами культури, ринку та безпеки набуває
властивостей продуктивної сили та результативного інструменту реалізації
стратегій інноваційного розвитку підприємств та національної економіки.
Ефективність системи влади оцінюється її здатністю впливати на
досягнення бажаних результатів господарської організації, задовольняти
очікування представників зацікавлених груп: власників, працівників,
контрагентів підприємства, а також покупців товарів.
Для забезпечення високого рівня культури, цивілізованих ринкових
відносин та надійної безпеки носії державної та місцевої влади мусять
втручатися у процес інноваційного розвитку економіки на правовій основі за
допомогою засобів переважно економічного характеру. Насамперед державна
та місцева влада має сприяти вирішенню завдань оптимального розподілу
ресурсів в ситуаціях, коли необхідно досягти бажаних результатів для
суспільства в тих сферах людської діяльності, де ринок не здатен забезпечити
розвиток цих сфер (наприклад, виробництво наукоємних засобів виробництва,
фундаментальні наукові дослідження, проектні розробки на рівні високих
технологічних укладів).
Роль влади в управлінні виробництвом обумовлена ходом об'єктивних
процесів поглиблення поділу праці та поширенням кооперації як в масштабах
країни так і в системі міжнародних зв'язків. В умовах розвитку глобалізаційних
процесів в усіх загальнолюдських сферах вплив держави та органів місцевого
самоврядування на економіку країни не послаблюється, а посилюється, але
характер цього впливу істотно змінюється. Система державного управління та
«паблікадміністрейшн» реформується і все більш набуває властивостей
модератора (регулятора) інноваційного процесу в економіці.
Третя рушійна сила інноваційного розвитку підприємств та національної
економіки – ринок.
Ринок – це сила, яку люди використовують для забезпечення
ефективності управління операційними (виробничими) процесами та обміном
товарів для задоволення нужд та потреб. Невміле використання такої сили як
ринок може стати причиною деструктивних процесів в економіці.
Маркетинг орієнтує діяльність господарських організації на необхідність
виконання вимог ринку та пропонує засоби для досягнення нею конкурентних
переваг у сфері бізнесу. В умовах глобалізації всіх сфер людської діяльності все
більш широке застосування отримує інтерактивний маркетинг. Інтерактивний
маркетинг поділяється на чотири види: 1) внутрішньофірмовий маркетинг; 2)
маркетинг усередині країни; 3) міжнародний маркетинг; 4) глобальний
маркетинг. Інтерактивний маркетинг здатен системно поширювати свій вплив
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на процеси міжнародної торгівлі, переміщення капіталів, технологій, робочої
сили.
Проблема необхідності підвищення якості інтерактивного маркетингу
вітчизняних підприємств загострюється у зв’язку з тим, що іноземні фірми зі
своїми товарами та послугами все більш активно просуваються на територію
України, прискорюється процес перетворення її внутрішніх ринків у ринки
товарів іноземних фірм, тобто у внутрішні міжнародні ринки України, які є
складовими світового ринку. Тому основним завданням управління
інноваційним розвитком вітчизняних підприємств є досягнення ними
конкурентних переваг не тільки на зовнішніх, але й на внутрішніх ринках.
Подальший розвиток теорії інтерактивного маркетингу обумовлено
об’єктивною необхідністю застосування цієї концепції в процесі формування
систем інтерактивного маркетинг-менеджменту
Четвертою рушійною силою інноваційного розвитку підприємств та
національної економіки є безпека.
Безпека підприємства – це його стан захищеності від негативного
впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, а також здатність
своєчасно усувати різноманітні загрози та забезпечувати стійку реалізацію
інтересів власників та працівників підприємства, його контрагентів та клієнтів.
Безпека у взаємодії з культурою, владою, ринком розглядається як рушійна
сила економіки та необхідна умова підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств. Безпека набула властивостей продуктивної сили та
результативного інструменту реалізації стратегій інноваційного розвитку
підприємства.
В процесі розвитку економічної глобалізації поряд з позитивними
тенденціями швидко розповсюджуються нецивілізовані форми конкурентної
боротьби, які підвищують ризики учасників економічного процесу та знижують
рівень їх безпеки. Новою проблемою у сфері економіки є необхідність
надійного забезпечення безпеки власників та працівників підприємства, а також
членів їх родин, недопущення «рейдерства». Тому актуальною є проблема
розробки концепції ефективного управління безпекою вітчизняних
підприємств. При застосуванні методів інтерактивного управління з’являється
реальна можливість успішно вирішувати наступні питання:
1) приведення системи безпеки підприємства у відповідність до його
загальних, функціональних, операційних стратегій та поточних планів;
2) забезпечення функціонування системи швидкого реагування на
негативні явища у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства і
насамперед на слабкі сигнали;
3) раціональне використання сил організаційної культури, цивілізованого
ринку та ефективної влади у взаємодії з силами безпеки.
Як показує досвід, є доцільним реалізовувати певні заходи для
підвищення рівня безпеки вітчизняних підприємств, їх власників та керівників:
1) створення та функціонування на підприємстві підрозділу безпеки;
2) передача певної частини роботи у сфері безпеки державній або
приватній службі охорони за принципами аутсорсингу;
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3) проведення тренінгів з питань оптимального застосування вище
наведених методів з врахуванням різноманітних ситуацій, що можуть
виникнути у сфері впливу організації.
4) забезпечення інформаційного захисту шляхом приховування
інформації, розголошення якої може нанести збитки підприємству.
Підвищувати рівень всебічної безпеки інноваційного підприємства
допомагає ділова (конкурентна) розвідка (competitive intelligence, business
