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RURAL GREEN TOURISM AS AN INNOVATIVE FORM OF ENTREPRENEURSHIP

У статті розглянуто необхідність розвитку інноваційної форми підприємництва — сільського зеленого туризму.
Визначено основні фактори розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Розглянуто форми сільського зеленого
туризму, а саме: сільський туризм, агротуризм, агроекотуризм. Узагальнено чинники розвитку підприємництва у
сфері сільського зеленого туризму. Досліджено вплив підприємництва у сфері сільського зеленого туризму на роз-
виток сільських територій. Сформовано модель розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму. Об-
грунтовано основні причини, які стримують розвиток сільського зеленого туризму в Україні. Доведено, що розвиток
підприємництва у сфері сільського зеленого туризму сприятиме досягненню економічних, екологічних, соціальних
та культурних цілей. Розкрито заходи ефективної державної підтримки розвитку підприємництва у сфері сільського
зеленого туризму.

In the conditions of socio-economic, political, administrative transformations in Ukraine the problem of search of
perspective approaches to activization of development of rural territorial communities acquires considerable urgency.
One of the priority areas for ensuring the well-being of citizens and sustainable development of rural areas is to stimulate
the development of entrepreneurship in the field of rural green tourism.

Globally, rural green tourism is a promising, developed, highly profitable sector of the economy. Rural green tourism
as a type of entrepreneurial activity is important for the development of our state's economy. In Ukraine, entrepreneurial
activity in the field of rural green tourism is gaining momentum. Determining factors for the development of rural green
tourism in Ukraine are: favorable geographical location; the presence of various landscapes; favorable climatic conditions;
powerful natural-recreational, cultural-historical potential; significant available potential of land and labor resources.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах соціально-економічних, політич-

них, адміністративних трансформацій в Україні
значної актуальності набуває проблема пошу-
ку перспективних підходів до активізації роз-
витку сільських територіальних громад. Одним
із пріоритетних напрямів забезпечення добро-
буту громадян та сталого розвитку сільських
територій є стимулювання розвитку підприєм-
ництва у сфері сільського зеленого туризму.
Оскільки прискорений розвиток сільського зе-
леного туризму здатний забезпечити демогра-
фічну стабільність, диверсифікацію джерел
доходів сільського населення, покращення бла-
гоустрою сільських населених пунктів, зрос-
тання добробуту сільського населення, сталий
розвиток сільських територій, розв'язання на-
гальних проблем регіону в комплексі з іншими
галузями діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий вклад у дослідженні проблем роз-
витку сільського зеленого туризму як перспек-
тивного напряму підприємництва на селі зро-
били такі вітчизняні вчені: В. Алексєєва, В. Ар-
наутов, С. Гудзинський, С. Ілляшенко, М. Кос-
триця, О. Козловський, В. Юрчишин, К. Якуба,
а також зарубіжні науковці: Л. Ван Депоель,

The development of rural green tourism in the context of modern priorities for the development of rural areas of
Ukraine is of great socio-economic importance. The positive impact of rural tourism on solving socio-economic problems
of the village is to expand the employment of the rural population, not only in the manufacturing sector, but also in the
service and promotion of rural areas, as well as stimulating the development of services: transport, construction,
communications, trade, household services, hotels and restaurants, recreation and entertainment and other establishments
in the countryside.

State support for the development of entrepreneurship in the field of rural green tourism will contribute to the
achievement of not only economic but also environmental, social and cultural goals.

Despite a number of obstacles, entrepreneurship in the field of rural green tourism in Ukraine has significant potential
and prospects. The development of entrepreneurship in this area can become a significant source of income for the rural
population, cash to local budgets and become a powerful sector of the rural economy in the tourism industry of our
country.

Successful development of entrepreneurship in the field of rural green tourism can be achieved primarily through
the implementation of measures to effectively support it at the state and regional levels.

Ключові слова: розвиток, підприємництво, сільський зелений туризм, сталий розвиток
сільських територій.

Key words: development, entrepreneurship, rural green tourism, sustainable development of rural
areas.

Ж. Вілкін, Т. Дуча, Х. Каравелі, М. Кларк, Т. Лонч
та інші.

Попри значну кількість вітчизняних та за-
рубіжних наукових праць, дослідження сіль-
ського зеленого туризму як інноваційної фор-
ми підприємництва залишається актуальним.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення проблем та об-

грунтування перспектив розвитку підприєм-
ництва у сфері сільського зеленого туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах посилення світових інтеграційних
процесів підприємства туристичної сфери та
сільського зеленого туризму набувають особ-
ливого статусу та змісту. Туристичні підприє-
мства несуть не тільки економічне функціо-
нальне навантаження, а саме: отримання при-
бутків, конкурентоспроможність на ринках,
економічне зростання, але й соціальне та еко-
логічне. Їх діяльність направлена на забезпе-
чення відпочинку та відновлення сил людей,
зайнятості населення; збереження природи;
встановлення добросусідських відносин між
народами й країнами.

У світовому масштабі сільський зелений ту-
ризм є перспективною, розвиненою, високо-
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прибутковою галуззю економіки. Сільський зе-
лений туризм як вид підприємницької діяль-
ності має важливе значення для розвитку еко-
номіки нашої держави. В Україні підприєм-
ницька діяльність у сфері сільського зеленого
туризму набирає все більшого розвитку. Ви-
значальними факторами розвитку сільського
зеленого туризму в Україні є: вигідне геогра-
фічне положення; наявність різноманітних
ландшафтів; сприятливі кліматичні умови; по-
тужний природно-рекреаційний, культурно-
історичний потенціал; значний наявний потен-
ціал земельних та трудових ресурсів. Слід заз-
начити, що сільські території нашої держави
мають багату культурно-історичну, етногра-
фічну спадщину, значний природно-заповід-
ний фонд, мальовничу природу, продовольчі
ресурси.

На сьогодні цей вид туристичної діяль-
ності функціонує винятково за рахунок осо-
бистої ініціативи сільського населення, вис-
тупаючи одним із засобів подолання бідності
в сільській місцевості. З метою активізації
підприємництва у сфері сільського зеленого
туризму необхідна тісна співпраця сільського
населення, громадських організацій, органів
державної влади та місцевого самоврядуван-
ня.

Розвиток сільського зеленого туризму й
досі немає законодавчого закріплення, проте
у Законі України "Про особисте селянське гос-
подарство" зазначено, що сільський зелений
туризм — це специфічний різновид господарсь-
кої діяльності у формі сільської гостинності,
що являє собою надання послуг із забезпечен-
ня відпочинку міських жителів у приватних гос-
подарствах у сільській місцевості з використан-

ням майна та трудових ресурсів членів особис-
того селянського господарства, природно-рек-
реаційних особливостей місцевості, культур-
ної, історичної та етнографічної спадщини ре-
гіону [4].

Згідно із Законом України "Про туризм" [5],
виділяють дві групи осіб, котрі можуть здійс-
нювати діяльність у сфері сільського зеленого
туризму:

1) фізичні особи-підприємці, які реалізують
самостійно розроблені туристичні продукти,
включаючи розміщення, харчування, екс-
курсійні, розважальні послуги;

2) фізичні особи, які не реєструються як
підприємці, але можуть надавати послуги з
сільського зеленого туризму, тобто це катего-
рія особистих селянських господарств, які
здійснюють свою діяльність відповідно до За-
кону України "Про особисте селянське госпо-
дарство" [4].

Виділяють такі основні форми сільського
зеленого туризму:

— сільський туризм — відпочинковий різно-
вид туризму, що відбувається в сільських сади-
бах, де власник господарства надає послуги з
розміщення та харчування; основна мета цьо-
го виду туризму — пасивний відпочинок і вив-
чення побуту селян [3];

— агротуризм — пізнавальний та відпочин-
ковий вид туризму, що має на меті використан-
ня підсобних селянських чи фермерських гос-
подарств або земель сільськогосподарських
підприємств, які тимчасово не використовують-
ся в аграрній сфері. Агротуризм — явище
містке, що включає ланцюжок "турист — гос-
подар — селянське господарство — село —
природне середовище" [2];

Чинники розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму 

Соціально-економічні

Політико-правові 

Екологічні 

Природно-географічні

Демографічні 

Історико-культурні 

Інформаційні 

Зовнішні Внутрішні 

Рівень розвитку та якість 
матеріально-технічної бази 

Наявність необхідного 
досвіду організації туризму 

Поведінково-психологічні 

Рівень кадрового та 
рекламно-інформаційного 
забезпечення

Джерело: розроблено авторами.

Рис. 1. Чинники розвитку підприємництва у сфері
сільського зеленого туризму
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— агроекотуризм — відпочинок у селянсь-
кий родині, яка займається сільським господар-
ством органічними (біологічними) методами (у
господарствах, які мають відповідні сертифіка-
ти чи перебувають у процесі екологічного пе-
репрофілювання) [1].

Завданням туристичного підприємництва на
селі є не лише надання відповідних послуг, але
й пошук ефективних шляхів підвищення рівня
зайнятості сільського населення, його добро-
буту. Розвиток сільського зеленого туризму
сприятиме вирішенню соціально-економічних
проблем сільських територій, активізації сіль-
ських громад та особистих домашніх госпо-
дарств, використовуючи наявний капітал і пе-
ретворюючи його в ефективний фактор вироб-
ництва.

Розвиток підприємництва у сфері сільсько-
го зеленого туризму залежить від зовнішніх та
внутрішніх чинників (рис. 1).

Негативними чинниками впливу на розви-
ток підприємництва у сфері сільського зелено-
го туризму є: відсутність можливості навести
туристу історичну довідку про певну сільську

місцевість та давні місцеві традиції; низький
рівень знань та досвіду в туристичній діяль-
ності; соціальний бар'єр; недостатній рівень
комфорту (побутові умови); нестабільний по-
пит на туристичні послуги (сезонність); недо-
віра сільських жителів до туристів; висока кон-
курентність туристичних послуг; нестабільна
соціально-економічна ситуація в країні; недо-
сконала політика органів державної влади та
місцевого самоврядування тощо.

Розвиток сільського зеленого туризму в
контексті сучасних пріоритетів розвитку
сільських територій України має важливе со-
ціально-економічне значення:

— стимулювання розвитку селянських гос-
подарств;

— активізація розвитку місцевої інфра-
структури;

— сприяння збуту надлишків сільськогос-
подарської продукції, збільшення додаткових
прибутків селян і відрахувань до місцевих бюд-
жетів;

— активізація місцевого ринку праці, підви-
щення зайнятості;

Рис. 2. Модель розвитку підприємництва у сфері
сільського зеленого туризму

Джерело: розроблено авторами.
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— збереження етнокультурної самобут-
ності українців і усіх громад етнічних меншин;

— створення можливостей для повноцінно-
го змістовного відпочинку незаможної верстви
людей;

— позитивний вплив на підвищення куль-
турного рівня й екологічної свідомості меш-
канців села.

Сільський зелений туризм є одним із пріо-
ритетних напрямів відродження сільських те-
риторій України та забезпечення їх сталого
розвитку, оскільки його становлення та функ-
ціонування сприяють системному вирішенню
соціальних, економічних та екологічних про-
блем (рис. 2).

Проблеми розвитку підприємництва у сфері
сільського зеленого туризму в Україні можна
сформувати у наступні блоки:

— інституційний (відсутність норматив-
но-законодавчої бази, що регулює туристич-
ну галузь; відсутність механізму раціональ-
ного та екологічно збалансованого викори-
стання природного та історико-культурно-
го потенціалу для потреб сільського туриз-
му);

— організаційний (недостатній рівень рек-
ламно-інформаційного забезпечення; незнан-
ня власниками агроосель іноземних мов; нероз-
винена система просування турпродуктів на
внутрішньому і зовнішньому туристичних рин-
ках);

— фінансовий (недостатній рівень держав-
ної підтримки; незначний обсяг інвестицій в
туристичну галузь);

— економічний (економічна нестабільність;
відсутність досвіду підприємницької діяльності
у сфері сільського зеленого туризму;
відсутність кредитного та тарифного регулю-
вання);

— соціальний (недостатній рівень кадрово-
го забезпечення; низький рівень розвитку ту-
ристичної інфраструктури в сільській місце-
вості);

— політичний (політична нестабільність).
Світова практика свідчить, що туристич-

на сфера діяльності відіграє надзвичайно
важливу роль на селі та розглядається як не-
від'ємна складова комплексного соціально-
економічного розвитку сільської місцевості,
виступаючи одним із перспективних напрямів
структурної перебудови сільської економіки.
Позитивний вплив сільського туризму на ви-
рішення соціально-економічних проблем села
полягає у розширенні сфери зайнятості
сільського населення, не тільки у виробничій
сфері, але й у сфері обслуговування та спри-

яння розвитку сільських територій, а також
стимулюванні розвитку сфери послуг: транс-
порту, будівництва, зв'язку, торгівлі, служ-
би побуту, готельно-ресторанного господар-
ства, відпочинково-розважальних та інших
закладів на селі. Саме тому розвиток під-
приємств сільського зеленого туризму мож-
на розглядати як стратегічну соціально-еко-
номічну програму забезпечення ефективно-
го функціонування об'єднаних територіаль-
них громад.

Державна підтримка розвитку підприєм-
ництва у сфері сільського зеленого туризму
сприятиме досягненню не лише економічних,
але й екологічних, соціальних та культурних
цілей, зокрема:

— збереження, відтворення та розвиток ар-
хітектурної, етнічної, історико-культурної
спадщини сільських територій;

— відродження національних культурно-
мистецьких традицій і промислів;

— пізнавально-освітня діяльність;
— диверсифікація економічної діяльності;
— вирішення екологічних проблем, раціо-

нальне використання та збереження природних
ресурсів;

— сприяння зростанню доходів сільських
громад, підвищення рівня зайнятості сільсько-
го населення та зменшення їх міграцій;

— розвиток малого підприємництва у сіль-
ській місцевості;

— активізація розвитку соціальної сфери в
сільських населених пунктах;

— покращення інфраструктури та благо-
устрою сільських населених пунктів тощо.

Попри перешкод, підприємництво у сфері
сільського зеленого туризму в Україні має сут-
тєвий потенціал і перспективи. Розвиток під-
приємництва в цій галузі може стати вагомим
джерелом доходів сільського населення, гро-
шових надходжень до місцевих бюджетів та
перетворитися на потужний сектор економіки
сільських територій в туристичній індустрії
нашої держави.

Слід зазначити, що розвиток підприємниц-
тва у сфері сільського зеленого туризму в Ук-
раїні дедалі активніше перетворюється в кон-
курентоспроможний вид економічної діяль-
ності і здійснюється за такими напрямами:
організація туристичних сільських агросадиб;
оренда житла в екологічно чистій сільській
місцевості; надання послуг з харчування, транс-
портування, екскурсій, прокату обладнання;
виробництво і продаж сувенірів та іншої про-
дукції; знайомство з традиційними промисла-
ми, ремеслами, побутом, участь у них; участь у
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подієвому, спортивному туризмі, інших захо-
дах.

