
ЕКОНОМІКА АПК

№ 17, вересень 2010 р.

Передплатний індекс 21847

49

ВСТУП
Сучасні умови торговельного бізнесу вима�

гають від підприємств роздрібної торгівлі реа�
лізації таких проектів, що забезпечили б на�
явність конкурентних переваг, зокрема це сто�
сується диверсифікації діяльності, розвиток не
тільки суто торговельних процесів (операцій),
а й власної виробничої діяльності.

Потрібно зазначити, що в літературі питан�
ня впровадження проекту розвитку "власне ви�
робництво" досконало не висвітлено, лише ок�
ремі його аспекти можна зустріти на українсь�
ких та російських сайтах мережі Інтернет [1; 2;
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

Актуальність цього питання підтверджуєть�
ся тенденціями до змін у поведінці та менталі�
теті українського споживача. Все менше часу
населення бажає витрачати на приготування
продуктів у домашніх умовах. Тому такі попу�
лярні "продукти легкого приготування", що не
вимагають особливих зусиль в обробці, знань
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спеціальних рецептів і, головне, великої кіль�
кості часу. А це означає, що попит на напівфаб�
рикати вже сформований апріорі [10]. При цьо�
му в Україні поки що немає масового переходу
споживача на відвідування ресторанів і кафе
для родинної вечері, тому магазини стають ос�
новною базою для задоволення цієї потреби.

Найбільш активно ініціюють проекти роз�
витку "власне виробництво" підприємства су�
часних форматів продуктового ритейлу.

Для підприємств продуктової торгівлі під�
вищення частки продажу продукції власного
виробництва є джерелом додаткового прибут�
ку: якщо в середньому по мережі рента�
бельність продажів менше 10%, то рента�
бельність діяльності власного виробництва 30—
50%. Звичайно, в магазинах торговельною пло�
щею до 600 кв.м. розпочати повноцінне вироб�
ництво неможливо. Тому в невеликих форма�
тах є недоцільним розміщення власного вироб�
ництва. Більш ефективною буде реалізація
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власної продукції, що вироблена в більших ма�
газинах даної мережі [10].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є об'єктивно сформо�

вана необхідність в узагальненні вже існуючих
знань, розгляді методичних засад та інструмен�
тарію економічного обгрунтування типового
для сучасного стану роздрібної торгівлі Украї�
ни проекту розвитку "власне виробництво", що
реалізується на базі вже існуючого торговель�
ного підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Під проектом розвитку "власне виробниц�

тво" ми розуміємо одноразовий комплекс не�
обхідних та взаємопов'язаних заходів, який пе�
редбачає ефективне використання обмежених
ресурсів торговельного підприємства та по�
дальше досягнення ним успіху (позитивного
економічного ефекту). Запроваджується з ме�
тою контролювання якості товарів на полицях
формування лояльності клієнтів та контролю�
вання попиту.

Інноваційний проект розвитку "власне ви�
робництво" залежно від глибини змін можна
віднести до радикальних проектів; за типом
розвитку його можна вважати інтенсивним; за
ступенем охоплення — це локальний проект,
оскільки він стосуються тільки даного конкрет�
ного підприємства роздрібної торгівлі, конк�
ретної сфери його діяльності чи чітко визначе�
ної сфери застосування; залежно від ініціати�
ви в проведенні — ініціативний (випереджаль�
ний) проект, ініціатором такого проекту роз�
витку є саме підприємство.

Розглянемо методичні засади та інструмен�
тарій економічного обгрунтування проекту
розвитку "власне виробництво", що реалізуєть�
ся на базі вже існуючого торговельного підпри�
ємства.

На першому (підготовчому) етапі визна�
чається загальна концепція проекту розвитку,
доцільність впровадження власного виробниц�
тва на підприємстві. Оцінюється наявність нор�
мативної документації (ДСТУ, технологічних
інструкцій тощо) та технічних умов для реалі�
зації проекту. На даному етапі дуже важливо
правильно сформулювати ідею нового вироб�
ництва з урахуванням існуючого стану справ у
сфері діяльності та визначити тенденції її роз�
витку.

Другий етап — маркетинговий план —
включає в себе оцінку та дослідження ринку.
Цей розділ вимагає комплексного розгляду
таких питань: визначення кола споживачів,

прогноз їх платоспроможного попиту; прогноз
обсягів реалізації; вивчення динамки продажу
у конкурентів; прогноз цін; вивчення можливо�
стей, переваг, недоліків потенційних конку�
рентів, резервів їх випередження; досліджен�
ня кількості новостворених конкурентів, які
впровадили власне виробництво аналогічного
типу за останні три роки; кількість нових про�
дуктів, які вийшли на ринок; фактори макро�
середовища (політичні, економічні, культурні
та ін.), які можуть змінити поточний стан рин�
ку в найближчі два�три роки; аналіз можливо�
стей та загроз ринку.