intelligence) – постійний процес збору, накопичення, структурування, аналізу
даних про внутрішнє й зовнішнє середовище організації, надання найвищому
керівництву інформації, яка дозволяє обґрунтовано прогнозувати зміни у
цьому середовищі та своєчасно приймати оптимальні рішення для вирішення
питань забезпечення високого рівня безпеки.
Забезпечення інноваційної діяльності людей знаннями та новітніми
технологіями за методом трансфер-фактору
Найважливішим компонентом ринку факторів виробництва для
вітчизняних підприємств має бути ринок новітніх знань, високих технологій та
методів управління, який становить систему взаємовідносин споживачів
об’єктів трансферу та їх постачальників. При цьому треба враховувати, що в
умовах цивілізованих ринкових відносин конкурують між собою як споживачі,
так і постачальники цих об’єктів, не порушуючи вимог національного
законодавства та міжнародних угод. У зв’язку з тим, що суспільство
зацікавлено у здійсненні стратегій свого інноваційного розвитку держава має
передбачати у своєму бюджеті цільові субсидії на трансфер [1].
Провідна ідея ефективного вирішення питань інноваційного розвитку
вітчизняних підприємств полягає в тому, що усі елементи трансферу проходять
через центральну ланку системи управління інноваційним розвитком
підприємства – координаційний центр. КЦ виконує ведучу роль в
раціональному застосуванні різних способів трансферу. Саме в
координаційному центрі здійснюється сполучення усіх складових трансферу, в
результаті чого формується
комплексний трансфер-фактор, який
використовується для оновлення та істотного підвищення ефективності
операцій технологічних та трудових процесів у сфері діяльності підприємства.
Першочерговим питанням удосконалення координаційного центру
інноваційної розвитку підприємств і, як наслідок, національної економіки є
забезпечення необхідними знаннями керівників та спеціалістів. Для успішного
виконання цього завдання є доцільним, як показали наукові дослідження та
практика в галузі організації навчального процесу, застосовувати методи
інтерактивного управління.
Інтерактивне управління процесом підготовки фахівців – це управління
безперервним процесом підготовки фахівців у вищих навчальних закладах,
проектних організаціях та науково-дослідних інститутах, безпосередньо на
підприємствах для досягнення бажаних результатів шляхом використання
синергетичного ефекту від взаємодії сил культури (К), влади (В), ринку (Р),
безпеки (Б). Згідно з цією концепцією умови, що створюються під впливом цих
сил, розглядаються як причини і як наслідки ефективного здійснення процесів
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навчання.
Як приклад раціонального застосування методів інтерактивного
управління для забезпечення ефективності навчального процесу наведено
зразок моделі підготовки фахівців за двоцикловою структурою «бакалаврмагістр» відповідно до змісту системи «Інтерактивний маркетингменеджмент». Цю програму пропонується застосовувати у навчальному процесі
ВНЗ, при виконанні НДДКР та у сфері діяльності підприємств.
З метою ефективного управління процесами наукових досліджень,
підготовки фахівців та виробництва конкурентоспроможної продукції
розробляються відповідні матричні моделі, які є ідентичними, з’єднаними
прямими та зворотними зв’язками, що дає можливість створити динамічну
систему, яка здатна комплексно вирішувати питання удосконалення
інтерактивного маркетинг-менеджменту вітчизняних підприємств для
безперервного підвищення його конкурентоспроможності.
Нижче за текстом наведено структуру системи інтерактивного маркетингменеджменту, яка складається з чотирьох підсистем:
1. Аналіз інтерактивного середовища підприємства.
2. Забезпечення результативності основних функцій інтерактивного
маркетинг-менеджменту.
3. Забезпечення ефективності
сполучних процесів в системі
інтерактивного маркетинг – менеджменту.
4. Врахування соціально-психологічних аспектів інтерактивного
маркетинг – менеджменту в процесі створення та функціонування операційної
системи підприємства.
Імітаційна модель програми теоретичної підготовки фахівців та їх
практичної діяльності за напрямом «Інтерактивний маркетинг-менеджмент»
надана у вигляді мнемонічного кубу, сторонами якого є три матриці:
1) структура системи інтерактивного маркетинг - менеджменту \ основні
складові комплексу маркетингу – mix (фронтальна проекція мнемонічного
кубу);
2) структура системи інтерактивного маркетинг - менеджменту /
напрямки інноваційного розвитку підприємства з врахуванням життєвих циклів
товарів та різних видів бізнесу (профільна проекція мнемонічного кубу);
3) основні складові комплексу маркетингу - mix / напрямки інноваційного
розвитку підприємства (план мнемонічного кубу).
Кожна основна складова комплексу маркетингу – mix (P1 – product, P2 –
price, P3 – place; P4 – promotion) має чотири аспекти, які є притаманними
інтерактивному маркетингу: внутрішньофірмовий маркетинг, маркетинг
усередині країни, міжнародний маркетинг, глобальний маркетинг.
Критерієм оптимальності комплексної моделі інноваційного процесу, яка
складається із запропонованих матричних моделей процесів підготовки
фахівців у ВНЗ, виконання НДДКР, функціонування системи інтерактивного
маркетинг-менеджменту підприємства є підвищення його ефективності та
конкурентоспроможності.
Специфічним методом управління інноваційним розвитком операційних
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систем вітчизняних підприємств є застосування комплексного трансферфактору, складовими якого є три групи трансфер-факторів: науково-технічні,
соціально-психологічні, інформаційно-комунікаційні (табл. 1).
Таблиця 1
Матрична модель системи управління комплексним трансфер-фактором для
прискорення інноваційного розвитку підприємства
Засоби впливу керівництва підприємства
на процес застосування трансфер-фактору
Лідерство
Управління
Управління
Мотивація
та
груповою
змінами,
та
влада
динамікою конфліктами,
стимулювання
(Л)
(Г)
стресами (З)
(М)