Успішного розвитку підприємництва в сфері
сільського зеленого туризму можна досягну-
ти насамперед шляхом впровадження заходів
ефективної його підтримки на державному та
регіональному рівнях, зокрема:

— створення сприятливого правового сере-
довища для розвитку сільського туризму;

— створення ефективної системи забезпе-
чення якості послуг, яка базуватиметься на
потребах споживача, гарантуватиме базові
стандарти, включатиме критерії захисту навко-
лишнього природного середовища тощо;

— формування стимулюючих та заохочу-
вальних механізмів;

— економічна підтримка розвитку сільсько-
го туризму шляхом залучення інвестицій, піль-
гового кредитування власників садиб для мо-
дернізації осель, підвищення кваліфікації, рек-
ламування діяльності тощо;

— пошук додаткових можливостей для
підвищення знань сільського населення та по-
ширення інформації щодо відпочинку в украї-
нському селі та про історичні, природні, етно-
графічні особливості України.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сільський зелений туризм є

одним із пріоритетних напрямів ефективного
розвитку об'єднаних територіальних громад,
інноваційною формою підприємництва, спря-
мованого на підвищення зайнятості і доходів
сільського населення, створення соціально-
економічного середовища на селі на засадах
ринкових відносин. Розвиток сільського зеле-
ного туризму сприятиме вирішенню соціаль-
но-економічних проблем сільських територій,
зростанню рівня добробуту населення, акти-
візації сільських громад та особистих до-
машніх господарств, що забезпечить підви-
щення інвестиційної привабливості українсь-
кого села.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF HARMONIZATION OF ECONOMIC
INTERESTS OF THE STATE AND FARMS IN THE INVESTMENT SPHERE

У статті досліджуються теоретичні та теоретико-методологічні аспекти проблеми забезпечення координації економіч-
них інтересів держави та суб'єктів аграрного підприємництва, акцент робиться на розвитку інвестиційної сфери. Доведено
доцільність використання інституційного підходу як методологічної основи дослідження. Обгрунтовано важливість враху-
вання сучасного стану інституційного середовища, яке сформувалось у національній системі аграрних відносин. Необхідність
вдосконалення наукових підходів до структурування інвестиційного середовища в аграрному секторі з урахуванням їх взає-
модії з державними та діловими установами. У статті визначено сфери інвестиційної діяльності в фермерських господарств
з урахуванням їх інституційного характеру.

За результатами дослідження встановлено, що низька дієвість інструментів державної підтримки щодо придбання
сільськогосподарської техніки зумовлена тим, сільгоспвиробники не задоволені якістю техніки українського виробництва.
Вважаємо, що в нормативно-правових актах, які регламентують надання вищезазначеної державної підтримки, має бути
скасовано норму стосовно місцезнаходження виробника технічних засобів.

Фермерські господарства, як інвестори, орієнтуються на цілий комплекс цілей під час вкладання фінансових ресурсів у
відтворення матеріально-технічної бази. Проте головної цілю є забезпечення прийнятного рівня прибутковості здіснення
виробничо-господарської діяльності.

З метою стимулювання інвестиційної діяльності фермерських господарств в умовах процесу децентралізації пропо-
нується залучати в якості соціального партнера сільські об'єднані територіальні громади.

Одним із напрямів реалізації соціального партнерства може стати залучення об'єднаними територіальними громадами
малих фермерських господарств до поставок продукції у межах програми шкільного харчування. Вважаємо, що налагод-
ження подібної співпраці між малими фермерськими господарствами та органами місцевого самоуправління забезпечить
задоволення інтересів усіх заінтересованих стейкхолдерів: фермерів — у формуванні надійного каналу збуту й обгрунтова-
ному ціноутворенні на продукцію, збільшенню доходів сільського домогосподарства; об'єднаної територіальної громади —
в одержанні якісної продукції, підвищенні добробуту сільської громади.

The article examines the theoretical and theoretical and methodological aspects of the problem of ensuring the coordination
of economic interests of the state and agricultural entrepreneurs, the emphasis is on the development of the investment sphere.
The expediency of using the institutional approach as a methodological basis of the research is proved. The importance of taking
into account the current state of the institutional environment, which was formed in the national system of agrarian relations, is
substantiated. The need to improve scientific approaches to structuring the investment environment in the agricultural sector,
taking into account their interaction with government and business institutions. The article identifies areas of investment activity
in farms, taking into account their institutional nature.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Сучасний етап розвитку національного аг-

рарного сектору характеризується продовжен-
ням диференціації сільгоспвиробників за
організаційно-правовою та галузевою ознака-
ми. Особливо слід відзначити зростання ролі
сфери малого бізнесу як фактору, що значною
визначає сучасний стан та перспективи розвит-
ку територіальних громад у сільській місце-
вості. За цих умов особливої уваги приверта-
ють питання забезпечення їхнього ефективно-
го функціонування, причому не тільки у корот-
костроковій, а й у більш тривалій перспективі.
У цьому аспекті важливе місце займає вирішен-
ня проблеми наявності інвестиційних ресурсів,
оскільки саме вони є запорукою розвитку су-
б'єкта господарювання на засадах інновацій-
ності. Водночас, на нашу думку, слід врахову-
вати, що сучасна економічна модель є резуль-
татом сукупної взаємодії елементів інститу-
ційного середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід зазначити, що питання гармонізації
економічних інтересів держави та малих сіль-
ськогосподарських підприємств в інвестиційній
площині за умов сучасної економічної моделі
знайшли своє відображення в працях вітчизня-
них та закордонних науковців. Зокрема про-
блематика інституційної природи соціально-
економічного розвитку як результату консен-
сусу інтересів між державою, бізнесом та на-
селенням розглядалися в працях Дж. Гелбрей-
та, В.І. Іноземцева, О.Г. Шпикуляка та ін.

Теоретичні та практичні аспекти розвитку
малих форм аграрного виробництва, а також

According to the results of the study, the low effectiveness of state support instruments for the purchase of agricultural
machinery is due to the fact that farmers are not satisfied with the quality of Ukrainian machinery. We believe that the regulations
governing the provision of the above-mentioned state support should abolish the rule on the location of the manufacturer of
technical means.

Farms, as an investor, focuses on a range of goals when investing financial resources in the reproduction of material and
technical base. However, the main goal is to ensure an acceptable level of profitability of production and economic activities.

In order to stimulate the investment activity of farms in the context of the decentralization process, it is proposed to involve
rural united territorial communities as a social partner.

One of the areas of social partnership can be the involvement of small farms in the united territorial communities to supply
products within the school nutrition program. We believe that the establishment of such cooperation between small farms and
local governments will ensure the interests of all interested stakeholders: farmers — in the formation of a reliable sales channel
and reasonable pricing of products, increasing the income of agricultural households; united territorial community — in obtaining
quality products, improving the welfare of the rural community.

Ключові слова: економічні інтереси, сільськогосподарське виробництво, фермерське гос-
подарство, інституційне середовище, інвестиційна діяльність.

Key words: economic interests, agricultural production, farming, institutional environment,
investment activity.

його особливості, обумовлені специфікою су-
часного етапу становлення вітчизняної сіль-
ськогосподарської галузі, а також особливості
формування сприятливого інвестиційного сере-
довища в аграрному секторі економіки України
за умов системних трансформацій організацій-
но-правових відносин знайшли своє відоб-
раження в роботах Н.В. Трусової, І.В. Сви-
ноуса, О.В. Чаянова, О.М. Челінцева, І.Свино-
уса та ін.

Проте, на нашу думку, потребують додат-
кового вивчення питання інвестиційного забез-
печення розвитку суб'єктів аграрного вироб-
ництва за умов узгодження економічних інте-
ресів державних інститутів та бізнес-середови-
ща.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка та обгрунтування

напрямків гармонізації економічних інтересів
держави та представників малого аграрного
бізнесу з метою забезпечення формування
сприятливого інвестиційного середовища як
невід'ємної складової конкурентоспроможно-
го функціонування малих сільськогосподарсь-
ких підприємств, зокрема фермерських госпо-
дарств, як специфічного інституційного утво-
рення.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглядаючи вітчизняний аграрний сектор

як сукупність господарюючих суб'єктів, слід
зазначити, що йому властива чітка організа-
ційно-правова диференціація, яка в свою чер-
гу, обумовлює диференціацію галузеву. Зокре-
ма переважна більшість сільськогосподарської
сировини в плодоовочівництві, картоплярстві
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молочній галузі, бджільництві та ін. створюєть-
ся в господарствах, яким властива сімейна фор-
ма організації економічної діяльності. Ця ка-
тегорія аграріїв за сучасних умов є базовою
складовою функціонування територіальних
громад у соціальному, економічному та адмі-
ністративному аспектах.

Принципові відмінності сімейних форм
аграрного виробництва випливає з базових
принципів діяльності, які були сформульовані
О.В. Чановим [1]. Адаптуючи їх до соціально-
економічних реалій сьогодення, нами було
сформульовано такі засади функціонування се-
лянських господарств на засадах підприємниц-
тва.

— Трудоспоживчий характер виробництва.
Масштаби підприємницької активності обме-
жені продовольчими потребами членів домо-
господарств.

— Відсутність можливостей для кредиту-
вання і низька інвестиційна привабливість
сімейно-трудових господарств для фінансових
структур як об'єкт отримання прибутку. Вна-
слідок цього в секторі селянських господарств
відсутнє масове використання сучасних техно-
логічних засобів.

— Відсутність найманої робочої сили на
постійній основі. Результатом стає обмеження
обсягів виробництва по сумарних можливостях
витрат праці. Також збільшується кількість
"пікових точок" у технологічному процесі ви-
робництва продукції, коли відчувається брак
робочої сили.

— Модель "основної рівноваги", яка перед-
бачає суб'єктивний характер оцінювання ефек-
тивності затрат фізичної праці по відношенню
до отриманого результату. Наслідком її є той
факт, що підвищення продуктивності праці
приводить до скорочення обсягу трудовитрат.

— Синусоїдальний характер продуктив-
ності праці селянського господарства, обумов-
лений синхронізацією економічної діяльності
та біологічних процесів на рівні конкретної
родини.

Специфіка її функціонування значною
мірою обумовлена подвійною інституційною
природою. Як зазначає Д.В. Єременко, домо-
господарство, з точки зору інституційного
підходу, має такі специфічні властивості:

1. Відсутність тотожності між поняттями
"сільське домогосподарство", "сільський меш-
канець" та "сільська родина". Водночас цілі
діяльності домогосподарств в різних типах еко-
номічних систем є різними, що обумовлюється
відмінностями формальних та неформальних
норм та правил.

2. Домохозяйство трактується як господа-
рюючий суб'єкт, який є елементом відповідної
соціальної структури. Конкретні цілі окремо-
го домогосподарства є результатом впливу з
боку як соціального, так і правового середови-
ща, а також обумовлюються характером взає-
модії з іншими домогосподарствами та їх гру-
пами.

3. Невизначеність як найважливіша харак-
теристика зовнішніх умов, з якими стикається
домогосподарство, що здійснює свою госпо-
дарську діяльність. Під час прийняття багать-
ох важливих господарських рішень, домогос-
подарства стикаються з ситуацією, за якої не-
можливо абсолютно точно спрогнозувати май-
бутні результати здійснюваного вибору.

4. Обмеженість можливостей членів домо-
господарства в зборі та обробці інформації.
Однією з проблем ефективного розвитку домо-
господарства як елементу соціально-еконо-
мічних відносин є поєднання відсутності на-
лежного інформаційного забезпечення даного
процесу із низьким рівнем активності членів до-
могосподарства щодо моніторингу відповідної
інформації.

5. Діалектична єдність потреб та обмежень
домогосподарства. Цільові установки домогос-
подарств певною мірою залежать від доступ-
ності коштів до їх досягнення, що значною
мірою визначається процесами, які формує
інституціональний простір [2].

Таким чином, розглядаючи процес інвести-
ційної діяльності в системі сімейно-трудових
господарств, слід враховувати не тільки забез-
печення ефективного застосування матеріаль-
но-технічних ресурсів. Приймаючи до уваги той
факт, що режим праці даної групи аграріїв
інтегрований в життєвий режим сільської ро-
дини, а також фактичну відсутність форми
відшкодування витрат живої праці у вигляді
заробітної плати, виникає необхідність враху-
вання забезпечення привабливості зазначено-
го способу господарювання для усіх членів
даної сім'ї. Таким чином, нами пропонується
наступна диференціація напрямів інвестиційної
діяльності селянського господарства (рис. 1).

1. Економічний. Кінцевою метою інвесту-
вання є підвищення рівня ефективності вико-
ристання ресурсного потенціалу, підвищення
ступеня конкурентоспроможності як самого
господарства, так і продукції, яку воно випус-
кає.

1.1. Техніко-технологічний. Інвестиційні
кошти спрямовані на оновлення матеріально-
технічного забезпечення, запровадження су-
часних технологічних рішень у процесі госпо-
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дарської діяльності. В аграрно-
му секторі за сучасних умов
особлива увага приділяється
дотриманню екологічних стан-
дартів, а також перспективни-
ми є технології, засновані на
використанні відновлюваних
енергетичних джерел.

1.2. Організаційний. Перед-
бачає залучення інвестиційних
коштів для формування між-
господарських об'єднань, пере-
важно кооперативно-корпора-
тивного типу, метою діяльності
яких підвищення рівня конку-
рентоспроможності госпо-
дарств за рахунок консолідації
ресурсного потенціалу деяких
підприємницьких одиниць.

1.3. Інформаційно-кваліфі-
каційний. Інвестиційні кошти
спрямовуються на підвищення
інформаційного забезпечення функціонування
господарства, підвищення професійно-квалі-
фікаційного рівня співробітників, оновлення
баз даних, із якими працює цей суб'єкт аграр-
ного виробництва тощо.

2. Соціальний. Кінцевою метою інвестуван-
ня є забезпечення виконання селянським гос-
подарством своїх соціальних функцій на рівні
конкретної родини, а також у масштабі тери-
торіальної громади.

2.1. Зовнішній. Передбачає інтеграцію се-
лянського господарства у вирішення проблем
соціального розвитку місцевої громади як єди-
ного інституційного утворення, так і в розрізі
її окремих елементів (суспільних організацій,
підприємницьких спільнот, соціальних об'єктів
тощо).

2.2. Внутрішній. Метою є підвищення рівня
привабливості селянського господарства для
його членів як засобу оптимального задоволен-
ня особистісних потреб, а також загальних по-
треб сільської родини, що є єдиною соціальною
одиницею.

Треба відмітити, що досягнення орієнтирів,
закріплених за інвестиційними напрямами,
відбувається системно, а не поступово. В цьо-
му аспекті важливо вказати на значущість
інформаційної складової в організації конку-
рентоспроможної економічної діяльності. Мо-
дель постіндустріальної економіки, принципи
якої успішно реалізується в провідних країнах
світу, передбачає використання інформаційних
ресурсів в якості однієї з базових складових
економічної діяльності в будь-якому галузево-

му напрямі, що вважається інвестиційно при-
вабливим.

Важливим чинником розвитку фермерських
господарств України є рівень їх технічного за-
безпечення. Упродовж 2015—2019 рр. просте-
жується поступове нарощення технічного по-
тенціалу фермерських господарствах як для
виробництва продукції рослинництва, так і тва-
ринництва (табл. 1).