1. У процесі підготовки маркетингового пла�
ну економічного обгрунтування проекту роз�
витку "власне виробництво" необхідно прове�
сти сегментування ринку, тобто визначити ту
групу споживачів, на яку орієнтовано товар.
Основою для сегментування є певні ознаки:
потреби, рівень доходів, географічне розташу�
вання, споживчі ознаки.

2. Описати недавню історію ринку, на яко�
му працює компанія, а також дати приблизну
поточну і прогнозовану (на 2—3 роки) місткість
ринку в товарному та грошовому вираженні.

3. Охарактеризувати товари, що будуть ви�
роблятися. Тут визначається весь асортимент
продукції власного виробництва, яка випуска�
тиметься на підприємстві (торговельному
об'єкті), і приводиться опис кожної одиниці ок�
ремо. Необхідно також відзначити, що продук�
ція власного виробництва володіє такими пе�
ревагами як відсутність її в інших торговель�
них об'єктах, нижча ціна, відмінна якість, уні�
кальність тощо.

4. Визначити стратегію маркетингу. Визна�
чаються методи збуту товару і майбутня рек�
ламна кампанія. Описати: схему розповсю�
дження товарів; принципи ціноутворення; рек�
ламну діяльність фірми; методи стимулювання
продажу; сервісні послуги компанії (гарантій�
не обслуговування і т. д.); формування компа�
нією громадської думки.

Третім, найбільш складним етапом, є роз�
робка технологічного обгрунтування проекту.
Основним завданням його є створення проект�
ного рішення, яке необхідне для узгодження з
відповідними інстанціями, службами.

Технологічний проект включає наступні
роботи: планувальні рішення приміщень; тех�
нологічне розміщення устаткування; специфі�
кацію устаткування; підготовку пояснювальної
записки щодо розташування обладнання з при�
в'язкою до електрокомунікацій, системи водо�
постачання і каналізації.

Технологічний етап економічного обгрун�
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тування передбачає розробку плану розміщен�
ня відділів виробництва в структурі будівлі
(торговельній залі), технологічних процесів
обробки сировини і виготовлення виробів, що
забезпечують послідовність, при мінімальній
протяжності функціональних зв'язків і макси�
мальному уникненні перетину технологічних і
купівельних потоків.

Доцільно залучати фахівців, що будуть за�
безпечувати даний процес. Це мають бути про�
ектувальники (архітектори); технологи, які
описують процес створення нового виробниц�
тва; конструктори; монтажники, які здійсню�
ють процес встановлення обладнання.

Четвертий етап містить інформацію про ви�
робничий план. Основне завдання виробничо�
го плану — довести, що торговельне підприєм�
ство: реально спроможне організувати вироб�
ництво; здатне виготовляти необхідну кількість
товарів відповідної якості; має можливості
придбати необхідні для цього ресурси.

У складі виробничого плану, як правило,
виділяють такі блоки (підрозділи): основні ви�
робничі операції; машини та устаткування; си�
ровина, матеріали і комплектуючі вироби; ви�
робничі та невиробничі приміщення; вплив
зовнішніх факторів.

На п'ятому етапі проводиться оцінка наяв�
них трудових ресурсів, що дозволяє визначити
необхідні зміни чисельності працівників. Вона
грунтується як на даних про обсяг виконува�
ної роботи, так і на аналізі її змісту. Метою та�
кого аналізу є уточнення завдань за окремими
групами виконавців і формування адекватних
кваліфікаційних вимог. Для нового проекту
доцільно залучити вже працюючих фахівців із
реалізації товару власного виробництва, а про�
цес виготовлення продукції мають здійснюва�
ти нові фахівці.

Шостий етап — інвестиційний план проекту
розвитку — передбачає такі напрями вкладень:

— нові закупки (приміщення і техніка, вклю�
чаючи транспортування, страхування, установ�
ку). Якщо підприємство планує купівлю облад�
нання, потрібно вказати його кількість, тип,
виробника обладнання, а також, на яких умо�
вах воно буде придбано;

— зміна інфраструктури об'єкта торгівлі;
— формування власних оборотних активів,

збільшення обігових коштів (початкові витра�
ти, нові адміністративні витрати, витрати на
маркетинг та збут);

— непередбачені стартові витрати проекту
(приблизно 15—20% суми перших трьох кате�
горій витрат).

До капітальних витрат проекту будуть

віднесені витрати на підготовчу роботу, техно�
логічну підготовку, будівельно�монтажні робо�
ти, устаткування і обладнання та установчо�
пускові роботи [11, c. 78]. Окрім капітальних
витрат проекту, підприємством торгівлі будуть
понесені ще і поточні витрати.