Основні складові
комплексного
трансфер-фактору
Соціально-психологічний
трансфер-фактор
(С)

ЛС

ГС

ЗС

МС

Науково-технічний
трансфер-фактор

(Н)

ЛН

ГН

ЗН

МН

(К)

ЛК

ГК

ЗК

МК

Інформаційнокомунікаційний
трансфер-фактор

Усі трансфер-фактори органічно взаємодіють між собою та впливають на
інноваційний розвиток кожного елементу (кожної клітини) господарської
організації та на її здоров’я у цілому. У формуванні комплексного трансферфактору приймають участь безпосередньо або опосередковано усі підсистеми
та елементи структури господарської організації (підприємства). Вони можуть
також ініціювати підключення спеціалізованих фірм до цієї роботи за методом
аутсорсингу.
Підвищення оперативності дій конкурентів на світовому ринку факторів
виробництва вимагає від вітчизняних підприємств застосування сучасних
підходів до формування систем швидкого реагування на досягнення НТП та
ефективних методів управління їх впровадженням у сферу своєї діяльності.
Тому КЦ може ініціювати підключення спеціалізованих фірм за методом
аутсорсингу до розв’язання проблем інтенсифікації трансферу.
Комплексне використання сучасних методів управління інноваційними
процесами створює синергетичний ефект, який є позитивною причиною
істотного підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в
умовах глобалізації економіки.
Побудова імітаційних моделей сучасних підприємств та їх підрозділів
Нижче за текстом наведено структуру управління діяльністю
інноваційних підприємств та обґрунтовано підходи до побудови імітаційних
моделей розвитку їх адаптивних властивостей. Ця структура складається з
п’яти підсистем, кожна з яких має певні елементи.
1. Підсистема топ-менеджменту та її основна складова «координаційний
центр» (стратегічне управління):
1.1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.
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1.2. Управління сполучними процесами у сфері діяльності підприємства
(управління комунікаційним процесом, процесом прийняття рішень, процесом
моделювання на основі застосування економіко-математичних методів та
комп’ютерних технологій);
1.3. Виконання загальних функцій менеджменту підприємства:
планування, організація, мотивація, контроль.
1.4. Керівництво підприємством на основі врахування соціальнопсихологічних аспектів менеджменту: лідерство, влада, групова динаміка;
створення сприятливого соціально-психологічного клімату у сфері діяльності
організації; управління організаційною культурою, змінами, конфліктами,
стресами;
2. Підсистема мідл-менеджменту (функціональні види менеджменту):
2.1. Маркетинг-менеджмент та логістика.
2.2. Міжнародний менеджмент.
2.3. Виробничий менеджмент.
2.4. Фінансовий менеджмент.
2.5. Інвестиційний менеджмент.
2.6. Кадровий менеджмент.
2.7. Інноваційний менеджмент.
3. Підсистема лоуе - менеджменту (операційного менеджменту):
3.1. Управління основною операційною функцією підприємства.
3.2. Управління підготовкою процесів виробництва та збуту продукції
(етапи підготовки: генерація бізнес-ідей; НДДКР; технічна підготовка:
конструкторська, технологічна; організаційна; економічна; психологічна
підготовка).
3.3. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства.
3.4. Управління процесом технічного обслуговування виробництва та
збуту продукції.
4. Підсистеми стратегічного та оперативного менеджменту:
4.1. Стратегічного управління діяльністю підприємства.
4.2. Оперативного управління діяльністю підприємства.
4.3. Тактика управління діяльністю підприємства.
5. Підсистеми ситуаційного та функціонального менеджменту.
5.1. Управління ризиками підприємства.
5.2. Антикризове управління.
Модель інтегрованої системи менеджменту інноваційного підприємства
може бути зображена у вигляді трьохмірної організаційної блок-схеми:
на вісі «Y» - рівні
управління: топ-менеджмент, який включає вище
керівництво підприємства та координаційний центр; мідл-менеджмент; лоуеменеджмент (операційний менеджмент);
на вісі «X» - функціональні види менеджменту: маркетинг-менеджмент,
міжнародний менеджмент, інженерний менеджмент, виробничий менеджмент,
фінансовий менеджмент, кадровий менеджмент,);
на вісі «Z» - стратегічні господарські одиниці та групи товарів з
урахуванням стадій їх життєвого циклу.
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Критерієм оптимальності цієї моделі є забезпечення економічної та
соціальної ефективності операційних (виробничих) процесів, що здійснює
підприємство.
В ході даного дослідження запропоновано універсально-складальний
метод (УСМ) організаційного проектування інноваційного підприємства.
Сутність УСМ полягає у використанні типових елементів з їх певного набору
для складання мнемонічної організаційної структури підприємства. Кожен
такий елемент є моделлю певного підрозділу підприємства. Підрозділ
(стратегічна господарська одиниця, філія, цех або відділ) розглядаються як
система. Така система має дві підсистеми: керовану та керуючу.
Керована – це підсистема управління будь-яким підрозділом
підприємства, основною функцією якого є процес перетворення входу у вихід
кожного елементу.
Згідно з теорією інтерактивної економіки моделі систем управління
інноваційною діяльністю підприємства та його підрозділів пропонується
зображувати у вигляді кубу, що є мнемонічним прийомом для усвідомлення
завдань приведення у відповідність усіх цілей і засобів виконання операційних
процесів. Ці математичні моделі розроблені та запропоновані автором даної
розділу монографії для розв’язання проблем розвитку адаптивних властивостей
вітчизняних підприємств, їх інноваційно-інвестиційних центрів та
функціональних областей, а також підрозділів основного та допоміжного
виробництва.
Модель керуючої підсистеми підрозділу (елементу моделі) інноваційного
підприємства становить мнемонічний куб, на вісях якого показано наступне:
на вісі «X» – основні завдання керуючої підсистеми підрозділу
підприємства;
на вісі «Y» – складові менеджменту підрозділу (основні функції,
сполучні процеси та соціально-психологічні аспекти менеджменту);
на вісі «Z» – товари (послуги) певного найменування з урахуванням їх
стадії життєвого циклу.
Критерієм оптимальності моделі керуючої підсистеми підрозділу є
підвищення його результативності та ефективності, що сприяє забезпеченню
ефективності операційної системи та конкурентних переваг підприємства.
Для чіткого висвітлення та конкретизації змісту концепції побудови КЦ
надана імітаційна модель взаємодії основних функціональних областей
інтегральної системи менеджменту та програм інноваційного розвитку
підприємства з врахуванням стадій життєвого циклу його товарів та видів
бізнесу.
Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства можуть
мати як позитивний, так і негативний вплив на його розвиток. Тому взаємодією
цих факторів необхідно управляти для оптимізації інноваційно-інвестиційних
процесів за критерієм скорочення часу досягнення цілей при мінімізації
використання ресурсів, а також вирішення проблем розвитку соціальної сфери,
відновлення та охорони природи. Результати дослідження доводять, що
застосування саме матричних адаптивних структур управління цими процесами
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допоможе вітчизняним підприємствам успішно конкурувати на внутрішніх та
зовнішніх ринках в умовах глобалізації економіки.
Особлива увага в даному дослідженні приділяється питанням
імітаційного моделювання координаційного центру інноваційно-інвестиційного
розвитку підприємства (КЦ), який має вирішувати питання на всіх етапах