Дані таблиці 1 доводять, що збільшення
кількісного складу технічних ресурсів у фер-
мерських господарствах країни спостерігало-
ся протягом періоду дослідження, навіть незва-
жаючи на посилення кризових явищ в еко-
номіці. Хоча при цьому дещо уповільнилися
темпи збільшення, що пояснюється погіршен-
ня кон'юнктури ринку технічних засобів уна-
слідок зниженням купівельної спроможності
сільськогосподарських товаровиробників.

Однак більшість з них відчувають гостру
нестачу власної техніки. В основному техніку
беруть в оренду або використовують за дого-
вором. Крім того, фермерські господарства
змушені відмовлятися від окремих видів техні-
ки, якщо її не можна задіяти на повну по-
тужність. Так, на основі опитування керівників
542 фермерських господарств Київської об-
ласті було встановлено, що тільки 42,14 % з них
мають трактор, 25,71 % — комбайн, 17,86 % —
плуги, 7,86 % — культиватори, 57,86% — ван-
тажні автомобілі. Ця проблема загострюється
ще й тим, що в країні не набуває належного
розвитку сільськогосподарське машинобуду-
вання, не сформовано дієвого механізму й дер-

Рис. 1. Напрями інвестування в системі
селянських господарств

 
               зв’язки 1 порядку 

       зв’язки 2 порядку 
       зв’язки 3 порядку 

Джерело: дослідження авторів.
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жавної підтримки фінансового лізингу техніч-
них ресурсів.

Водночас через малий обсяг робіт на неве-
ликих площах сільськогосподарських угідь тех-
ніка, особливо вузькоспеціалізована, у фер-
мерських господарствах тривалий час про-
стоює. Тому вбачається доцільним розвивати
різноманітні організаційні форми спільного
використання техніки, що дасть можливість
забезпечити економію ресурсів і збільшити
коефіцієнт використання сільськогосподарсь-
ких машин та обладнання [3].

Специфічні особливості використання
сільськогосподарської техніки в умовах фер-
мерських господарств дають підставу визнати
про необхідність особливого підходу до фор-
мування машинно-тракторного парку в цій ка-
тегорії сільськогосподарських товаровироб-
ників. Найважливішим обмеженням є дефіцит
фінансових ресурсів, що не дає можливість
сформувати оптимальний парк машин і ме-
ханізмів. Однак спроби вирішити цю проблему
за допомогою використання малопродуктивної
техніки, передусім малогабаритної, на нашу
думку, будуть безперспективними внаслідок
зазначених особливостей використання техні-
ки у фермерських господарствах [4].

Необхідність її виробництва пояснюється
не потребами вищезазначеної категорії
сільськогосподарських виробників корпора-
тивного сектору аграрної економіки, які ведуть

товарне виробництво сільськогоспо-
дарської продукції, а необхідністю
зниження трудомісткості виробницт-
ва продукції в особистих селянських
господарствах населення [5]. Це, бе-
зумовно, є важливим народногоспо-
дарським завданням, але не стосуєть-
ся проблем ефективної реалізації ви-
робничого потенціалу фермерських
господарств.

Вважаємо за необхідне розгляда-
ти процес технічного оснащення фер-
мерських господарств як довгостро-
кове завдання, що вирішуватиметься
поетапно протягом усього періоду їх
становлення. З практичного погляду
ця умова означає необхідність прид-
бання в першу чергу такої техніки, і
передусім тракторів, які в змозі ефек-
тивно і якісно виконувати енергонаси-
чені технологічні операції.

Водночас доказ безперспектив-
ності використання у фермерських
господарствах порівняно дешевої, але
малопродуктивної малогабаритної

техніки не усуває з порядку денного питання
про напрямки зниження фінансових витрат при
формуванні машинно-тракторного парку.
Стратегічними напрямами вирішення цієї про-
блеми нами вбачаються наступні. По-перше, у
фермерських господарствах, як правило, одна
особа виконує всі необхідні роботи. Тому кож-
ну операцію виконувати на окремій машині, як
у великих господарствах, економічно немож-
ливо. Отже, для фермерських господарствах
особливе значення має використання комбіно-
ваних машин і комплексів, які за один прохід
виконують кілька технологічних операцій. По-
друге, це альтернативне залучення техніки зі
сторони для задоволення виробничо-техноло-
гічних потреб даної категорії сільськогоспо-
дарських товаровиробників (кооперація, орен-
да, прокат і т.ін.) [6]. Ефективний і сталий роз-
виток фермерських господарств передбачає
зміцнення їхнього кваліфікованого кадрового
складу, що володіє достатнім досвідом, знан-
нями і навичками ведення сільськогосподарсь-
кого виробництва та аграрного бізнесу [7]. В
сучасних економічних умовах переважне пра-
во на створення і ведення фермерського гос-
подарства має належати ініціативним і запов-
зятливим громадянам з досвідом роботи в
сільському господарстві, здатні вести ефектив-
ну підприємницьку діяльність.

Враховуючи економічну недоцільність збе-
рігання зерна на орендованих площах хлібо-

Рік 2019 р., % до Показник 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 р. 2018 р.

Трактори – всього 29254 35019 33593 33619 36240 123,9 107,8 

Вантажні та вантажно-
пасажирські автомобілі 

12590 14892 13616 13409 14002 111,2 104,4 

Плуги 10034 13938 14281 14067 15253 152,0 108,4 

Культиватори 14098 19114 18776 19463 20926 148,4 107,5 

Борони 30534 35760 34511 33432 34682 113,6 103,7 

у т. ч. дискові 6233 9032 9216 9958 11003 176,5 110,5 

Машини посівні та для 
садіння – всього 

16281 19982 19675 19995 21719 133,4 108,6 

Комбайни зернозбиральні 7743 8572 8355 8671 9164 118,4 105,7 

Техніка для 
післяурожайних робіт  

3184 4722 4937 5219 5834 183,2 111,8 

Доїльні установки та 
апарати 

604 736 788 711 747 123,7 105,1 

Очищувачі-охолоджувачі 
молока 

129 200 214 210 223 172,9 106,2 

Молочні сепаратори 37 42 57 48 46 124,3 95,8 

Інкубатори 59 85 64 63 64 108,5 101,6 

Машини і механізми для  
приготування кормів 

314 469 468 507 522 166,2 103,0 

Роздавачі кормів:        

для великої рогатої 
худоби 

144 193 201 185 196 136,1 105,9 

для свиней 69 268 268 327 339 491,3 103,7 

Таблиця 1. Динаміка технічного забезпечення
фермерських господарств України, од.

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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приймальних підприємств, більшість малих
фермерських господарств будують міні-елева-
тори. Одним із стимулівних чинників варто
розглянути й дію відповідної державної про-
грами часткової компенсації вартості вищезаз-
наченого основного засобу саме для цієї орга-
нізаційно-правової форми сільськогосподарсь-
ких підприємств. Так, у разі придбання елева-
тора фермерським господарствам компен-
сується 40 %, для решти господарств корпора-
тивного сектору аграрної економіки — 25 %
вартості. За 2017 р. фермери замовили близько
70 од. обладнання. Ця обставина спонукала
компанію "Югэлеватор" запустити окрему
лінійку продукції для фермерських елеваторів.

Низький рівень механізації цих процесів у
фермерських господарствах розглядається як
стримувальний фактор збільшення кількості
поголів'я худоби, в тому числі корів, у фер-
мерському секторі. Практика кращих фер-
мерських господарств України переконує в
можливості й доцільності інноваційного роз-
витку, що забезпечує ефективне ведення тва-
ринництва. Наприклад, перша черга модернізо-
ваної сімейної молочної ферми в Ярмолинець-
кому районі Хмельницької області на базі фер-
мерського господарства "В. Мендрик" розрахо-
вана на 100 корів із безприв'язним утриманням.
На фермі обладнано доїльний зал, де змонто-
вано доїльну установку "Ялинка" на 6 корів
одночасного доїння. Доїльний апарат знімаєть-
ся автоматично. Обслуговує доїльний зал один
оператор, в обов'язки якого входить підготов-
ка вимені до доїння і надягання склянок. Мо-
локо від кожної корови враховується автома-
тично.

Аналізуючи напрями інвестування коштів,
слід зазначити, що певну кількість потреб се-
лянське господарство може задовольнити за
рахунок інтеграції в систему діючих регіональ-
них програм підтримки малого підприємницт-
ва або ж відповідних заходів, спрямованих на
розвиток конкретної галузі (плодоовочівниц-
тво, молочарство, бджільництво, рекреаційна
діяльність тощо). Головною проблемою в цьо-
му випадку є вміння подати себе як потенцій-
ного учасника того чи іншого проекту, що, в
свою чергу включає не тільки надання відповід-
ного інформаційного супроводження бізнес-
проекту. Важливим є позиціонування селянсь-
кого господарства як складової відповідного
інституційного середовища, в межах якого
відбувається розподіл інвестиційних коштів.

Оцінюючи ефективність заходів державної
підтримки вітчизняних фермерських госпо-
дарств, можна констатувати, що моделі дер-

жавних дотацій для вищезазначеній категорій
сільськогосподарських товаровиробників не
стали дієвими. Справедливий розподіл дотацій
має здійснюватись автоматично і незалежно від
обставин та людського фактора [8].

Підтримуємо ідею стимулювання вирощу-
вання великої рогатої худоби, коли держава
дотує кожну прирісну голову вирощуваної ху-
доби. Інша частина державної фінансової до-
помоги має бути спрямована на здешевлення
кредитів, які на сьогодні недоступні для всіх
категорій фермерських господарств. Варто на-
голосити, що нині головною проблемою для
більшості сільськогосподарських підприємств
є нерозвиненість об'єктів ринкової інфраструк-
тури.

Низька дієвість інструментів державної
підтримки щодо придбання сільськогоспо-
дарської техніки зумовлена тим, сільгоспви-
робники не задоволені якістю техніки украї-
нського виробництва. Вважаємо, що в норма-
тивно-правових актах, які регламентують на-
дання вищезазначеної державної підтримки,
має бути скасована норма стосовно місцезна-
ходження виробника технічних засобів. У разі
надання фінансування у своїх нормативних
документах представники профільного
міністерства повинні вимагати від господар-
ства обгрунтування, яким чином нова техніка
буде пов'язана з технологіями проведення
посівних робіт, вирощування культур, збору
врожаю, з метою вдосконалення якого техно-
логічного процесу підприємство має намір її
придбати, яким чином при цьому будуть по-
кращені фінансово-економічні показники
його діяльності.

Вважаємо, що в процесі доопрацювання
проєкту Програми державної підтримки фер-
мерських господарств доцільно передбачити
можливість фінансового забезпечення ново-
створених фермерських господарств та утво-
рення Фонду гарантування кредитів для суб'єк-
тів агропромислового комплексу загалом. Вод-
ночас необхідно законодавчо опрацювати пе-
редачу права власності фермерським господар-
ствам на земельні ділянки, надані засновникам
таких господарств у постійне користування,
постійне володіння, довічне успадкування, во-
лодіння для створення та ведення фермерсько-
го господарства. Отже, запропоновані вище
напрями удосконалення державної підтримки
фермерських господарств у поєднанні з інши-
ми заходами, сприятимуть підвищенню ефек-
тивності їхньої діяльності та посиленню кон-
курентних переваг на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках.
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ВИСНОВКИ
Як показали результати дослідження інвес-

тиційної діяльності фермерських господарств,
про низький рівень свідчать забезпеченість тех-
нічними засобами, особливо малі. Ця обстави-
на свідчить про їх низьку інвестиційну актив-
ність, демонструють відсутність довгостроко-
вих перспектив їх розвитку та непослідовність
державної підтримки аналізованої організа-
ційно-правової форми господарювання сіль-
ськогосподарських підприємств.

Фермерські господарства, як інвестори,
орієнтується на цілий комплекс цілей у разі вкла-
дання фінансових ресурсів у відтворення матер-
іально-технічної бази. Проте головної цілю є за-
безпечення прийнятного рівня прибутковості
здіснення виробничо-господарської діяльності.

З метою стимулювання інвестиційної діяль-
ності фермерських господарств в умовах про-
цесу децентралізації пропонується залучати в
якості соціального партнера сільські об'єднані
територіальні громади.

Одним із напрямів реалізації соціального
партнерства може стати залучення об'єднани-
ми територіальними громадами малих фер-
мерських господарств до поставок продукції у
межах програми шкільного харчування. Вва-
жаємо, що налагодження подібної співпраці
між малими фермерськими господарствами та
органами місцевого самоуправління забезпе-
чить задоволення інтересів усіх заінтересова-
них стейкхолдерів: фермерів — у формуванні
надійного каналу збуту й обгрунтованому ціно-
утворенні на продукцію, збільшенню доходів
сільського домогосподарства; об'єднаної терито-
ріальної громади — в одержанні якісної про-
дукції, підвищенні добробуту сільської громади.
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DETERMINATION OF PRICES FOR INDUSTRIAL
PRODUCTS

У статті розглянуто нові чинники, які з'явились в умовах глобалізації світових ринків і впливають на процеси
ціноутворення промислових підприємств.

Встановлено, що на вибір нових інструментів, які промислові підприємства використовують у процесі ціноутво-
рення, впливають, з одного боку, парадигмальні зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, а з іншого —
потенціал самого суб'єкта господарювання (тобто його можливості й ресурси). Систематизовано інструментарій
маркетингового ціноутворення промислових підприємств в умовах розвитку глобалізаційних процесів, який нині
розширений засобами ІКТ, WEB-аналітики тощо.

Досліджено роль держав у захисті національних товаровиробників. Узагальнено інструменти цінового та не-
цінового економічного впливу з боку держав на товаровиробників промислової продукції з метою підтримки націо-
нальних субєктів господарювання та захисту національних інтересів.

Результати дослідження можуть бути використані під час формування економіко-математичної моделі ціноут-
ворення, яка враховує зазначені особливості та чинники впливу на ціни.

The article considers new factors that have emerged in the context of globalization of world markets and affect the
pricing of industrial enterprises.

It is established that the choice of new tools that industrial enterprises use in the pricing process is influenced, on the
one hand, by paradigmatic changes in the external environment, and on the other — the potential of the business entity
(ie its capabilities and resources). The tools of marketing pricing of industrial enterprises in the conditions of development
of globalization processes are systematized, which is now expanded by means of ICT, WEB-analytics, etc.

The role of states in the development of national economies (foreign trade in goods and services, attracting foreign
investment, labor migration, etc.) and protecting the interests of national producers is studied. The tools of price and
non-price economic influence on the part of states on industrial producers in order to support national economic entities
and protect national interests are generalized.