Особливу увагу слід приділити джерелам,
за рахунок яких буде здійснюватись фінансу�
вання проекту.

На сьомому етапі складається і обгрунто�
вується фінансова частина проекту розвитку
"власне виробництво". Фінансовий план дозво�
ляє спланувати доходи і витрати підприємства.
Призначення фінансового плану полягає у виз�
наченні обсягу фінансових результатів, а також
сукупної потреби підприємства у певних роз�
мірах фінансових ресурсів, необхідних для
фінансування передбачених обсягів виробниц�
тва. Необхідність фінансового плану полягає в
тому, щоб дати можливість керівництву
підприємства дістати уявлення про те, який
обсяг фінансових ресурсів підприємство пла�
нує отримати у майбутньому після впрова�
дження об'єктів власного виробництва, які
фінансові ресурси, у яких обсягах і звідки їх
направляти для реалізації проекту, на які цілі
вони витрачатимуться, виявити резерви збіль�
шення власних фінансових ресурсів, здійсню�
вати режим економії та контроль за цільовим
використанням коштів.

Фінансовий план проекту складається з
двох частин: формування основних статей вит�
рат; формування надходжень від виробничої
діяльності.

Витрати торговельного підприємства на
впровадження власного виробництва форму�
ються згідно з П(С)БО 16 "Витрати", в якому
регламентується процес створення виробничої
собівартості продукції.

Що стосується доходів від виробництва (ви�
ручки), то їх формування буде відбуватися на
основі планування. Планова виручка може бути
розрахована декількома способами: шляхом
прямого поасортиментного рахунку (метод
прямого рахунку); виходячи із загального об�
сягу випуску товарної продукції, скореговано�
го на зміну залишків нереалізованої продукції
на початок і кінець планованого періоду (роз�
рахунковий метод); пофакторний метод; метод
сумарного розрахунку (екстраполяції).

Основними чинниками, що коригують обсяг
виручки, є зміни: обсягу реалізації; структури
продукції, що реалізується; цін на продукції.

Восьмий етап — оцінка ризиків проекту.
Налагодження власного виробництва в роз�
дрібній мережі пов'язане із наявністю ризиків
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(в основному фінансового характеру). Позбу�
тися їх повністю, безумовно, неможливо, але
намагатися звести до мінімуму можна за допо�
могою дотримання певної послідовності дій.

Слід враховувати, що, на відміну від промис�
лового підприємства, де обсяги виробництва
обернено пропорційні витратам, в торгівлі існує
загроза залишків. Невеликі обсяги виробницт�
ва, приміром, кондитерських виробів, дозволя�
ють не лише контролювати процес, але і ство�
рювати майже ексклюзивну продукцію. Вве�
дення нової продукції має бути дуже послідов�
ним при постійному контролі реакції покупців.

На дев'ятому етапі відбувається оцінка
ефективності проекту "впровадження власно�
го виробництва". Ефективність проекту харак�
теризується системою показників, які виража�
ють співвідношення вигід і витрат проекту з
погляду його учасників.

На нашу думку, показником, який охарак�
теризував би ефективність введення власного
виробництва, є середній чек. Показником, що
свідчив би про ефективність власного вироб�
ництва, може стати показник питомої ваги ви�
ручки від реалізації власного виробництва у
загальній її структурі.

Тут необхідно також провести аналіз і роз�
рахувати точку беззбитковості, тобто визначи�
ти таку ситуацію, за якої загальні доходи від
продажу нової продукції власного виробниц�
тва повністю покривають (відшкодовують) усі
витрати, що пов'язані з її виготовленням і реа�
лізацією.

І останнім етапом є етап впровадження про�
екту розвитку "власне виробництво". На цьо�
му етапі розробляється докладний покроковий
план здійснення проекту, вказуються всі клю�
чові події, що є запорукою успішного здійснен�
ня проекту.

ВИСНОВКИ
До основних причин, через які роздрібні

торговельні підприємства бажають впроваджу�
вати проект розвитку "власне виробництво",
відносять: прагнення вижити і зміцнити своє
положення в умовах конкуренції; спробу зни�
зити підприємницькі ризики, розподіливши їх
між різними сферами діяльності; можливість
отримати більший прибуток; необхідність реа�
гувати на зміну кон'юнктури ринку; зацікав�
леність в розширенні існуючої діяльності, за�
лученні більшого кола споживачів та форму�
ванні системи лояльності клієнтів. Тому необ�
хідними і значимими є узагальнення теоретич�
них засад та критична оцінка сучасного стану і
можливостей практичного впровадження тор�

говельними підприємствами проекту розвитку
"власне виробництво", що, в свою чергу, буде
корисним для його практичної реалізації та
дослідження наслідків цього.
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