інноваційного процесу. Такими етапами є: 1) генерація інноваційних ідей та
розробка концепції товарів; 2) дослідження потенціальних ринків та підготовка
до їх освоєння (формування перспективного попиту);
3) проектування
продукту та розробка послуг: маркетинговий аудит, НДДКР, вартісний аналіз
та вартісний інжиніринг: 4) робота на ринках факторів виробництва; 5)
виробництво експериментальних зразків виробів та послуг; 6) пробний
маркетинг (тестування): формування попиту; 7) взаємодія з постачальниками
необхідних ресурсів та підготовка повномасштабного виробництва; 8)
виробництво продукції; 9) робота на ринках готової продукції (розподіл) – збут
товарів, який має дві складові: продаж товарів та авторський супровід їх
використання (гарантійне та післягарантійне обслуговування товарів, а також
необхідний консалтинг). Для здійснення усіх цих етапів координаційний центр
має вирішувати питання відповідного фінансового забезпечення.
Нижче за текстом наведено підходи до побудови моделі КЦ.
Моделювання цього центру як і інших складових господарської організації
основане головним чином на законах асоціації ідей.
Координаційний центр
підприємства розглядається як адаптивна
відкрита система. Вона складається з двох підсистем:
- керуюча підсистема, основною функцією якої є
управління
інноваційно-інвестиційним процесом;
- керована підсистема, основною функцією якої є
інноваційноінвестиційний процес.
Керуюча підсистема подана у вигляді мнемонічного кубу (блок-схеми),
на вісях якого показано наступне:
- на вісі «X» – основні напрямки діяльності КЦ відповідно до
функціональних областей організаційної структури підприємства – «j»:
маркетинг, міжнародна економічна діяльність, виробництво продукції, техніка
та технологія, фінанси, надання послуг персоналу;
- на вісі «Y» – складові системи менеджменту – «k» (основні функції,
сполучні процеси та соціально-психологічні аспекти менеджменту);
- на вісі «Z» –програми інноваційного розвитку підприємства – «і»
(процеси проектування продуктів та послуг і –го найменування з урахуванням
їх стадій життєвого циклу товарів).
На сторонах мнемонічного кубу показано матриці:
(Zi / Х j), (Х j / Yk), ( Zi / Yk)
(2)
Відповідно до концепції інтерактивного усі програми інноваційного
розвитку підприємства, функціональні області та підсистеми системи
менеджменту координаційного центру знаходиться під впливом сил культури,
влади, ринку, безпеки.
Критерієм оптимальності моделі КЦ є створення максимально можливих
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сприятливих умов для концентрації
інтелектуальних сил, мотивації
висококваліфікованих фахівців, ефективного застосування економікоматематичних моделей, сучасних інформаційно-комунікаційних та виробничих
технологій, інших досягнень НТП, позитивного досвіду управління
підприємствами. При цьому необхідно враховувати, що адаптивна структура
КЦ насамперед включає певну нормативну базу, яка дає орієнтир для всіх
працівників підприємства. Така нормативна база становить звід обов’язкових
правил ділового етикету, міжнародних, галузевих, державних та інших
стандартів якості, а також вимоги до діяльності підприємства, що пов’язано з
розвитком соціальної сфери, відновленням та охороною природи.
Висновки. Результати аналізу моделей інноваційних процесів, що
розроблено західними вченими, обумовили
необхідність їх подальшого
суттєвого удосконалення та інтенсифікації процесу створення теоретико методологічного підґрунтя для успішного проведення на кожному
вітчизняному підприємстві організаційно-технологічної та соціальнопсихологічної реструктуризації операційної системи.
Теорія інтерактивного управління доводить об’єктивну
наявність
нервової системи у будь-якої організації (nerve – нерв, сила, енергія). Рушійні
сили (сили культури, влади, ринку) інноваційного розвитку виробництва, які
постійно тісно взаємодіють, є основними елементами цієї системи. Ці сили
наскрізно проходять через усі рівні менеджменту, підрозділи організації та
робочі місця її працівників. Саме ці сили в їх взаємодії мають здатність
виконувати роль провідників політики керівництва та інструментів управління
процесом реалізації стратегій господарської організації.
Доведено, що при застосуванні універсально-складального методу
побудови матричних організаційних структур підприємств створюються умови
для автоматизації процесу управління їх інноваційним розвитком. Знайдено в
умовах глобалізації економіки ефективного способу «підключення»
управлінської надбудови до операцій трудових та технологічних процесів
шляхом використання трансфер-фактору для забезпечення інноваційного
розвитку вітчизняних підприємств.
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3.38. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чумаченко А. С.
аспірант
Херсонський державний університет
Фінансові ресурси відіграють першочергову роль в процесі розвитку
інтелектуального капіталу, адже вони визначають здатність підприємства до
формування високопродуктивного штату працівників, можливість придбання,
створення та впровадження інновацій, використання широкого спектру каналів
просування продукту, залучення клієнтів та закріплення ринкових позицій.
Фінансування розвитку інтелектуального капіталу туристичних
підприємств передбачає здійснення інвестицій в людські ресурси області,
інноваційне середовище, формування туристичного іміджу регіону,
законодавчу базу тощо. Відповідно до закону України «Про туризм» основними
джерелами фінансування розвитку інтелектуального капіталу туристичних
підприємств являється: позикові фінансові ресурси, безоплатні та благодійні
внески, власні фінансові ресурси підприємств, позабюджетні фонди, кошти
фонду розвитку України, іноземні інвестиції, інші джерела, не заборонені
законодавством.
Власні фінансові ресурси туристичних підприємств (власний капітал)
передбачають використання статутного фонду, резервного капіталу та
нерозподіленого прибутку в якості джерел розвитку інтелектуального капіталу.
Туристична галузь області характеризується обмеженими можливостями
використання прибутку та амортизації для розвитку інтелектуального капіталу,
адже вони витрачаються на поточні потреби, внаслідок чого підривається
конкурентоспроможна стратегія підприємств [1, с.76].
Частка власного капіталу в балансі підприємства визначає його здатність
до здійснення інвестицій у розвиток, динаміка якого в Херсонській області
відображена на рис. 1.
Статутний фонд туристичного підприємства відображає балансову
вартість його матеріальних та нематеріальних активів, виражених в об’єктах
інтелектуальної власності, наукових розробках, ноу-хау, технологіях тощо. В
залежності від організаційно-правової форми господарювання статутний фонд
формується завдяки різним фінансовим джерелам.
Так, державні підприємства отримують фінансування від державного
бюджету або інших державних підприємств шляхом перерозподілу фінансових
ресурсів між галузями. В основному, вони нарощують свій статутний фонд за
рахунок отриманого прибутку, що дозволить спрямувати певну його частину на
розвиток інновацій, людських ресурсів та споживчого капіталу. Статутний
фонд акціонерних товариств формується завдяки реалізації випущених акцій,
тобто завдяки коштів засновникам товариства.
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Рис. 1. Частка власного капіталу в балансі підприємств
Херсонської області [2, с. 40]
Нарощення статутного фонду при цьому відбувається або за рахунок