It is specified that the intensification by different states in order to protect national producers is based on the use of
the following tools:

— subsidies (exports, imports, domestic incentive subsidies),
— licensing (import, export),
— quotas,
— insurance (export),
— benefits (tax for exports, social security taxes, for investments),
— duties (antidumping, countervailing, import),
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Поширення глобалізації спричинило лави-

ноподібну низку змін у світовому соціально-
економічному розвитку. Попри те, що загалом
глобалізація є еволюційним етапом розвитку,
своєрідною революцією, вона має як позитивні,
так і негативні наслідки. Зокрема скорочення
робочих місць, поширення високотехнологіч-
них видів шахрайств, посилення конкуренції
серед товаровиробників тощо. Все це змушує
суб'єктів господарювання не лише до впровад-
ження змін у виробничо-збутовій діяльності, а
й до застосування нових бізнес-моделей, прин-
ципів і підходів у менеджменті. Це стосується і
перегляду механізмів ціноутворення на всі види
товарів, які необхідні людству (у т.ч. промис-
лові).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Проблеми ціноутворення на продукцію
промислових підприємств в умовах глобалізації
узгоджується з основними положеннями "Кон-
цепції науково-технологічного та інноваційно-
го розвитку України" (затвердженої Постано-
вою ВР України № 916-XIV від 13.07.1999 р.) [1],
а також на світовому рівні з основними поло-
женнями резолюції Генеральної Асамблеї
ООН "Перетворення нашого світу: Порядок
денний у сфері сталого розвитку до 2030 року"
[2] та іншими програмними документами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Дослідженню проблем впливу глобалізації

на розвиток як окремих суб'єктів господарю-
вання, так і економік в цілому присвячено чи-

— measures (non-tariff regulation, export regulation, anti-dumping),
— financial support (preferential export credits, state support and assistance in foreign markets, financial grants),
— restrictions (temporary restriction of imports, import blockade),
— general protective guarantees (investment protection, preferences), etc.
It has been determined that for external market players, the introduction of protectionist measures by states means

the emergence / presence of additional barriers or the inability to operate in such a market at all.
The results of the study can be used in the formation of economic and mathematical model of pricing, which takes

into account these features and factors influencing prices.

Ключові слова: протекціонізм, глобалізація, інструменти, ціновий вплив, неціновий вплив.
Key words: protectionism, globalization, tools, price influence, non-price influence.

мало праць науковців (Макаревич А. [3], Пуха
Ю. [4] та інших), окремі аспекти маркетинго-
вого ціноутворення висвітлені в дисертаційних
роботах Жданко Є.С. [5], Кожушкін М.Е. [6],
Мардус Н.Ю. [7], Рябченко І.М. [8] та інших.

Зокрема Пуха Ю. акцентує, що для перехо-
ду в "Індустрію 4.0" і глибинної наскрізної ав-
томатизації всієї діяльності підприємств
потрібні принципово нові види технологій, що
змінюють звичні бізнес-моделі (у т.ч. зовнішні
та внутрішні процеси підприємств — нові й
існуючі) [4].

Макаревич А. зазначає, що нове покоління
обладнання дозволяє збирати актуальні дані в
реальному часі, виробляти персоналізовані про-
дукти, створюючи прямі зв'язки ланцюжка ви-
робництва від замовлення продукту до отриман-
ня його споживачем в найкоротші терміни з мак-
симальною ефективністю процесу. У промисло-
вості йдеться про верстати, які здатні оновлю-
вати програми завдяки підключенню до Інтер-
нету, аналізувати власний знос, вдосконалити-
ся для виконання різноманітних завдань [3].

Мазур О.Є. резюмує, що перехід конку-
ренції на світовий рівень втягує фірми, які дав-
но закріплені на ринку, в цінові війни, оскільки
зростає чисельність виробників з країн із де-
шевою робочою силою, які пропонують одна-
кову якість за нижчими цінами. Отже, конку-
ренція дедалі більше грунтується на надмірних
потужностях і місткостях ринку, що постійно
звужуються, а тому здійснюється в багатьох
галузях виключно за допомогою цін [9].

Відтак обгрунтування підходів до ціноутво-
рення у промисловій сфері на основі глибин-
ного аналізу впливу різних видів факторів є ак-
туальним завданням як з теоретичної, так і з
практичної точок зору.

МЕТА СТАТТІ
Метою даного дослідження є конкретиза-

ція особливостей впливу глобалізації на про-
цеси встановлення цін на продукцію промисло-
вих підприємств та інструментарію товарови-
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робників і країн, який використовується у ціно-
утворенні у промисловій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
До основних вимог ведення бізнесу у нових

умовах господарювання, що формуються під
впливом цифрової економіки, ми відносимо
такі:

— необхідність регулярної взаємодії з
клієнтами на основі використання сучасних за-
собів комунікацій, надання сервісів, кастоміза-
ція продукції;

— впровадження нових систем управління
базами данних;

— інтеграція і обробка великих баз даних і
прийняття "розумних" рішень;

— поліпшення управління на основі гнучкої
структури, виконання кінцевих взаємопов'яза-
них процесів;

— інноваційність та постійне оновлення тех-
нологій;

— нові бізнес-моделі (економічні, менедж-
менту);

— соціально-орієнтована культура бізнесу.
На вибір нових інструментів, які промислові

підприємства використовують у процесі ціно-
утворення впливають, з одного боку, парадиг-
мальні зміни, що відбуваються у зовнішньому
середовищі (рис. 1), а з іншого — потенціал са-
мого суб'єкта господарювання (тобто його
можливості й ресурси).

Їх застосування надає можливість промис-
ловим підприємствам більш ефективно реалі-
зовувати маркетингову політику ціноутворен-
ня, поліпшити конкурентні позиції на ринку в
нових умовах господарювання.

Рис. 1. Інструментарій маркетингового ціноутворення промислових підприємств
в умовах розвитку глобалізаційних процесів
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Важливе значення у проце-
сах ціноутворення має вид еко-
номічної політики, яку реалі-
зує держава. Так, наприклад,
за результатами моніторингу
Global Trade Alert (яке прово-
дить дослідження на світовому
рівні про державні втручання,
що можуть вплинути на зовні-
шню торгівлю товарами і по-
слугами, іноземні інвестиції та
міграцію робочої сили, з листо-
пада 2008 р.) у 2018 р. уряди
країн світу втручалися у гло-
бальну торгівлю 1870 разів (у
т.ч. 1470 захисних заходів та
400 — норм, направлених на
лібералізацію глобальної тор-
гівлі). Зокрема, у виробництві і
реалізації повітряних і вакуум-
них насосів, повітряних або інших газових ком-
пресорів та вентиляторів, витяжок для венти-
ляції або рециркуляції з вентилятором, з
фільтрами або без них до топ-10 держав, які
здійснювали шкідливий вплив Global Trade
Alert віднесено такі (рис. 2) [10]:

— Китай — 14,1% (102 втручання);
— Індія — 5,3% (38 втручань);
— Аргентина — 3,2% (23 втручання);
— Німеччина — 3% (22 втручання);
— Індонезія — 2,9% (21 втручання);
— Росія — 2,5% (18 втручань);
— Туреччина — 2,1% (15 втручань);
— Об'єднане Королівство — 2,1% (15 втру-

чань);
— Бразилія — 2,1% (15 втручань);
— Швеція — 1,8% (13 втручань);
— Італія — 1,8% (13 втручань).
Політичними та економічними інструмента-

ми таких втручань стали:
— субсидіювання (експорту, імпорту,

внутрішні стимулюючі субсидії),
— ліцензування (імпортне, експортне),
— квотування,
— страхування (експорту),
— пільги (податкові для експорту, з податків

по соціальному страхуванню, для інвестицій),
— мита (антидемпінгове, компенсаційне,

імпортне),
— заходи (нетарифного регулювання, регу-

лювання експорту, антидемпінгові),
— фінансова підтримка (пільгові експортні

кредити, державна підтримка і допомога на
зовнішніх ринках, фінансові гранти),

— обмеження (тимчасове обмеження
імпорту, імпортна блокада),

— загальні захисні гарантії (захист інвес-
тицій, преференції) тощо.

Окремі приклади застосовуваних різними
державами інструментів втручань у виробницт-
во і реалізацію повітряних і вакуумних насосів,
газових компресорів і вентиляторів, витяжок для
вентиляції або рециркуляції з вентилятором, з
фільтрами або без них представлено у таблиці 1.

До найбільш вживаних інструментів політики
втручання Global Trade Alert віднесено: імпортний
тариф (166 разів), фінансовий грант (76), податкові
пільги для експорту (30), фінансова торгівля (28),
вимога ліцензування імпорту (18) [10].

Політика протекціонізму, хоч і спрямована на
обмеження міжнародної торгівлі, проте сприяє
підтримці та розвитку національного товарови-
робника. За 10 років українським урядом впро-
ваджено 94 заходи протекціонізму, по відношен-
ню до торгівлі з 101 країною (РФ, КНР, ФРН,
Польща, Франція, Австрія, Італія, Білорусь,
Угорщина, Туреччина тощо). Ключовими інстру-
ментами захисту українського виробника стали:
антидемпінгові заходи (15 актів), імпортне мито
(8), імпортне ліцензування (6), експортне ліцен-
зування (4), загальні захисні гарантії (4). Але й
країни світу запровадили проти українських ви-
робників 1176 заходів (у т.ч. 247 заходів з боку
РФ — це найбільше), які стосуються [10; 11]:

— металургії (продукція з чорних металів
та сталі — 244, чорні метали та сталь — 110),

— автомобілебудування (122),
— машинобудування (сільськогосподарсь-

ка техніка — 96),
— сільського господарства (зернові — 93).
Отже, як свідчать результати міжнародно-

го моніторингу виробничо-торговельної

Рис. 2. Шкідливі втручання держав у виробництво і реалізацію
повітряних і вакуумних насосів, повітряних або інших газових

компресорів та вентиляторів, витяжок для вентиляції або
рециркуляції з вентилятором, з фільтрами або без них,

од., 2009—2020 рр.
Джерело: [10].
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діяльності, промислова продукція машинобу-
дівельної галузі є стратегічно важливою для
держав і тому передусім підпадає під регла-
ментування. Для зовнішніх гравців ринку це
означає появу/наявність додаткових бар'єрів
або не можливість взагалі роботи на такому
ринку.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо,
що на рівні окремих суб'єктів господарювання
сучасний інструментарій ціноутворення розши-

Таблиця 1. Деякі види та інструменти державних втручань у виробництво і реалізацію
повітряних і вакуумних насосів, газових компресорів і вентиляторів, витяжок для вентиляції

або рециркуляції з вентилятором, з фільтрами або без них

Джерело: складено за матеріалами [10].
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рений засобами ІКТ, WEB-аналітики тощо, а на
рівні окремих країн — це інструменти ціново-
го і нецінового впливу, які спрямовані на захист
національних товаровиробників.

Подальші наукові розвідки можуть бути
спрямовані на формування економіко-матема-
тичної моделі ціноутворення, яка враховує за-
значені особливості та чинники впливу на ціни.
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THE FORMATION OF MARKETING STRATEGY IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
AT THE ENTREPRISE CONTE LLC

У статті проведено аналіз формування маркетингової стратегії в умовах конкуренції на ТОВ "Конте Україна"
Проведено РEST-аналіз з метою виявлення економічних, політичних, технологічних і соціальних факторів зовн-

ішнього середовища, які мають вплив на діяльність досліджуваного підприємства.
Проведено SWOT-аналіз у рамках стратегічного аналізу маркетингової діяльності товариства, це дозволило ви-

вчити існуючі на ринку можливості та зважити власні здібності товариства для їх досягнення.
Побудовано "багатокутник конкурентоспроможності", який виявив, що такі позиції, як знання бренду, ціна та

якість обслуговування персоналу потребують від маркетингового відділу посилення в даному напрямі.
Проведено оцінку конкурентного середовища товариства серед найближчих підприємств, які в подальшому мо-

жуть стати прямими конкурентами, нових підприємств, які вступають у конкурентну боротьбу та наявних прямих
конкурентів, які вже тривалий час працюють на ринку панчішно-шкарпеткової продукції і безпосередньо конкуру-
ють із досліджуваним підприємством.

Запропоновано пропозиції щодо формування маркетингової конкурентної стратегії ТОВ "Конте Україна".

The article analyzes the formation of a marketing strategy in the context of competition at Conte Ukraine LLC.
According to the statistics of the State Statistics Service of Ukraine, the market of hosiery is quite competitive: more

than 50 enterprises are active in production. According to this information it is very important to choose the correct
marketing strategy to compete in the market share.

РEST-analysis was conducted in order to identify economic, political, technological and social environmental factors
that affect the activities of the enterprise under study. The PEST-analysis revealed the most influential factors on the
company's activity. Thus, the analysis showed that among the political and legal factors the greatest influence on the
activities of the company has the political stability of the state, antitrust and labor law, tax policy — respectively, their
weight is 0.28; 0.21 and 0.11.

SWOT-analysis was carried out as part of a strategic analysis of the company's marketing activities, which allowed
us to study the existing opportunities on the market and weigh the company's own abilities to achieve them. After analyzing
and comparing the capabilities and strengths of Conte Ukraine LLC, we can conclude that creating a marketing department
and an effective marketing policy will have a positive impact on sales and sales per customer.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Механізм функціонування ринкової еконо-

міки заснований на приватній власності,
вільних цінах і, головне — на конкуренції, яка
надає економіці динаміку, створює для неї умо-
ви ефективного функціонування, постійного
оновлення і вдосконалення. Конкуренті відно-
сини, у які потрапляє будь-яке комерційне
підприємство вимагають постійного вивчення
внутрішнього та зовнішнього маркетингового
середовища, його впливу на ринкові позиції
підприємства. У зв'язку з цим перед підприєм-
ством постійно виникають питання оптимізації
організаційно-економічного механізму реалі-
зації маркетингових конкурентних стратегій.

Актуальність обраної теми полягає в тому,
що стратегія сучасного підприємства повинна
бути спрямована на створення і підтримку пе-
реваг над конкурентами на довгострокову пер-
спективу. Вона виступає основою конкурент-
ної поведінки підприємства на ринку, описує
схему забезпечення переваг над конкурентами,
є стрижнем у стратегічній орієнтації під-
приємства. Від її правильного вибору залежать
всі наступні маркетингові дії підприємства. Ця
обставина викликає необхідність ретельного
обгрунтування даної процедури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами дослідження формування мар-
кетингової стратегії підприємств присвячені
роботи закордонних та українських економіс-
тів: С. Авдашева, В. Базилевича, Л. Балабанова,
Д. Богині, Л. Безчасного, З. Варналія, А. Гальчин-
ського, В. Геєця, В. Герасимчук, Г. Дзися, А. За-

"Competitive рolygon" was constructed, which revealed that such positions as brand knowledge, price and quality
of staff service require the marketing department to strengthen in this direction. On the polygon of competitiveness we
found that the researched company LLC "Conte Ukraine" together with the regional warehouse of knitted and textile
clothing occupies have a leading position in the market of hosiery products in terms of range, appearance, unique offerings
and advertising activity.

The competitive environment of the company was analysed among the nearest enterprises that may later become
direct competitors, new enterprises that enter into competition and existing direct competitors that have been operating
in the hosiery market for a long time and directly compete with the enterprise under study is carried out.

In conclusion we made the proposals for the formation of a marketing competitive strategy of Conte Ukraine LLC.

Ключові слова: маркетингова стратегія, маркетинговий комплекс, конкурентне середови-
ще, багатокутник конкурентоспроможності, маркетингова конкурентна стратегія, реклам-
на діяльність.

Key words: marketing strategy, marketing complex, competitive environment, competitiveness
polygon, marketing competitive strategy, advertising activities.

дої, Н. Куденка [3], І. Лукінова, С. Матвеєва,
А. Наливайка, В. Осипова, А. Покритана, М. Пор-
тера, Н. Розанова, В. Сизоненка, А. Чухна,
А. Шегди та ін. У зв'язку з цим мета статті —
дослідження особливостей формування мар-
кетингової стратегії в умовах конкуренції на
ТОВ "КОНТЕ".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ринок "Вироби панчішно-шкарпеткові

трикотажнi" за статистичними даними Держав-
ної служби статистики України є достатньо
конкурентний: виробничу активність виявля-
ють понад 50 підприємств. Виробництво про-
дукції асортиментного ряду в Україні в 2019 р.
складало понад 54678,7 тис.пар, та порівняно з
попереднім роком зменшилося на 2683,4 тис.
пар. Однак Агентство Промислових Новин по-
тенціал ринка оцінює достатньо позитивно, не
зважаючи на деяке зменшення обсягів вироб-
ництва 2019 року.

Агентство Промислових Новин також від-
мічає, що українська продукція аналізованого
сектору конкурентоздатна на внутрішньому
ринку, хоча загалом є імпортозалежним. На ук-
раїнський ринок панчішно-шкарпеткових ви-
робів стали активно виходити безпосередньо
китайські, турецькі, а також російські вироб-
ники. Така ситуація зберігається зокрема про-
тягом останніх років, про це яскраво засвідчу-
ють цифри імпорту панчішно-шкарпеткових ви-
робів у 2019 році: за фактичними цінами він
склав 11,4 млн доларів США, що становило
319,4 млн грн (Статистичний бюлетень Держ-
комстат України, 2019 р.). Насичення сучасно-
го ринку товарами іноземних виробників сти-
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мулює конкурентну боротьбу між вітчизняни-
ми виробниками та спонукає їх для утримання
власних позицій на ринку удосконалювати тех-
нологічні процеси виготовлення товарів, покра-
щувати якість, поширювати асортимент та зни-
жувати вартість продукції [2, c. 13—14].

Об'єктом дослідження є українська компа-
нія ТОВ "Конте-Україна" — виробник якісної
панчішно-шкарпеткової та трикотажної про-
дукції.

Головна мета товариства є проведення
будь-яких видів виробничо-комерційної діяль-
ності, не забороненої чинним законодавством
України, з метою отримання прибутку. Основ-
на місія товариства — забезпечення населен-
ня, а саме: жіночої частки населення та дітей
якісною панчішно-шкарпеткової продукції та
трикотажної продукції з модними силуетними
напрямами.

ТОВ "Конте Україна" реалізує панчішно-
шкарпеткову продукцію для самих різних по-
купців: для чоловіків і жінок, для малюків і
підлітків, а також для людей поважного віку
(компресійні панчохи та білизна). Асортимент

продукції, що випускається, досить
різноманітний — більше 200 арти-
кулів шкарпеток, колготок, гольф і
панчіх.

Наочно структуру асортименту
ТОВ "Конте Україна" у 2019 році
представимо на рис. 1.

Як бачимо, найбільшу питому
вагу у структурі реалізації ТОВ "Кон-
те Україна" мають класичні колгот-
ки (21%), класичні, весільні, ажурні
панчохи (19%) та теплі колготки
(16%). Відповідно, дані товарні групи
характеризуються найбільшою ши-
риною та глибиною асортименту.

Для ефективної діяльності ТОВ
"Конте Україна" на ринку, підвищен-
ня його конкурентоспроможності

проаналізуємо, використовуючи PEST-аналіз,
умови зовнішнього середовища, які мають
вплив на діяльність досліджуваного підприєм-
ства, що дасть можливість для виявлення, еко-
номічних, політичних, технологічних і соціаль-
них факторів зовнішнього середовища.

Можливих факторів макросередовища до-
сить багато, тому відповідно до досліджувано-
го товариства були обрані найбільш значущі:
економічні, політико-правові, науково-
технічні, соціально-культурні фактори.

Проведений PEST-аналіз по ТОВ "Конте
Україна" наведено у таблиці 1.

Оцінюючи конкурентне середовища ТОВ
"Конте Україна", було розглянуто фактори, які
впливають на підприємство, однак само
підприємство не може впливати на них, але по-
винно ці фактори враховувати — це ключові
фактори макросередовища, що впливають на
прибуток досліджуваного підприємства. Добір
і визначення значущості факторів було здійсне-
но в залежності від галузі, масштабів діяль-
ності, стратегічних цілей і завдань.

Проведений PEST-аналіз по ТОВ "Конте
Україна" виявив найбільш
впливові фактори на діяльність
підприємства. Так, аналіз по-
казав, що серед політико-пра-
вових факторів найбільший
вплив на діяльність товариства
має політична стабільність дер-
жави, антимонопольне та тру-
дове право, податкова політи-
ка — відповідно їх вага стано-
вить 0,28; 0,21 та 0,11.

 Серед економічних фак-
торів найбільший вплив на
діяльність підприємства справ-

Легінси; 7,04%

Класичні, 
весільні, ажурні 

панчохи; 

17,26%

Шкарпетки; 

6,00% Класичні 
колготки ; 

21,98%

Коригувальні 
колготки; 

15,42%

Фантазійні 
колготки; 

9,86%

Теплі колготки; 

15,05%

Гольфи та 

гольфіни; 7,39%

Рис. 1. Характеристика структури асортименту
ТОВ "Конте Україна" у 2019 році, %

Джерело: побудовано авторами.

Таблиця 1. PEST-аналіз по ТОВ "Конте Україна"

Джерело: побудовано авторами.

Політико-правові Економічні 
Фактор Вага Фактор Вага 

Політична стабільність держави 0,28  Курси валют  0,56  

Антимонопольне та трудове право 0,21 Темпи зростання економіки  0,33 

Податкова політика 0,11 Рівень наявних доходів населення 0,33    

  Рівень інфляції 0,27  

Соціально-культурні  Технологічні  

Рівень міграції та імміграційні 
настрої 

0,19  Витрати на дослідження та розробки 0,31  

Ставлення до імпортних товарів 0,16  Доступ до новітніх технологій 0,24  

Вимоги до якості продукції та рівня 
сервісу 

0,11  Ступінь використання, впровадження 
та передачі технологій 

0,31  

  Рівень інновацій та технологічного 
розвитку галузі 

0,13  
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ляє зміна курсу валют — 0,56, оск-
ільки товариство отримує для своєї
діяльності товари з Білорусії. Тем-
пи зростання економіки та рівень
наявних доходів населення мають
однакову вагу 0,33, оскільки ці фак-
тори доповнюють один одного, зро-
стає економіка, відповідно зроста-
ють доходи населення. Вага факто-
ру рівня інфляції становить 0,27, що
також свідчить про значний його
влив на діяльність підприємства.

Найбільшу вагу серед соціально-
культурних факторів становить
рівень міграції та імміграційні на-
строї — 0,19 та ставлення до імпор-
тних товарів — 0,16. Вимоги до
якості продукції та рівня сервісу
займають вагу у 0,11 од. Серед тех-
нологічнихфакторів витрати на дос-
лідження та розробки  і ступінь ви-
користання, впровадження та пере-
дачі технологій оцінені однаково і
становлять 0,31. Доступ до новітніх
технологій також відіграє важливу
роль у економіці підприємства,
оскільки дозволяє впроваджувати новітні ІТ-
технології.

Проведений аналіз показав, що наведені
політико-правові фактори дають товариству
невелику можливість для довготермінового
стратегічного планування. Тому керівництву
товариства необхідно постійно здійснювати
контроль впливу факторів макросередовища і
відзначати їх зміни для того, щоб своєчасно ре-
агувати на можливі загрози та мати можливість
їх своєчасного усунення [1, c. 301—308].

Проведення SWOT-аналізу в рамках стра-
тегічного аналізу маркетингової діяльності
ТОВ "Конте Україна" дасть можливість по-пер-
ше, розглянути в якості окремого етапу оцінки
і розробки інформаційної структури, яка була
зібрана при використанні моделі PEST-аналі-
зу. По-друге, спланувати реалізацію маркетин-
гової стратегії, оскільки завдяки SWOT-аналі-
зу можна виявити, які напрямки і виконавці в
стратегічному розвитку є ключовими. По-третє
провести конкурентну розвідку, бо проведен-
ня SWOT-аналізу допомагає найбільш повно
вивчити розвідувальну інформацію про конку-
руючі підприємства [5, c. 234—238]. SWOT-
аналіз ТОВ "Конте Україна" наведено в таблиці
2.

Проаналізувавши і зіставивши можливості
та сильні сторони ТОВ "КОНТЕ Україна", мож-
на зробити висновок, що при даних умовах буде

вигідно вдосконалювати маркетингову політи-
ку компаній. Товариство виробляє якісний про-
дукт за відносно низькими цінами, але мало
вкладає коштів у рекламу та популяризацію
бренду. Створення маркетингового відділу та
ефективна маркетингова політика позитивно
вплине на кількість продажів та на обсяг про-
дажу на одного покупця. Основною загрозою
для підприємства є наплив дешевої китайської
продукції та валютні коливання.

SWOT-аналіз дозволив вивчити існуючі на
ринку можливості та зважити власні здібності
для їх досягнення. SWOT-аналіз підприємства
"КОНТЕ Україна" дозволяє не тільки оцінити
загрози та можливості, слабкі і сильні сторо-
ни, але і вжити своєчасних заходів щодо усу-
нення зазначених недоліків.

Оцінка конкурентного середовища є необ-
хідною при розробці та формуванні маркетин-
гової стратегії. Для ТОВ "Конте Україна"
основним видом діяльності якого є оптово-роз-
дрібна торгівля, при оцінці конкурентів зрос-
тає роль первинної інформації, що збирається
від споживачів, посередників та з інших дже-
рел. Оцінювання стану конкурентної бороть-
би ускладнюється тим, що надзвичайно важко
проводити аналіз діяльності всіх конкурентів
на ринку. Тому під час аналізу конкурентного
середовища ТОВ "Конте Україна" було обрано
найближчі підприємства, що:

Таблиця 2. SWOT-аналіз ТОВ "Конте Україна"

Джерело: побудовано авторами.

Можливості Сильні сторони 

1. Підтримка державою вітчизняного 
підприємця. 
2. Зовнішньоекономічні зв’язки. 
3. Налагоджена система постачання товару. 
4. Розширення послуг. 
5. Освоєння регіонального ринку за рахунок 
відкриття фірмових магазинів. 
6. Розширення мережі дистриб’юторів. 
7. Зростання прихильності покупців до 
товарів товариства. 
8. Надання бонусних програм. 

9. Вдосконалення маркетингової діяльності 
підприємства. 
10. Наявність на ринку праці вільної робочої 
сили 

1. Популярність бренду. 
2. Досвід роботи товариства на ринку 
України більше 15 років. 
3. Наявність бази для розробки нових 
товарів. 
4. Компетентне керівництво та 
значний опит роботи. 

5. Фінансова підтримка головним 

підприємством. 
6. Широкий асортимент товарів. 
7. Зручне положення фірмових 
магазинів. 
8. Знижки та дисконтні картки. 

9. Великі обсяги продажів 

Загрози Слабкі сторони 

1. Зростання темпів інфляції. 
2. Нестабільність законодавства. 
3. Збільшення регулювання з боку держави. 

4. Кризові явища в країні та світі. 
5. Валютні коливання. 
6. Поява нових конкурентів. 
7. Низька платоспроможність населення. 
8. Існування товарів-замінників дешевої 
якості та низькою ціною. 
9. Подорожчання вартості комунальних 
послуг. 
10. Несприятливі демографічні зміни в 
країні 

1. Відсутність маркетингового 
відділу. 
2. Слабкі маркетингові заходи. 

3. Негнучка цінова політика. 
4. Незначна кількість фірмових 
магазинів. 
5. Втрата ринкових сегментів за 
рахунок конкурента з дешевою 

продукцією. 
6. Відсутність системи стимулювання 
покупців 
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— розширюють коло пропонованих товарів
і в подальшому можуть стати прямими конку-
рентами: ТОВ "Візантія 1", ТОВ "Кадріорг",
ТОВ ТД "Ірена", ТОВ ТДМ "Ентерпрайз" та
ТОВ "Кийінвест";

— нові підприємства, які вступають у кон-
курентну боротьбу Регіональний склад трико-
тажно-текстильного одягу;

— наявні прямі конкуренти, які вже трива-
лий час працюють на ринку панчішно-шкарпет-
кової продукції і безпосередньо конкурують із
досліджуваним підприємством: Шкарпетково-
панчішна фабрика "Дюна-Веста" ТМ "Дюна",
ТМ Accent, ТОВ "Новомосковська трикотаж-
на фабрика" ТМ Giulia, Представництво ком-
панії "POMPEA S. P. A" в Україні ТМ Glamour.

Під час аналізу конкурентного середовища
ТОВ "Конте Україна" використовувалися
офіційні сайти виробників та основних поста-
чальників панчішно-шкарпеткової продукції в

Україні, каталоги продукції, рекламні
акції, фінансова звітність [2, c. 13—14].

Отже, наведене у таблиці 3 конку-
рентне середовище ТОВ "Конте Украї-
на" представлено такими комерційни-
ми організаціями, що займаються оп-
тово-роздрібною торгівлею жіночого
одягу.

У процесі аналізу конкурентного
оточення ТОВ "Конте Україна" визна-
чено, що перші шість досліджуваних
підприємств, хоча і мають однакову
організаційно-економічну структуру
та відповідний вид діяльності на рин-
ку реалізують основний товар — жіно-
чий та чоловічій одяг, панчішно-шкар-
петкова продукція представлена у

торговій лінійці, але має незначний обсягу за-
гальному продажу товарів. Тому нині дані
підприємства не можуть складати конкуренцію
нарівні з досліджуваним товариством.

В якості конкурентів за основним профілем
діяльності для товариства розглянемо більш де-
тально торгівельні мережі, що представлені ви-
робниками шкарпетково-панчішної фабрики
"Дюна-Веста" — торгівельна марка ТМ "Дюна",
ТМ Accent, ТОВ "Новомосковська трикотажна
фабрика" — торгівельна марка ТМ Giulia, Регі-
ональний склад трикотажно-текстильного одя-
гу та представництво компанії "POMPEA S. P.
A" в Україні — торгова марка ТМ Glamour.

Шкарпетково-панчішна фабрика "Дюна-
Веста" у своїх звичайних магазинах Дюна про-
понує широкий вибір моделей на всі випадки
життя: зимових, літніх і демісезонних, різно-
манітного забарвлення та різних розмірів, які
можна придбати як одну пару, так і набір з 2, 3,

Підприємство Вид діяльності 
1. ТОВ “Візантія 1” Оптова торгівля одягом і взуттям 

2. ТОВ “Кадріорг” Оптова торгівля одягом і взуттям 

3. ТОВ ТД “Ірена” 

Інтернет-магазін 

Оптова торгівля одягом та взуттям з Італії, 
Іспанії 

4. ТОВ ТДМ “Ентерпрайз” Оптова торгівля одягом та взуттям з Італії 
5. ТОВ “Кийінвест”  Оптова торгівля одягом та взуттям з Італії 
6. Регіональний склад трикотажно-
текстильного одягу 

Оптова торгівля панчішно-шкарпетковими 

виробами від виробників 
7.Шкарпетково-панчішна фабрика 
“Дюна-Веста”, ТМ “Дюна”, Accent 

Оптова торгівля панчішно-шкарпетковими 
виробами від виробника 

8. ТОВ “Новомосковська 
трикотажна фабрика” ТМ Giulia 

Оптова торгівля панчішно-шкарпетковими 

виробами від виробника 
9. Представництво компанії 
“POMPEA S. P. A” в Україні 
ТМ Glamour 

Торгівля панчішно-шкарпетковими 
виробами від виробника 

Таблиця 3. Конкурентне середовище
ТОВ "Конте Україна"

Джерело: побудовано авторами.