отриманого прибутку, або завдяки додатковому випуску акцій [3, с. 120].
Статутний фонд туристичного підприємства підтримується резервним
фондом, що формується в розмірі 25% від статутного капіталу та поповнюється
коштами з прибутку (не менше 5%). Його основним призначенням являється
забезпечення непередбачуваних збитків та заборгованостей. Крім того,
статутний фонд підтримується нерозподіленим прибутком, що залишається у
підприємства після виплати податків, заробітної плати, заборгованостей і
використовується для реінвестування його діяльності [4, с. 237].
Фінансування розвитку інтелектуального потенціалу працівників
туристичних підприємств відображається у структурі витрат на робочу силу
(рис. 2).
Підприємствами готельно-ресторанного бізнесу у 2011 році було
витрачено 31,3 млн. грн. на робочу силу, при цьому витрати на професійне
навчання склали всього 1565 тис. грн., тобто 0,05 % від всіх витрат на робочу
силу, що в 2 рази нижче середнього показника по області. У зв’язку з таким
низьким рівнем фінансування, здобуття нових професій в галузі готельноресторанної індустрії Херсонської області має негативну динаміку. Частка
працівників, що отримали нову професію в 2010 році становить 0,23 % від
облікової кількості протягом досліджуваного періоду, що в рази нижче даного
показника по області (коливається в межах 3,5 % - 5,6 %). Натомість в регіоні
спостерігається позитивна динаміка підвищення кваліфікації працівників, хоча
їх частка в обліковій кількості працівників не перевищує 0,54 %, при тому, що
по області даний показник коливається в межах 15,6 % - 20,1 %. Фінансування
розвитку структурного капіталу підприємств Херсонської області з власних
джерел коливається в межах 17,8 % - 30,3 % від загальної суми фінансування
наукових та науково-технічних робіт. Величина даного показника по області
суттєво відрізняється від рівня по Україні, що коливається в межах 59,4 % - 73,7
%.
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Рис. 2. Структура витрат на робочу силу на підприємствах сфери готельноресторанної діяльності у 2011 році [5]
Об’єм
фінансування
наукових
та
науково-дослідних
робіт
підприємствами поступається тільки державному бюджету. Найбільшу частку
фінансування наукових та науково-технічних робіт здійснює академічний
сектор науки, а галузевий фінансує лише 19,5 % - 34,6 % інноваційних робіт.
Частка державного бюджету у фінансуванні наукових та науково-технічних
робіт складає 61,1 %, 70,1 %, 71 % та 67,5 % відповідно у 2007, 2008, 2009 та
2010 роках. Таким чином в Херсонській області значна частка фінансування
наукової та науково-технічної діяльності відбувається за рахунок
держбюджету.
Станом на 2010 рік державним бюджетом профінансовано 36,9%
виконання прикладних досліджень, 30,3% виконання фундаментальних
досліджень та 0,15% виконання науково-технічних розробок. При цьому по
Україні державна підтримка туристичних підприємств не перевищує 2 % із всіх
можливих і здійснюється тільки на конкурсній основі, що з одного боку,
стимулює формування ефективних бізнес-планів підприємствами для
отримання державних інвестицій, а з іншого, не сприяє ефективному
туристичної галузі.
Враховуючи розташування області відносно Чорного та Азовського
морів,
рекреаційними
вважаються
Генічеський,
Голопристанський,
Кальнчацький, Скадовський райони та м. Херсон, як обласний центр. Ці райони
являються пріоритетними територіями розвитку відповідно до Регіональної
програми розвитку підприємництва на 2013-2014 роки, що впливає на їх
фінансування з боку держави. Протягом 2007-2011 років в Херсонській області
спостерігається зниження як загального обсягу капітальних інвестицій, так і
капітальних інвестицій з державного та місцевого бюджетів. Найбільший об’єм
капітальних інвестицій припадає на м. Херсон (від 35204 тис. грн. до 270808
тис. грн.), при цьому з 2007 року до 2010 року частка державного фінансування
знизилась з 15,4% до 3,5%, а в 2011 році склала 13,2% від загального обсягу
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капітальних інвестицій по місту. Місцеві капітальні інвестиції м. Херсон також
мають негативну динаміку, їх частка в загальному обсязі по місту знизилась з
20,3% у 2007 році до 3,2% у 2011 році.
Серед рекреаційних районів до 2009 року найбільше бюджетне
фінансування отримував Генічеський район (з державного бюджету – до 12700
тис. грн., з місцевого бюджету – до 25866 тис. грн.), після чого відбулося значне
зменшення капітальних інвестицій району. Натомість з 2009 року
інтенсифікувалось бюджетне фінансування Голопристанського району (з
державного бюджету – до 2167 тис. грн., з місцевого бюджету – до 13673 тис.
грн.). Найменш фінансованим серед рекреаційних районів виявився
Каланчацький: за досліджуваний період державні капітальні інвестиції
зменшилися з 1567 тис. грн. до 74 тис. грн., а місцеве фінансування зросло з 323
тис. грн. в 2007 році до 2099 тис. грн. в 2011 році.
В 2011 році на розвиток нематеріальних активів було витрачено 22,7 млн.
грн., тобто 0,7% від загальної суми капітальних інвестицій. При цьому 71,4%
інвестицій було спрямовано на створення програмного забезпечення, а 17,1%
на об’єкти промислової власності, патенти, права на комерційні позначення,
ліцензії тощо. В порівнянні з 2010 роком на 72,1% зросли інвестиції в розвиток
готельно-ресторанного бізнесу [5, с.8].
Фінансування діяльності туристичних підприємств за рахунок
Херсонського обласного бюджету являється недостатнім, на 2012 рік
профінансовано тільки 18,7 % від необхідного об’єму. «Регіональна програма
розвитку підприємництва на 2013-2014 роки» передбачає забезпечення
бюджетного фінансування інноваційних, ресурсозберігаючих та конкурентних
проектів. Внаслідок такої динаміки фінансування НДДКР за останні
десятиліття, інтелектуальний капітал регіону втратив свій потенціал, що
призвело до розриву між соціально-економічними потребами та інноваційною
діяльністю [6, с.25]. Для забезпечення розвитку ІК туристичних підприємств
бюджетні джерела фінансування повинні забезпечувати формування
міжгалузевих зв’язків щодо розподілу ресурсів, результатів наукових
досліджень, тобто замість підтримки одиничних підприємств, ці фінансові
ресурси дозволять розвивати всю інфраструктуру, сприяючи формуванню ІК як
туристичної, так і суміжних галузей.
Стан банківської сфери Херсонської області свідчить про збільшення їх
фінансових ресурсів, що являється сприятливою умовою для фінансування
ними інвестиційних проектів туристичних підприємств. При цьому основною,
проте не найефективнішою формою фінансування виступає надання кредитів.
Вітчизняні банки досі використовують проектне фінансування замість нового
та більш ефективного фінансового конструювання, що передбачає створення
індивідуальних оптимальних схем фінансування проектів. Це спричиняє
недофінансування проектів розвитку інтелектуального капіталу туристичних
підприємств, що не відповідають традиційним умовам кредиторів [7, с.55] (рис.
3).
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Рис. 3. Сума банківських кредитів по рекреаційним районам Херсонської
області (складено автором на основі [5, с. 16])
Наприклад, Райфайзен банк Аваль займається проектним фінансуванням
підприємств готельно-ресторанної індустрії на засадах врахування майбутніх
грошових потоків для погашення заборгованості. При цьому, банк вбачає
переваги такого методу фінансування в розробці індивідуальної фінансової
схеми для кожного конкретного проекту, врахуванні широкого спектру
проектних ризиків, встановленні пільгового періоду з погашення основної