Таблиця 4. Порівняльний аналіз конкурентів ТОВ "Конте Україна"

Джерело: побудовано авторами.

№ Показники 

ТОВ 
“Новомосковська 
трикотажна 
фабрика” 

Фабрика 
“Дюна-Веста”

ТОВ “Конте 
Україна” 

Регіональний склад 
трикотажно-

текстильного одягу 

1 Територія 
проведення 
господарської 
діяльності 

м. Київ м. Київ м. Київ м. Хмельницький 

2 Вид діяльності Виробництво та оптова торгівля 
панчішно-шкарпетковими 
виробами  

Оптова торгівля панчішно-
шкарпетковими виробами від 
виробників 

3 Реалізація товару Через торгівельну мережу та інтернет магазини 

4 Торговельні марки  ТМ Giulia, 

ТМ Giulietta,  
ТМ Art G  

ТМ “Дюна”, 

ТМ Accent 

ТМ Conte 

Elegant 
ТМ Конте-Kids 

ТМ “Легка Хода”, 

ТМ “КласиК” 

5 Ціна товару 33-250 25-260 38-450 18-250 

6 Чистий дохід 78775 85136 97191,8 92290,1 

7 Чистий прибуток 376,5 457,8 157,0 533,4 

8  Частка ринку 12,7 10,3 13,6 14,0 
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4, 7 пар, щільністю від 15 до 100 Ден. У Офі-
ційному Інтернет-магазині Duna.ua товар
відпускається за ціною виробника. Мож-
на купити жіночі шкарпетки просто на
сайті та замовити доставку в Київ чи будь-
яке інше місто України. Ціна жіночих
шкарпеток починається від 24 грн.

Шкарпетково-панчішна фабрика ТОВ
"Новомосковська трикотажна фабрика"
здійснює виробництво панчішно-шкарпет-
кових виробів під торгівельною маркою
Giulia ™ та іншими торгівельними марка-
ми. Панчішно-шкарпеткові вироби ТОВ
"Новомосковської трикотажної фабрики"
реалізують більше 60 магазинів ТМ Giulia
в різних куточках України, які пропонують
своїм клієнтам товар високої якості не
тільки для жінок, але і для чоловіків і дітей,
і за доступними цінами від великого українсь-
кого виробника.

ТМ Giulia має в своєму асортименті більше
3000 артикулів класичних і fashion колекцій кол-
гот, панчіх, шкарпеткової продукції, які є осно-
вою асортименту магазинів ТМ Giulia. Продук-
ція ТМ Giulia представляє світові модні тен-
денції, трендові моделі і кольори. У 2020 році
роздрібна мережа, продовжуючи піклуватися
про сервіс покупців, відкрила Інтернет-магазин
GIULIA.COM.UA, де покупці фірмової мережі
мають можливість: здійснювати покупки в Інтер-

неті; застосовувати свою дисконтну карту під
час оформлення замовлення; купувати товар з
доставкою або самовивозом з найближчого ма-
газину. Асортимент, ціни, акції Інтернет-мага-
зину є єдиними з магазинами offline.

Регіональний склад трикотажно-текстиль-
ного одягу створений на базі найбільш потуж-
них панчішно-шкарпеткових підприємств в Ук-
раїні: Червоноградської панчішно-шкарпетко-
вої фабрики "Дюна-Веста", Житомирської пан-
чішної фабрики "Легка Хода", Торгової марки
"КласиК" та інших.

№ 
Критерії 

конкурентоспроможності

ТМ Conte 
Elegant, 

ТМ Конте-
Kids 

ТМ Giulia, 

ТМ Giulietta, 

ТМ Art G 

ТМ “Легка 
Хода”, 

ТМ 
“КласиК”

1 Асортимент 8 6 7 

2 Ціна 4 5 6 

3 Зовнішній вигляд 9 8 9 

4 Ефективність та результат 9 4 3 

5 Термін використання 5 5 5 

6 Дистрибуція 10 10 10 

7 Рекламна активність 8 8 8 

8 Унікальність пропозиції 8 7 6 

9 Знання бренду 5 8 9 

10 Лояльність до бренду 7 3 5 

11 Якість обслуговування 
персоналу 

4 4 5 

 Середній бал 6,7 6,4 7,0 

Таблиця 5. Порівняльна таблиця результатів
дослідження конкурентів ТОВ "Конте Україна"

Джерело: побудовано авторами.
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Асортимент

Ціна

Зовнішній вигляд

Ефективність та результат

Термін використання

ДистрибуціяРекламна активність

Унікальність пропозиції

Знання бренду
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ТМ Conte Elegant, ТМ Конте-Kids

ТМ Giulia, ТМ Giulietta, ТМ Art G

ТМ Легка Хода, ТМ КласиК

Рис. 2. Багатокутник конкурентоздатності ТОВ "Конте Україна"

Джерело: побудовано авторами.



28
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2021

На сьогодні регіональний склад трикотаж-
но-текстильного одягу — єдиний всеукраїнсь-
кий гуртовий Інтернет-ресурс, на якому мож-
на придбати трикотажно-текстильний одяг. У
тому числі товари з абсолютно повним спект-
ром панчішно-шкарпеткового асортименту: від
немовлят до дорослих, на будь-який смак,
колір, розмір, сезон. Італійські колготки
Glamour — відома італійська торгова марка
компанії "POMPEA S. P. A", яку було створено
у 1996 році. Ціна колготок Glamour починаєть-
ся від 83 грн.

Наведемо порівняльний аналіз конкурентів
ТОВ "Конте Україна" за основними показни-
ками (табл. 4).

Аналізуючи ситуацію на ринку панчішно-
шкарпеткової продукції серед потенційних
конкурентів ТОВ "Конте Україна", можна дійти
до висновку, що основними конкурентами
ТОВ "Конте Україна" є Регіональний склад три-
котажно-текстильного одягу та ТОВ "Ново-
московська трикотажна фабрика", які відпо-
відно мають частку ринку 14,0% та 12,7%. Пан-
чішно-трикотажна фабрика Дюна Веста втра-
чає ринок, оскільки її ринкова частка становить
10,3%.

Для попередньої оцінки конкурентоспро-
можності ТОВ "Конте Україна" побудуємо "ба-
гатокутник конкурентоспроможності" за дани-
ми представленими у таблиці 5 [7, c. 146—153].
Для цього було визначено ключові критерії то-
вару ТОВ "Конте Україна", які впливають на
прихильність і задоволеність товаром, прибу-
ток від продажу товару і привабливість това-
ру. За цими критеріями було оцінено конкурен-
тоспроможність товарних марок ТОВ "Конте
Україна", ТОВ "Новомосковська трикотажна
фабрика" та Регіонального складу трикотаж-
но-текстильного одягу за бальною системою
від 1 до 10 балів. Водночас для найнижчої оцін-
ки обрано — 1 бал, для найвищої оцінки 10 ба-
лів.

Отже, за обраними критеріями визначено,
що для ТОВ "Конте Україна" конкурентом є
Регіональний склад трикотажно-текстильно-
го одягу, який реалізує продукцію торгових
марок ТМ "Легка Хода" та ТМ "КласиК",
торгівельні марки ТМ Giulia, ТМ Giulietta,
ТМ Art G ТОВ "Новомосковської трикотаж-
ної фабрики" поступаються товару, який про-
понує ТОВ "Конте Україна".

Наведемо наочно попередню оцінку конку-
рентоспроможності ТОВ "Конте Україна"
відповідно до побудованого "багатокутника
конкуренто спроможності" (рис. 2).

На багатокутнику конкурентоздатності на-
очно можна побачити, що досліджуване
підприємство ТОВ "Конте Україна" разом з ре-
гіональним складом трикотажно-текстильного
одягу займає лідируючі позиції на ринку панч-
ішно-шкарпеткової продукції за асортимен-
том, зовнішнім виглядом, унікальністю пропо-
зиції та рекламної активності. Але така пози-
ція, як знання бренду, ціна та якість обслуго-
вування персоналу потребують від маркетин-
гового відділу посилення в цьому напрямі.

Процес формування маркетингової конку-
рентної стратегії, поряд із аналізом основних
економічних показників та факторів зовнішнь-
ого середовища прямого впливу потребує ана-
лізу всіх складових маркетингового комплек-
су, а саме товару, ціни, розподілу і просування
[4, c. 22—26]. На рисунку 3 представлено скла-
дові елементи комплексу маркетингу, а також
запропоновані основні принципи їх реалізації
на підприємствах роздрібної торгівлі.

Маркетингова діяльність охоплює весь про-
цес діяльності ТОВ "Конте Україна" та поєднує
вивчення попиту покупців і ринку збуту, фор-
мування асортименту товарів відповідно до
потреб споживачів, організацію раціональних
зв'язків із постачальниками, установлення цін
продажу, організацію збуту та комунікаційно-
го комплексу просування на ринок товарів.

 

 

 

Маркетинговий комплекс ТОВ «Конте Україна» 

Товар Ціна Розподіл Просування 

Визначення 
конкурентних переваг 
товару і формування 
асортиментного набору 
відповідно до потреб 

споживачів 

Аналіз середнього 
рівня торговельної 

націнки і 
регулювання даного 
показника відповідно 
до ринкових умов 

Форму-
вання 
власної 
мережі 
каналів  
збуту 

Реклама, 
стимулювання 

збуту,  
особистий продаж, 

пропаганда,  
паблік рілейшинз  

Рис. 3. Маркетинговий комплекс ТОВ "Конте Україна"
Джерело: побудовано авторами.
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Отже, одним із головних складових
маркетингового комплексу ТОВ "Кон-
те Україна" є товар, визначення конку-
рентних переваг якого, а також фор-
мування асортиментного набору, на
нашу думку, є основою формування
ефективної маркетингової конкурент-
ної стратегії. Товарний асортимент
формується, враховуючи потреби, за-
пити та пропозиції споживачів (на ос-
нові проведення анкетувань та опиту-
вань), а також у разі аналізу рівня по-
питу на окремі товарні групи. Зростан-
ня попиту на окремі товарні групи або
окремий товар свідчить про зацікавлення спо-
живачів у даному виді товару, що зумов-
люється наявністю певних конкурентних пе-
реваг (якість, низька ціна, зручність у корис-
туванні, функціональні властивості, зовніш-
ній вигляд і т. ін.).

Важливим елементом маркетингового ком-
плексу є просування товарів до споживачів.
Однакового рівня збуту можна досягти з до-
помогою поєднань різних засобів просування
товарів на ринку, а саме: реклами, особистого
продажу, стимулювання збуту, пропаганди та
паблік рілейшинз [3, c. 245]. Підприємства по-
стійно шукають шляхи і засоби підвищення
ефективності своєї діяльності, змінюючи один
засіб просування іншим, як тільки виявиться,
що останній забезпечує більш високі еко-
номічні результати.

На рисунку 4 наведено витрати на про-
ведення рекламної діяльності ТОВ "Конте
Україна" у 2019 р.

Найбільшу частку витрат на проведення
рекламної діяльності ТОВ "Конте Україна" зай-
мають "участь у виставках" — 48,00%; зовніш-
ня реклама складає 24,01%; витрати на полігра-
фічну продукцію складають 21,99%; Інтернет
реклама займає 6,00% від витрат на рекламну
діяльність.

Процес організації рекламної діяльності
ТОВ "Конте Україна" базується на встанов-
ленні мети рекламного повідомлення — сти-
мулювання прихильності споживачів до
конкретного торговельного об'єкта і оріє-
нтації на цільову аудиторію (споживачів).
Зазначимо, що планування часових меж
появи реклами ТОВ "Конте Україна" прово-
диться з урахуванням зміни обсягів реалі-
зації панчішно-шкарпеткових виробів, що
зумовлюється сезонністю цього виду това-
ру. Потужним засобом у просуванні про-
дукції ТОВ "Конте Україна" є товарна про-
паганда (популяризація конкретного виду

товару), що здатна забезпечити обізнаність
підприємства серед потенційних спожи-
вачів. Такий засіб просування застосовують
для підвищення престижу підприємства і
створення йому позиції лідера у своїй га-
лузі [6, c. 106—118].

За підсумками виділених можливостей і
загроз зовнішнього середовища, сильних і
слабких сторін самого підприємства сфор-
мулювати стратегію для подальшого вдало-
го існування на ринку підприємства можна
так:

— постійно відстежувати мобільні парамет-
ри зовнішнього середовища;

— переглянути внутрішній клімат підприє-
мства: норми і правила поведінки, відносини
між співробітниками;

— провести чіткий аналіз конкурентів, ви-
явити їх сильні і слабкі сторони, створити аль-
тернативні або якісно нові пропозиції, розви-
вати свої, вже сформовані, переваги;

— по-новому, більш ефективно організову-
вати роботу з постачальниками, залучити но-
вих партнерів;

— переглянути сформований менеджмент:
продумати зміни в структурі підприємства та
наданні послуг, системі мотивації: премії, мож-
ливість навчання та підвищення кваліфікації,
кар'єрний ріст);

— провести реформу в системі маркетингу:
більш точно визначити канали розподілу, ви-
брати стратегію просування підприємства та її
послуги;

— розробити комплекс заходів для ут-
римання та розширення своєї клієнтської
бази за рахунок формування та підтримки
високого рівня задоволеності своїх клієн-
тів.

ВИСНОВКИ
Результати аналізу елементів комплексу

маркетингу ТОВ "Конте Україна" свідчать

Інтернет-реклама; 
6,00%

Зовнішня 
реклама; 24,01%

Участь у 
виставках; 48,00%

Поліграфічна 
продукція; 21,99%

Рис. 4. Частки витрат на проведення рекламної
діяльності ТОВ "Конте Україна", %

Джерело: побудовано авторами.
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підприємство можна віднести до ринкових
лідерів у сегменті панчішно-шкарпеткових три-
котажних виробів, при цьому на ринку присутні
інші підприємства, які мають досить високі кон-
куренті позиції на цьому ринку. Здійснено оці-
нку конкурентного середовища ТОВ "Конте".
Проведений PEST-аналіз по ТОВ "Конте Украї-
на" виявив найбільш впливові фактори на
діяльність підприємства: політична стабіль-
ність держави і антимонопольне та трудове
право, зміна курсу валют, рівень міграції та
імміграційні настрої, доступ до новітніх тех-
нологій.

Проведений порівняльний аналіз конку-
рентів ТОВ "Конте Україна" показав, що ос-
новними конкурентами цього підприємства є
регіональний склад трикотажно-текстильно-
го одягу, який реалізує продукцію торгових
марок ТМ "Легка Хода" та ТМ "КласиК",
торгівельні марки ТМ Giulia, ТМ Giulietta,
ТМ Art G та ТОВ "Новомосковська трико-
тажна фабрика", які відповідно мають част-
ку ринку 14,0% та 12,7%. Досліджуване
підприємство разом з регіональним складом
трикотажно-текстильного одягу займає ліди-
руючі позиції на ринку панчішно-шкарпетко-
вої продукції за асортиментом, зовнішнім
виглядом, унікальністю пропозиції та рек-
ламної активності.