суми кредиту, гнучкості графіку надання коштів.
Ще одним перспективним джерелом фінансування являються іноземні
інвестиції, проте воно не має суттєвого впливу на функціонування туристичних
підприємств області. Це спричинено неефективною інвестиційною політикою,
низькою результативністю вкладень в економіку, застарілими технологіями
тощо. На фоні загального збільшення прямих іноземних інвестицій в
Херсонську область спостерігається зниження їх частки в сфері діяльності
готелів та ресторанів, що знизилась з 0,43% до 0,036% протягом 2007-2011
років, що пов’язано із закріпленням за областю неформального статусу «одного
із найбільш корумпованих регіонів країни» (рис. 4). Найбільші інвестиційні
надходження з іноземних джерел фінансування спрямовані в м. Херсон, їх
величина з 2007 року до 2011 року зросла з 54417,9 млн. дол. США до 121793,7
млн. дол. США. Щодо іноземних інвестицій в рекреаційні райони області, то
найбільші надходження має Каланчацький район (до 15427,9 млн. дол. США), а
в Генічеському, Голопристанському та Скадовському районах спостерігається
суттєве зниження іноземного фінансування. Фінансування з благодійних фондів
області опосередковано впливають на розвиток інтелектуального капіталу
туристичних підприємств.
На даний момент в Херсонській області функціонують наступні
благодійні фонди, що сприяють розвитку складових інтелектуального капіталу:
- Херсонський обласний благодійний фонд «Берег Надії»;
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- Херсонський обласний благодійний фонд «Розвиток медицини, науки та
освіти»;
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Рис. 4. Прямі іноземні інвестиції в діяльність готелів та ресторанів Херсонської
області [5, с. 93]
- благодійна організація Херсонський обласний благодійний фонд
«Освіта та Відродження»;
- благодійний фонд «Зелена Херсонщина»;
- Херсонський обласний культурно-просвітницький благодійний фонд
«Причорномор’я»;
- Херсонське обласне відділення Всеукраїнського благодійного фонду
«Освіта України»;
- Херсонський обласний благодійний фонд «Херсонщина 3000».
Позабюджетне фінансування туристичних підприємств відіграє важливу
роль в процесі формування інтелектуального капіталу. Позабюджетними
спеціальними фондами держави в Херсонській області являються: фонд
програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій, фонд
підтримки малого та середнього підприємництва, фонд охорони навколишнього
середовища, фонд програми економічного, соціального та культурного
розвитку Херсонської області, фонд обласної програми розвитку рекреаційнокурортного комплексу та туризму. Динаміка участі позабюджетних фондів у
фінансуванні наукових та науково-дослідних робіт має наступну динаміку (рис.
5).
Зниження фінансування з позабюджетних фондів спричинено
скороченням надходжень до фондів. Якщо в 2008 році фонд програми
стабілізації та соціально-економічного розвитку територій складав 200 тис.
грн., фонд обласної програми розвитку рекреаційно-курортного комплексу та
туризму – 200 тис. грн., фонд підтримки малого та середнього підприємництва
– 200 тис. грн., фонд охорони навколишнього середовища – 255300 грн., то на
2012 рік ці фонди становили, відповідно, 163600 грн., 27300 грн., 40900 грн. та
71000 грн. Негативними факторами фінансування розвитку інтелектуального
капіталу туристичних підприємств Херсонської області являється:
нерозвиненість доступу підприємств до кредитних ресурсів, нерозвиненість
небанківського кредитування, значний податковий тиск на діяльність
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Рис. 5. Фінансування наукових та науково-дослідних робіт в Херсонській
області з позабюджетних фондів(складено автором на основі [5, с. 16])
Таким чином, фінансування розвитку інтелектуального капіталу
туристичних підприємств Херсонської області залежить від зовнішніх джерел
(іноземних інвестицій, бюджетних та позабюджетних фондів, благодійних
фондів, позик від банків та інших фінансових інститутів) та внутрішніх джерел
(статутного та резервного фондів, нерозподіленого прибутку). Основним
джерелом фінансування інноваційної активності виступають власні ресурси
підприємства, а найбільше фінансування наукових та науково-технічних робіт
та сфери освіти припадає на бюджетні фонди.
Враховуючи обмеженість як власних фінансових ресурсів підприємств,
так і державних, необхідною умовою забезпечення туристичних підприємств
ресурсами на розвиток інтелектуального капіталу є здійснення заходів щодо
покращення стану в сфері небанківського кредитування. Використання
фінансової підтримки гарантійних фондів, кредитних спілок, страхування
комерційних ризиків дозволить активізувати підприємства туристичної галузі, а
надання пільгового кредитування та оподаткування, компенсація витрат на
патентування та маркетингові видатки, активізація державної підтримки
інноваційної активності забезпечить продуктивний процес розвитку
інтелектуального капіталу підприємств та сприятиме процвітанню Херсонської
області.
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3.39. ОЦІНКА ЕФЕФКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ НА
ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Біловодська О.А., к.е.н., доцент,
Коцур Я.М., Шипіль А.С.
Сумський державний університет
На ринку туристичних послуг, через велику кількість пропонованих
туристичних продуктів та туристичних фірм, створилась ситуація, яка потребує
оцінки ефективності маркетингових витрат. І на сьогодні це набуває особливої
актуальності у зв’язку з нестабільною політичною ситуацією в інших країнах,
наслідком якого прогнозується скорочення попиту на туристичні послуги, а
отже і загострення конкуренції.
Незважаючи на значну зацікавленість питаннями дослідження
рентабельності туристичних послуг зі сторони як вітчизняних, так і зарубіжних
фахівців, поза увагою більшості дослідників залишається питання ефективності
використання маркетингових витрат на туристичних підприємствах. Зазначене
зумовлює актуальність даного дослідження та його мету, яка полягає в
удосконаленні методичних засад оцінки ефективності маркетингових витрат на
туристичному підприємстві на основі їх структуризації за елементами
маркетинг-міксу. Основними завданнями роботи є:
 виявлення особливостей ринку туристичних послуг;
 обґрунтування
відповідних
інструментів
оцінки
ефективності
маркетингових витрат.
В традиційному виробництві результатами праці є конкретний товар чи
продукція, для якого поняття маркетингу має більш конкретний зміст, в туризмі
– туристичний продукт. Через певні специфічні особливості тур-продукту, що
суттєво впливають на маркетингову діяльність у даній галузі, немає
однозначного визначення маркетингу в туризмі.
Згідно з дослідженнями Кифяк В. Ф. [1] туристичний маркетинг – це
система координації діяльності туристичного підприємства в процесі розробки,
виробництва, реалізації туристичного продукту та послуг з метою отримання
максимального прибутку шляхом найбільш повного задоволення споживача.
Як відомо, ціни на будь-який продукт в наш час відіграють одну з
найважливіших умов формування вражень покупців про підприємство.
Сукупність витрат на формування та реалізацію туристичного продукту, що
виражається в грошовій формі, являє собою його собівартість, що охоплює
тільки поточні витрати підприємства та відрізняє її від капітальних вкладень,
спрямованих на формування основних фондів.
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Таблиця 1
Методи розподілу маркетингових витрат
№
1