Комунікаційна політика ТОВ "Конте Украї-
на" включає комплекс просування товарів до
споживачів, а саме: рекламу, особистий про-
даж, стимулювання збуту, пропаганду та
паблік рілейшинз.

У результаті аналізу елементів комплек-
су маркетингу ТОВ "Конте Україна", виділе-
но основні фактори, які визначають форму-
вання ефективної маркетингової конкурент-
ної стратегії: формування власної збутової
мережі, зниження ціни реалізації, зміцнення
конкурентних позицій за рахунок отриман-
ня конкурентних переваг, а також покращен-
ня загальних умов торговельної діяльності.
Для ТОВ "Конте Україна" рекомендовано
відстежувати мобільні параметри зовнішнь-
ого середовища, здійснювати аналіз досвіду
подібних підприємств, переглянути внут-
рішній клімат підприємства, проводити аналіз
конкурентів, більш ефективно організовува-
ти роботу з постачальниками, залучити но-
вих партнерів, провести реформу в системі
маркетингу, розробити комплекс заходів
для утримання та розширення своєї клієнт-
ської бази за рахунок формування та під-
тримки високого рівня задоволеності своїх
клієнтів.
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DEPARTMENT OF FOREIGN ECONOMIC SALES ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Нині для більшості підприємств України характерним є наявність кризової ситуації, а це у свою чергу передбачає
вирішення найважливішого питання — налагодження системи збуту шляхом створення дилерської мережі, системи
торгових агентів, опрацювання механізму стимулювання не тільки споживачів, але й посередників. Суть і зміст збу-
тової діяльності відображає об'єктивні умови розвитку ринку, який втрачає хаотичність по мірі його вивчення і підпа-
дає під регулюючий виплив завчасно встановлених господарських зв'язків, де особлива роль відводиться споживачу.
Потреби населення ставлять на перше місце і тому для організації нових умов потрібно розвивати збутову діяльність,
що передбачає формування практичних заходів, які направлені на те, щоб підпорядкувати виробництво потребам
споживача за стабільної прибутковості господарської діяльності.

Процес удосконалення збутової діяльності спрямований на збільшення ефективності обсягів продажу, а також
дозволяє отримати суттєві переваги в умовах конкурентної боротьби за споживача шляхом швидкого реагування на
ринкові зміни. Аналітична оцінка проблем збутової діяльності підприємства, формування дієвої моделі розподілу
готової продукції, цінова конкуренція, рекламна діяльність та урахування особливостей реалізації й фінансових
розрахунків за поставлену продукцію як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках збуту дозволяють підвищити ефек-
тивність збутової діяльності, що є невід'ємною складовою загальної ефективності підприємства.

У статті досліджено особливості управління зовнішньоекономічною збутовою діяльністю підприємства та вияв-
лено причини, що перешкоджають розширенню експорту продукції. Розглянуто використання гарантійного забез-
печення у міжнародних розрахунках як інструменту підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною
збутовою діяльністю підприємства. Використання банківської гарантії спроможне забезпечити взаємні вигоди як
імпортеру, так і експортеру, а також може використовуватися і при розрахунках на внутрішньому ринку. Банківська
гарантія є найменш затратною формою фінансового забезпечення через помірні витрати покупця та продавця на
банківські послуги та сприяє створенню підгрунтя для ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю у
результаті зниження загального ризику, підвищення довіри та мінімізації власних коштів на проведення розрахунко-
вих відносин заздалегідь.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Система реалізації виготовленої продукції
в сучасних умовах розвитку підприємства є
важливою ланкою його діяльності. Ефек-
тивність системи збуту обумовлена формуван-
ням надійних та якісних каналів розподілу то-
варів, що спроможні забезпечити безперервне
надходження продукції від виробника до спо-
живача. Отже, процес вдосконалення збутової
діяльності є невід'ємною складовою стратегіч-
ного розвитку підприємства, який спрямований
на збільшення ефективності обсягів продажу
та дозволяє швидко реагувати на ринкові зміни
й отримання суттєвих переваг в умовах конку-
рентної боротьби за споживача.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми управління збутовою діяльністю
підприємств, що мають значний вплив на ефек-
тивність господарської діяльності, досліджува-
лися як зарубіжними, так і вітчизняними науко-
вцями. Пошукам шляхів підвищення ефектив-
ності управління збутовою діяльністю займали-

This article is about setting up a sales system by creating a dealer network, a system of sales agents, developing a
mechanism to stimulate not only consumers and also intermediaries are characterized by a crisis situation, which, in
turn, involves solving the most important issue for the most Ukrainian enterprises. The essence and content of sales
reflects the objective conditions of market development, which loses its chaos as it is studied and falls under the regulatory
outflow of pre-established economic relations, where a special role is given to the consumer. The needs of the population
come first and therefore for the organization of new conditions it is necessary to develop sales activities, which involves
the formation of practical measures aimed at subordinating production to the needs of the consumer with a stable
profitability of economic activity.

The process of improving sales activities is aimed at increasing the efficiency of sales, and also allows you to gain
significant advantages in terms of competition for the consumer by responding quickly to market changes. Analytical
assessment of sales activities of the enterprise, the formation of an effective model of distribution of finished products,
price competition, advertising and taking into account the peculiarities of sales and financial calculations for the delivered
products in both domestic and foreign markets can increase sales efficiency, which is an integral part overall efficiency
of the enterprise.

The article examines the features of foreign economic sales management of the enterprise and identifies the reasons
that hinder the expansion of exports. The use of guarantee provision in international settlements as a tool to increase the
efficiency of management of foreign economic sales activities of the enterprise is considered. The use of a bank guarantee
can provide mutual benefits to both importer and exporter, and can also be used in settlements in the domestic market.
A bank guarantee is the least expensive form of financial security due to the moderate costs of buyers and sellers for
banking services and helps to lay the groundwork for effective management of foreign economic activity by reducing
overall risk, increasing confidence and minimizing own funds for settlement relations in advance.

Ключові слова: джерела розрахункових відносин експортера, схеми надання фінансової га-
рантії.

Key words: sources of settlement relations of the exporter, schemes of financial guarantee.

ся такі вчені: Дж. Болт, Портер М., Нікелс У.,
Бондарчук Л.В., Комяков О.О., Д. Джоббер,
Авадзі Т., Шевчик М.Г., Ланкастер Дж., Бєло-
усова О.С., Щербак В.Г., Кокорев М.І. Так, на-
приклад, німецькі вчені Радер Р. та Шмален Г.
запропонували системи збуту класифікувати
залежно від того, хто здійснює реалізацію ви-
робленої підприємством продукції. Інший по-
гляд на це питання мали американські вчені
такі: Нікелс У., Макхью Д., Макхью С. та Кот-
лер Ф. Вони запропонували класифікувати си-
стеми збуту за ступенем та способом залучен-
ня виробником товару оптової та роздрібної
торгівлі до співробітництва.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування теоретичних
засад та практичних рекомендацій щодо підви-
щення ефективності збутової діяльності
підприємства, яка зорієнтовані як на зовнішній
так і на внутрішній ринки збуту. До основних
завдань віднесено: 1) провести аналітичну оці-
нку проблем у збутовій діяльності підприєм-
ства; 2) розробити модель розподілу готової
продукції підприємства; 3) обгрунтувати схе-
ми надання прямої та непрямої гарантії при
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здійснення зовнішньоекономічної діяльності
підприємством.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сьогодні проблеми збутової діяльності ви-
ходять на перший план, тому що від неї зале-
жить ефективність всієї діяльності підприєм-
ства. Багато хто з науковців термін "збут" роз-
глядають як комплекс взаємовідносин між ви-
робниками і підприємствами торгівлі, які ви-
роблені товари просувають на ринок. Але таке
тлумачення не враховує частину організаційної
структури самого виробника, який теж здійс-
нює збутову діяльність. Водночамс цілі збуто-
вої діяльності є похідними від цілей під-
приємства і пов'язані вони з максимізацією при-
бутку.

ТОВ "Електропривод" (м. Запоріжжя), яке
займається ремонтом і технічним обслугову-
ванням машин та устаткування промислового
призначення, орієнтується на запити спожи-
вачів, виробляє більше десяти найменувань
продукції, яку постачає як у регіони України,
так і за кордон. Воно є єдиним розробником та
виробником індустріальних комплектних елек-
троприводів в Україні, виконує два типи ре-
монтів та два типи модернізації електропри-
водів вантажопідйомних машин та технологіч-
них агрегатів із застосуванням приводів серій
IDS (Industrial Drive System), DTS (Direct
Technological System), ETS (Engineering
Technological System).

Експорт продукції ТОВ "Електропривод"
складає 10—18 % від загального товарооборо-

ту (стратегічними цілями є збільшення експор-
тованої продукції до рівня 25—30% від загаль-
ного товарообороту). Щодо структури обсягів
збуту продукції, то вона залежить від потреб
кінцевого споживача: найбільша частка екс-
портованої продукції припадає на таку гру-
пу товарів, як приводи серії IDS та DTS — 12%
та 9% у загальній сумі, відповідно; інша гру-
па товарів — ETS — за умов реалізації за кор-
доном у 2—3 рази менше користуються по-
питом. Базисними основними умовами поста-
вок товарів за кордон є FCA, DAF згідно
"Інкотермс 2010" (всі контракти було укладе-
но саме на цих умовах).

Співпраця на умовах FCA передбачає, що
транспорт замовляє сам покупець продукції, а
продавець — контролює процес надання транс-
порту. Під час передачі транспорту на склад під
завантаження продавець вимагає надання та-
ких документів: копія договору перевезення
між замовником та перевізником (у разі вико-
ристання послуги експедитора — копія дого-
вору між експедитором та перевізником); до-
кумент, що засвідчує калькуляцію транспорт-
них витрат до кордону (ці документи подають-
ся в митні органи).

ТОВ "Електропривод" на умовах DAF
здійснює співпрацю з зарубіжними клієнтами
тільки через експедиторів. Причиною цьому є
те, що це підприємство не має допуску до залі-
зничної дороги. При співпраці на умовах DAF
продавець замовляє вагон у фірми згідно з до-
говором і погоджує з експедитором покупця
маршрут руху залізно-дорожнього транспор-
ту. В свою чергу експедитор надає продавцю те-
леграму-підтвердження доставки товару згідно
маршруту.

Таблиця 1. Основні клієнти
ТОВ "Електропривод"

Джерело: за матеріалами підприємства.

Країна, назва компанії Умови співробітництва 

Азербайджан. «Ayla-Servis» MMC Поставка DAF або FCA; 

100% передоплата.  
Долари США  

Грузія. ООО «ЗМП Компані» Поставка FCA; 100% 
передоплата. Долари США 

Естонія. «Rewwanz OU»  Поставка FCA; 100% 

передоплата. Евро  
Ізраїль. Компанія «Contact 
International» 

Поставка FCA; 100% 
передоплата. Долари США

Молдова. «AzametGrup»SRL , 

«Chiol-Lux» S.R.L.  

Поставка FCA; 100% 

передоплата. Долари США
Німеччина. «SLCO GmbH 

&Co.KG»  

Поставка FCA; 100% 

передоплата. Евро 
Росія. ООО ТД «Фея», 

«Віваінвест», «Агротрейд», 

«Верона»  

Поставка FCA; 100% 

передоплата. Долари США

Туркменістан. «Asia Trading» LLC 

«FERROTEIGH EXPORT LLP»  

Поставка DAF; 100% 

передоплата. Долари США 
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Основні зарубіжні клієнти підприємства
представлені у таблиці 1.

Дані таблиці 1 свідчать про те, що ТОВ
"Електропривод" співпрацювало зі своїми за-
рубіжними клієнтами в основному на умовах
поставки FCA, а в поодиноких випадках (Азер-
байджан та Туркменістан) — умови DAF. Го-
ловною і єдиною формою оплати є стовідсот-
кова передоплата. Також, підприємство нео-
дноразово співпрацювало з такими зарубіжни-
ми компаніями, як "M&B TRAIDE AS" (Норве-
гія), "Akmir Import" (Норвегія), "SLA Konfis"
(Латвія), "SC Gaitano Company SRL" (Румунія),
"Апейрон" (Вірменія), але нині співпраця з цими
компаніями дещо призупинилася.

Дохід ТОВ "Електропривод" за п'ять остан-
ніх років з точки зору виручки від реалізації
продукції за кордоном зростав значними тем-
пами — у 7,3 рази, що свідчить про високу ефек-
тивність експортної діяльності. За останні роки
зафіксовано найбільшу кількість зарубіжних
партнерів. Позицію лідера зберігає Росія
(16,8%), на другому місці — Туркменістан
(15,6%), на третьому — Молдова (14,3 %). Вар-
то відзначити, що Молдова є партнером усі
5 років, що досліджувалися.

Новим торгівельним партнером у 2020 р.
став Ізраїль, але поставки продукції через
співпрацю лише з одним дистриб'ютором є
досить незначними. Причиною цьому є те, що
торговельна мережа цієї країни передбачає
обов'язкову наявність сертифікату. Отже,
тенденція до розширення експортної спрямо-
ваності зберігається, причому ще й відбу-
вається динаміка до збільшення обсягів екс-
порту.

Як вже зазначалося, ТОВ "Електропривод"
у більшості випадків співпрацює на зовнішніх
ринках через дистриб'юторів на умовах 100 %
передоплати (авансова форма розрахунків —
банківські перекази). Практика свідчить, що не
всі дистриб'ютори за кордоном готові співпра-
цювати на таких умовах, а це у свою чергу за-
важає розширенню клієнтської бази і певною
мірою не сприяє більш інтенсивній збутовій
діяльності. Це, на нашу думку, є проблемним
аспектом збутової діяльності цього підприєм-

ства і потребує негайного вирішення. Крім того,
використання банківського переказу як фор-
ми міжнародних розрахунків має певні недо-
ліки, головними з яких є наявність ризиків: для
експортера — при розрахунку в кінці поставки
товару; для імпортера — при авансовому пла-
тежі.

Не можемо нехтувати таким явищем в уп-
равлінні збутовою діяльністю як цінова конку-
ренція. Так, "середній індекс підвищення цін
виробника за 2015—2019 рр. становить: ТОВ
"Електропривод" — 1,178; у Запорізькій області
— 1,154; в Україні — 1,169" [1]; "у країнах СНГ
— 1,089" [2, с. 50]; у "країнах Європейського
союзу — 1,009" [2, с. 51]. Як бачимо, індекс
підвищення цін виробників в Україні значно
вищий, у порівнянні з зарубіжними країнами та
країнами СНД, а це в свою чергу спричиняє
цінову конкуренцію, в якій вітчизняні товари
суттєво програють.

У маркетинговій політиці ТОВ "Електро-
привод", на нашу думку, також є прогалина, яка
суттєво впливає на ефективність збуту про-
дукції — не належна рекламна діяльність за
кордоном, яка не сприяє створенню іміджу й
престижу ТОВ "Електропривод" на зарубіжних
ринках через використання обмеженої
кількості рекламних засобів.