Метод
метод
норматив-ної
калькуляції
(Standard
Cost)

Сутність
нормування
(планування)
обсягів
витрат та внесення цих
норм до собівартості

Переваги
дозволяє своєчасно виявляти і
встановлювати
причини
відхилення фактичних витрат
від діючих норм основних
витрат і кошторисів витрат на
обслуговування виробництва і
управління.

2

метод
прямого
віднесення
(Direct Cost)

калькулювання
собівартості продуктів
(послуг) лише в частині
прямих витрат

простота
застосування,
завдяки
чому
можна
проводити гнучку політику
ціноутворення (через аналіз
беззбитковості),
даючи
можливість оперативно її
контролювати і управляти
фінансовими результатами
більш
точне
обчислення
собівартості продукту, що
зумовлює більш обґрунтовані
рішення з ціноутворення

3

функціональний
метод
розподілу

4

методи
прямого
віднесення
(методи
повного,
гранично-го,
зміню-ваного
та релевантного розподілу)

передбачає оцінку та
розподіл витрат за
функціями
та
процесами,
що
відповідає
цілям
управління окремими
функціями,
тобто
адаптує використання
непрямих витрат у
системі управління
усі витрати, пов'язані з
виробництвом
продукції,
розподіляють
між
об'єктами
витрат
пропорційно
до
величини
прямих
витрат,
фізичного
вимірника
обсягу
продукції чи до іншої
прийнятої
бази
розподілу

гнучкість застосування

Недоліки
залежність
від
зовнішнього середовища;
відсутність
якісних
показників
діяльності
підприємства;
неможливість
застосування на всіх стадіях
життєвого циклу продукту,
так як на етапі розробки туру
багато
видів
витрат
непередбачувані
труднощі в розподілі
витрат на постійні та змінні;
необхідність
наявності
інформації про обсяг всіх
витрат підприємства;
складність у формуванні
звітності
розподіл лише непрямих
витрат, що надає неповну
інформацію про діяльність
підприємства

- можливість похибок, що
знижують
точність
визначення собівартості туру;
- недостатньо інформації для
прийняття
рішень
про
зниження або збільшення
обсягів виробництва туру

У вітчизняній теорії і практиці витрати туристичних підприємств
складають витрати на розробку, просування і реалізацію туристичного
продукту [2]. На основі робіт [3, 4] авторами виконано порівняльний аналіз
об’єктивних методів розподілу маркетингових витрат, що застосовуються для
оцінки туристичних продуктів (табл. 1).
Розглянуті методи розподілу маркетингових витрат не враховують усіх
особливостей туристичного продукту, що не дозволяє ефективно управляти
витратами та швидко реагувати на відповідні зміни у їх структурі.
З метою структуризації витрат на туристичному підприємстві, за
авторським підходом, запропоновано їх поділяти відповідно до кожного
елемента комплексу маркетингу та враховувати фактор сезонності.
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Place

Змінні
витрати
на
придбання
(у
туроператора) або формування туру
(опитування, реалізація);
транспортування за весь час туру;
оренда автобусів для доставки
туристів;
доставка документів до посольств;
оплата туру груповода;
витрати на прибуття гіда та
груповода на місце проведення туру;
витрати
на
проживання
та
харчування гіда
бронювання авіа-квитків;
оренда номерів в готелі

Price

Постійні
створення та друк рекламних
листівок для сіті-лайтів і білбордів;
оплата праці розробника реклами;
оплата праці дизайнера;
розміщення реклами в засобах
масової інформації (жіночі журнали,
радіо та телебачення);
розміщення реклами в маршрутних
таксі;
створення та розміщення рекламного
банера в Інтернеті;
розсилка sms-повідомлень;
купівля бази даних
премії для лікарів;
оплата туру для посередників

Product

Promotion

Таблиця 2
Структуризація маркетингових витрат на туристичному підприємстві за
елементами маркетинг-міксу

Слід зазначити, що сезонність у туризмі визначаться не тільки природнокліматичними факторами, а й у великій мірі обумовлюється соціальними
чинниками, як, наприклад, наявність вільного часу (масові відпустки, шкільні
та студентські канікули). Виходячи з цієї залежності витрати будуть
постійними та змінними (табл.2).
До змінних витрат у туризмі відносяться всі прямі витрати, пов'язані з
закупівлею послуг транспортування, розміщення, харчування, культурного та
рекреаційно-оздоровчого обслуговування туристів, витрати, пов'язані з візовим
обслуговуванням одного туриста або групи туристів (залежно від того, що
прийнято за одиницю розрахунків), оплата послуг груповодів і гідівперекладачів, витрати на оплату формування і реалізацію туристичних пакетів
(турів).
Постійні витрати - це витрати, що залишаються незмінними при зміні
обсягів
реалізації
турпродукту.
До
них
відноситься
частина
загальновиробничих та загальногосподарських витрат, а саме, витрати на
рекламу, адміністративно-управлінські витрати, витрати на використання
інформаційних баз даних тощо та витрати на збут.
Розглянемо більш детально формування методичного підходу щодо
оцінки маркетингових витрат туристичної фірми.
Продукт. Продуктом туристичних підприємств є тур, що формується за
допомогою:
 туроператора (компанія, що формує туристичний продукт за одним або
кількома напрямками);
 турагента (компанія, що реалізує продукт, створений іншими
туроператорами за багатьма іншими напрямами, для асортименту).
В обох випадках продуктом все одно залишаються тури, але витрати
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будуть різні. У разі оптової реалізації підприємством продукту у своїх
постачальників (туроператорів), витрати складатимуть повний обсяг закупівель
турів. До складу туристичного продукту можуть входити витрати на:
 формування туру;
 перевезення;
 розміщення;
 екскурсійне обслуговування;
 візове обслуговування.
Формування туру
При розробці туру турфірма проходить тривалий шлях від аналізу
споживачів до реалізації туру. В даному випадку витрати складатимуть оплату:
a)
маркетингових досліджень попиту споживачів (анкетування,
опитування, психологічне вивчення), який залежить певною мірою від модних
тенденцій, сезону та стилю життя,
тому ці характеристики необхідно
враховувати при розробці туру;
б) розроблення маршруту.
Перевезення
Після розроблення маршруту наступним етапом є укладання договорів
(контрактів) з перевізниками. До туристичного продукту можуть включатися
такі типи перевезень, залежно від типу туру:
а) авіаперевезення. Авіаційні компанії працюють за допомогою
міжнародних мереж бронювання, виплачують турфірмам комісійні, тим самим
мотивуючи їх до спільної роботі.
б) автоперевезення. Автоперевезення може бути, як транспортуванням
клієнтів за весь час туру (автобусний тур), де транспорт становить одну з
найбільш витратних частин всього туру, так і транспортування туристів до
місць призначень. При чому останнє включає витрати на оренду автобусів, або
іншого виду транспорту для доставки туристів, наприклад, до літака або до
готелю. Але деякі фірми мають в своєму розпорядженні власний автопарк.
Розміщення
У процесі розроблення маршруту відбувається інтенсивне спілкування з
приймаючою стороною, обговорюються умови прийому та обслуговування
туристів, умови бронювання готелів, узгодження дат заїздів і часу прибуття,
затвердження гідів.
Взаємовідносини турфірм з готельними організаціями визначаються в
основному трьома документами:
1)
угода про квоту місць з гарантією заповнення 30 - 80%. По ньому
тур-фірма одержує від готелю певну кількість місць, які вона зобов'язана
протягом періоду, обумовленого в контракті, заповнити туристами. При цьому
вона гарантує оплату 30 - 80% виділеної квоти місць, навіть якщо вони не
будуть використані. Іншу частину квоти фірма має право анулювати у
встановлені терміни. За цим договором ціни для тур-фірми на готельні місця
значно нижчі, ніж звичайні тарифи;
2)
угода про квоту місць без гарантії заповнення. Згідно з ним тур361

фірма не бере на себе ніякої гарантії заповнення виділеної їй квоти місць. Тому,
в разі невикористання місць у встановлені терміни, місця анулюються.
Турфірма розраховується з готелем, в даному випадку, за звичайними
тарифами;
3)
угода при поточному бронюванні. Це найбільш типова угода для
турфірм. За договором фірма не одержує від готелю ніякої квоти місць. При
зверненні клієнта вона направляє готелю заявку на бронювання і тільки після
одержання від неї підтвердження робить продаж готельних місць. При такому
договорі діють звичайні тарифи на готельні місця [5].
Екскурсійне обслуговування
Залежності від місця проживання гідів та груповодів туристична фірма
може нести різні види витрат:
 заробітна плата гіда;
 витрати на прибуття гіда на місце проведення туру;
 витати на проживання та харчування гіда.
Візове обслуговування
У даному випадку витрати пов’язані з доставкою документів до
посольств та їх зворотного шляху. Такі функції виконують спеціальні
транспортні компанії, частіше за все тур фірми співпрацюють з FedEx, що є
надійною міжнародною компанією перевізником [6].
Ціна. Витрати на формування ціни в комплексі маркетингу на
туристичному підприємстві залежать від:
1) перевезення;
2) розміщення та обслуговування туристів.
Перевезення
Перевізниками можуть витупати авіакомпанії, авто-перевізники та сама
тур-фірма. Авіа компанії виплачують тур-фірмам комісійні при реалізації
квитків через глобальні комп’ютерні мережі резервування. При покупці блоків
місць на чартерних рейсах, фірма укладає з авіакомпанією вид договору на
квоту місць. Квота може бути жорсткою або м'якою, при чому тарифи при
реалізації твердого блоку бувають приблизно на 5-10 % нижчі, ніж при
реалізації м'якого.
Розміщення туристів
На отримання пільгових тарифів при розміщенні туристів тур-фірма може
розраховувати в наступних випадках (якщо така домовленість з готелем
досягнута):
- готель гарантує тур-фірмі на блок місць ціни нижче приблизно на 10 –
15% у тому випадку, якщо вона забезпечує готелю рекламу через свій каталог
або іншу рекламну продукцію (у цьому випадку фірма не гарантує заповнити
виділений їй блок місць);
- готель надає знижки тур-фірмі залежно від прибутку, одержуваного від
продажу номерів (наприклад, від 20 000 дол. США – 2% базової ціни, від 40 000
дол. США – 4% і т.д.);
- готель надає тур-фірмі знижку залежно від розміру прибуваючої групи
(наприклад, від 12 осіб – 4% базової ціни, від 24 осіб – 6%, від 48 осіб – 8%);
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- готель надає тур-фірмі знижку для розміщення транзитних туристських
груп для короткострокового відпочинку (наприклад, з 0 год до 12 год і з 12 год
до 24 год – знижка може становити 50%) [6].
Просування. Звичайно, у справі просування туру важливу роль займає
офіс тур-фірми, його розташування і оформлення, зовнішній вигляд
співробітників і їх манера спілкуватися, обізнаність про особливості курортів.
Крім того, важливою складовою просування є і вартість туру. Однак ми будемо
розглядати способи просування турів, що пов’язані з прямими витратами
(табл.3).
Збут
1) прямий – через Інтернет-сайт – наявність функції онлайн-бронювання на
сайті з можливістю покупки туру
У час розвитку інформаційних технологій важливо для кожного
підприємства мати засоби комунікації через мережу Інтернет зі своїми
клієнтами. Гроші – час, тому все частіше виникає потреба у купівлі продукції
через Інтернет і деякі туристичні агенції надають таку можливість. Такі заходи
займають значну частину витрат і тому більшість турагенцій мають примітивні
сайти з обмеженими можливостями. Витрати в такому разі являють собою
утримання сайту, тобто оплату праці адміністратора сайту [5].
Таблиця 3
Витрати на просування продукту (складено авторами)
Види реклами

Медіаканали

Витрати
створення та друк рекламних плакатів
Сіті-лайти
оплата праці розробника реклами;
Зовнішня реклама Білборди
оплата праці дизайнера;
Реклама в транспорті розміщення плакатів на білбордах та сіті-лайтах;
розміщення реклами в маршрутних таксі
Газети
розміщення інформаційних блоків в друкованих
Засоби масової
Журнали
виданнях;
інформації
Екранні форми
реклама турів на телебаченні
Радіо
Інтернет
Комп’ютерні мережі створення рекламного банера в Інтернеті
оплата щомісячного
База даних
обслуговування
Sms-розсилка
розсилка sms–повідомлень;
купівля бази даних

2) через посередників
Для кожного підприємства важливо постійно мати попит на свою
продукцію. Для цього продуманим кроком є співпраця з різними видами
посередників. Для турфірм, що реалізують тури, посередниками будуть такі
організації:
- профспілки державних закладів;
- заводи та підприємства;
- приватні клініки;
- школи.
Турагенції можуть реалізовувати тур не тільки за кордон, а й в країні.
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Пропонуючи знижки для своїх посередників, тур-фірми реалізують більшу
частину путівок для цього вони використовують різні методи стимулювання
посередників (табл. 4).
Таблиця 4
Стимулювання посередників
Вид стимулювання
Знижки
Премії працівникам
Тур у подарунок організатору

Посередники
Підприємства, заводи, профспілки
Приватні клініки
Школи

Співпрацюючи з крупними заводами, фірмами та профспілками,
турфірми укладають договір про надання знижок при купівлі певної кількості
путівок. Такі заходи дозволяють турфірмі забезпечити реалізацію продукту,
коли не існує очікуваного попиту на тур. В клініках використовують іншу
систему, а саме премії для лікарів, що допомагають реалізувати більше путівок
на відпочинок та оздоровлення за рахунок порад. Більшість шкіл співпрацюють
з турфірмами на умовах оплати одного туру для організатора групи. В такий
спосіб найчастіше організаторами є вчителі.
Ефективне управління маркетинговими витратами є важливим
чинником в успішному функціонуванні підприємства на ринку, що спрямоване
на досягнення поставленої стратегічної цілі та виконання відповідних задач. У
даній роботі авторами досліджено та удосконалено процес організації
маркетингових витрат на туристичному підприємстві, спрямований на
структуризацію витрат та об’єктивну оцінку кожної із складових елементів
комплексу маркетингу, що дозволяє ефективно управляти витратами і швидко
реагувати на відповідні зміни в їх структурі. Отримані висновки та пропозиції
можуть бути покладені в основу оцінки маркетингових витрат туристичних
підприємств України та використані в подальшому розвитку теорії та практики
туристичного маркетингу.
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