Керівництву підприємства варто дещо пере-
глянути систему управління збутовою діяльні-
стю, особливо у тій її складовій, що пов'язана
з реалізацією продукції на зовнішніх ринках.
Передусім варто спроєктувати гнучкі канали
розподілу, які б дозволяли збувати продукцію
за кордоном без участі посередників, тобто на-
пряму — шляхом безпосередніх зв'язків зі спо-
живачем. Можлива модель розподілу готової
продукції ТОВ "Електропривод" представлено
на рисунку 1.

Крім того, у разі співпраці із зовнішніми
контрагентами пропонується використовувати
таку форму фінансового забезпечення розра-
хункових відносин як банківська гарантія. Така
форма фінансового забезпечення, на думку ба-
гатьох фінансистів та практиків у сфері зовні-
шньоекономічної діяльності, є найбільш при-
вабливою оскільки передбачає страхування від

 
Ринок країн СНД: 
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Ринок країн ЄС: 

застосування стратегії 
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іноземних 

дистриб’юторів) 

Рис. 1. Модель розподілу готової продукції ТОВ "Електропривод"

Джерело: розроблено авторами.
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можливих ризиків, а також є менш затратною
для підприємства.

Ми переконані, що поєднання переказів із
банківською гарантією дасть змогу нівелюва-
ти негативні моменти розрахунків у формі пе-
реказів. Банківські гарантії відносяться до тих
операцій, які грунтуються на документарному
підтвердженні, тобто до тих послуг, де фінан-
сування угод підприємств-учасників зовніш-
ньоекономічної діяльності щодо сплати здійс-
нюється згідно з контрактними домовленостя-
ми (до речі, відмінною особливістю цієї форми
розрахунку від такої форми розрахунків, як ак-
редитив полягає у тому, що оплата, яка прово-
диться тільки після документального підтвер-
дження про виконання контрагентами своїх зо-
бов'язань, вона має додатковий інструмент —
страхування).

Банківська гарантія — це "спосіб забезпе-
чення виконання зобов'язань, відповідно до
якого банк-гарант бере на себе грошове зобо-
в'язання перед бенефіціаром сплатити кошти
в разі настання гарантійного випадку" [3].
Вона може виставлятися бенефіціару прямо (у
цьому випадку в гарантійній операції беруть
участь мінімум три сторони (принципал, га-
рант або банк-гаранта, бенефіціар)). Ці га-
рантії називаються прямими гарантіями (рис.
2). "Такий спосіб отримання гарантії є менш
вигідним бенефіціарові, оскільки передбачає
перевірки вірогідності гарантії й оперативно-

го зв'язку з банком-гарантом, але є менш зат-
ратним" [3].

Розглянемо ще один варіант використання
банківської гарантії, який буде прийнятний для
ТОВ "Електропривод" у тих випадках (зовніш-
ньоекономічний партнер є надійним і йому
можна повністю довіряти), коли гарантія аві-
зується через банк бенефіціара. За таких умов
до операції підключається четвертий учасник
— банк експортера, що діє як контргарант — і
гарантія дається бенефіціарові місцевим бан-
ком на запит. Такий тип гарантії має назву не-
прямої гарантії (рис. 3).

Водночас хочемо зазначити, що викорис-
тання послуг місцевого банку для бенефіціа-
ра має "певну обов'язковість" через націо-
нальні формальності юридичного та митного
аспектів, які діють у країні. Крім того, вико-
ристання банківської гарантії має високий
рівень взаємної вигоди: для імпортера — не
проводити авансову оплату через не впев-
неність у репутації свого контрагента; для ек-
спортера — не відвантажувати товар без до-
даткових гарантій його оплати з боку імпор-
тера. Ці види гарантій ТОВ "Електропривод"
може обирати у залежності від відносин з
партнерами. Так, наприклад, для надійного та
перевіреного партнера запропонувати вико-
ристання гарантії платежу. Це вигідно обом
сторонам: для імпортера — можливість купу-
вати продукцію з певною відстрочкою плате-
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Рис. 2. Схема надання прямої гарантії ТОВ "Електропривод"
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Рис. 3. Схема надання непрямої гарантії ТОВ "Електропривод"
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жу; для ТОВ "Електропривод" — гарантія є
підтвердженням платоспроможності імпорте-
ра, який може працювати без попередньої пе-
редоплати. А щодо банку, то він зі своєю га-
рантією бере на себе безвідкличне зобов'язан-
ня здійснити платіж, і тому заздалегідь має
всебічно перевірити репутацію свого клієнта і
достовірність його забезпечення, яке буде
прийнятним для банківської установи. Це по-
в'язано з тим, що у разі невиконання умов ук-
ладеного договору принципалом, йому загро-
жує втрата гарантійної суми (цей факт є сут-
тєвим стимулом виконати записане в договорі
зобов'язання самостійно, навіть якщо інтерес
його до даної угоди ослабне).

ВИСНОВКИ
1. На сучасному етапі розвитку зовнішньо-

економічної діяльності ТОВ "Електропривод"
є доцільним використання гарантійного забез-
печення при співпраці з зарубіжними партне-
рами. Варто звернути увагу саме на такі види
гарантій, як гарантія платежу та гарантія по-
вернення авансу.

2. Використання такого виду забезпечення,
як гарантія українськими виробниками у про-
цесі збуту своєї продукції дозволить підвищи-
ти ефективність управління зовнішньоеконом-
ічною діяльністю підприємств. Такий спосіб
розрахунку є надійним та зручним безпосеред-
ньо у розрахунках та платежах у міжнародній
торгівлі, але його використання можливе і під
час розрахунків на внутрішньому ринку, оск-
ільки має певні переваги, серед яких можна ви-
ділити такі:

— гарантія є найменш затратною формою
фінансового забезпечення через помірні витра-
ти покупця та продавця на банківські послуги;

— гарантує оплату продавцю за поставле-
ний товар;

— гарантія покриває лише суму, що нара-
хована за місячну поставку покупцю.

3. Гарантійне забезпечення сприяє створен-
ню підгрунтя для ефективного управління зов-
нішньоекономічною діяльністю, оскільки
сприяє зниженню загального ризику, підви-
щенню довіри, дозволяє не відволікати власні
кошти суб'єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності на проведення розрахункових відносин
заздалегідь.
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PRINCIPLES OF FINANCIAL INSTITUTIONS SECURITY IN UKRAINE

У статті розроблено принципи безпеки фінансових установ, які визначають особливості діяльності та є основ-
ною домінантою функціонування системи їхньої безпеки. Визначено, що безпека має для фінансових установ два
виміри: 1) фінансові установи мають формувати власну систему безпеки як суб'єкти господарювання; 2) фінансові
установи мають пропонувати безпечні фінансові послуги. Розкрито сутність системи забезпечення безпеки фінансо-
вих установ як комплексу ефективних управлінських рішень по локалізації реальних та потенційних внутрішніх та
зовнішніх загроз. Автором обгрунтовано поняття принципів безпеки фінансових установ як основних правил, які
формують систему безпеки фінансових установ з огляду на особливості їх діяльності. Виділено їх основні характе-
ристики. Запропоновано основні принципи, якими варто керуватись під час розробки системи безпеки фінансових
установ: законності, повноти, взаємодії, безперервності, своєчасності, системності, комплексності, адаптованості,
динамічності, цілеспрямованості, оптимальності, узгодженості, економічної доцільності, оперативності, конфіден-
ційності.

A system of financial institutions security in the country is formed by certain principles that determine the most
important features, content and peculiarities of safe activity of financial institutions. The principles of financial institutions
security, which determine the features of activity and are the main dominant of the functioning of their security system
are worked out in the article. It is determined that security is characterized by two dimensions for financial institutions:
1) financial institutions must form their own security system as business entities; 2) financial institutions should offer
safe financial services. The essence of the system of ensuring the security of financial institutions as a set of effective
management decisions to localize real and potential internal and external threats is revealed. The author substantiates
the concept of financial institutions security principles as the basic rules that form the security system of financial
institutions according to the peculiarities of their activities. Their main characteristics are highlighted as follows: there
are rules that are dynamic and interact with each other; they are coordinated with the mission and the goals of the
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financial institution development; they are created in order to form an effective system for counteracting the negative
manifestations of threats to the security of the financial institution; can be improved in accordance with the revised or
changed goals, the adopted management strategy of the financial institution, thus are able to adequately reflect the changes
caused by changes in strategic guidelines, macroeconomic policy, etc.

The basic principles which should be used for the development of the financial institutions security system are offered:
legality, completeness, interaction, continuity, timeliness, consistency, complexity, adaptability, dynamism,
purposefulness, optimality, coherence, economic expediency, efficiency, confidentiality. A set of measures ensuring
security should be taken by both financial institutions and customers as well as the government to prevent negative
impacts that may be posed by internal and external threats in order to maintain the stability of the country's financial
sector. The prospect of further research is to study the components of the security system of financial institutions, which
would contain a typology of security facilities, institutional security provision, policy to counteract threats to the security
of financial institutions in the country.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ

ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Фінансові установи змушені організовува-

ти свою діяльність в умовах невизначеності, не-
передбачуваності, загроз і небезпек, породже-
них умовами сучасного розвитку. Неефектив-
на організація системи безпеки підвищує
ймовірність виникнення викликів та загроз, не-
гативний вплив яких часто приводить до фінан-
сових втрат та послаблення довіри до фінансо-
вих установ в країні. Небезпечність та багато-
аспектний характер цих загроз потребують си-
стемного та наукового підходу до вирішення
питань безпеки фінансових установ у країні.
Вибудовують систему безпеки фінансових ус-
танов у країні певні принципи, які визначають
найбільш важливі риси, зміст та особливості
безпечної діяльності фінансових установ. У
зв'язку з цим актуалізується питання основних
принципів безпеки фінансових установ у країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми безпеки фінансових установ ви-
вчалися авторитетними вітчизняними науко-
вцями, при цьому окремі — вивчали безпеку
конкретних фінансових установ. Так, Зачосо-
ва Н. В. у своїх працях класифікуючи фінансові
установи з позиції економічної безпеки, розк-
риває концептуальні основи формування сис-
теми економічної безпеки фінансових установ
[1—3].

Відомий теоретик та практик В. Фурман,
виділяє етапи процесу управління економічною
безпекою страхової компанії [4, с. 23].

Ключові слова: фінансові установи, безпека, управління безпекою, принципи, система без-
пеки.

Key words: financial institutions, security, security management, principles, security system.

Т. Яворська вважає, що процес гарантуван-
ня економічної безпеки страхових компаній не
має полягати у протистоянні, захисті від еко-
номічних злочинів, а мусить бути процесом
більш містким та охоплювати заходи щодо ви-
явлення, попередження небезпек та загроз, як
випадкових, так і зумисних, спрямованих про-
ти власності, персоналу чи фінансових, адмі-
ністративних, іміджевих ресурсів [5, с. 291].

Адаменко С.І. зазначає, що саме стабіль-
ність та надійність банківської системи, удос-
коналення банківського менеджменту і
зміцнення його стратегічної складової можуть
забезпечити фінансову безпеку держави [6,
с. 54].

Відомий дослідник проблем безпеки Бара-
новський О.І. пояснює безпеку банку як су-
купність умов, за яких потенційно небезпечні
для фінансового стану банківської установи дії
або обставини ліквідовані або зведені до тако-
го рівня, за якого вони не можуть завдавати
збитків при функціонуванні банку, збережен-
ню і відтворенню його майна, інфраструктури,
а також перешкоджати досягненню банком
статутних цілей; стан захищеності фінансових
інтересів комерційного банку, його фінансової
стійкості, а також середовища, в якому він фун-
кціонує [7, с. 12].

Серед вітчизняних науковців немає єдності
та детального вивчення принципів безпеки
фінансових установ, найбільше розкриті прин-
ципи щодо безпеки банків. Так, Сухонос В.В.
під час визначення концептуальних організа-
ційно-правових засад функціонування системи
економічної безпеки банків пропонує керува-
тись такими принципами, як принцип безперер-
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вності, принцип оптимальності, принцип пла-
новості, принцип координаційності, принцип
компетентності, принцип гласності, принцип
конфіденційності і принцип відповідальності [8,
c. 65]. На думку Петрушко Я., попри на вико-
ристання в літературі терміну "економічна без-
пека банку", де під ним розуміється сукупність
охорони комерційної та банківської таємниці,
в понятійному аспекті його значення визна-
чається предметом всієї банківської безпеки.
Будь-які втрати банку — матеріальні, фінан-
сові, кадрові, інформаційні тощо — мають еко-
номічні наслідки. Водночас окремі проблеми та
види банківської безпеки пов'язані між собою
[9].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка принципів

безпеки фінансових установ, які б визначали
особливості діяльності цих фінансових посе-
редників у країні та були основною домінантою
функціонування системи їхньої безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

У сучасних умовах безпека є невід'ємною
характеристикою будь-якого економічного
суб'єкта, найперше, фінансової установи. Най-
частіше і ми схиляємось до такої позиції, без-
пеку тлумачать як захищеність суб'єкта від не-
бажаних, шкідливих для нормального функці-
онування впливів та їх наслідків, спроможність
протистояти відповідним змінам. Для фінансо-
вих установ поняття безпеки має два виміри:

— по-перше, фінансові установи формують
власну систему безпеки як суб'єкта господарю-
вання;

— по-друге, фінансові установи мають про-
понувати безпечні фінансові послуги.

Безпека фінансових установ визначає
фінансову безпеку країни. Як результат, без-
пека окремого фінансового посередника і без-
пека фінансової системи тісно пов'язані між
собою і взаємозалежні. Проблеми, що виника-
ють в окремій фінансовій установі, як структур-
ного елемента фінансової системи, часто при-
водять до серйозних порушень і проблем на
фінансовому ринку загалом. Тому основними
цілями управління безпекою фінансових уста-
нов є зростання їх прибутковості та ринкової
вартості за умов своєчасного виявлення та усу-
нення загроз та небезпек.

Система забезпечення безпеки фінансових
установ нами розглядається як комплекс ефек-
тивних управлінських рішень по локалізації
реальних та потенційних внутрішніх та зовніш-

ніх загроз. Саме загрози окремій фінансовій
установі визначають зміст діяльності та основні
завдання управління їх безпекою. Серед них:

1. Оцінювання рівня безпеки фінансової
установи.

2. Прогнозування впливу зовнішніх та внут-
рішніх загроз.

3. Застосування інструментарію з метою за-
побігання, нейтралізації, або ліквідації загроз.

4. Моніторинг зовнішнього і внутрішнього
середовища функціонування фінансової уста-
нови.

Керуючись такими методологічними під-
ходами, вважаємо, що безпека фінансових
установ — це складова національної безпеки
країни, яка характеризується збалансованістю
і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх
загроз, здатністю досягати поставлених цілей
і генерувати достатній обсяг фінансових ре-
сурсів для забезпечення стабільного функціо-
нування.

У "Стратегії розвитку фінансового секто-
ру України до 2025 року" визначено такі стра-
тегічні цілі, які, на нашу думку, визначають без-
пеку фінансових установ у країні [10]:

1) прозорий фінансовий сектор;
2) стійкість фінансового сектору до викли-

ків (шоків);
3) підвищення якості управління ризиками

у фінансовому секторі;
4) посилення захисту прав споживачів фі-

нансових послуг.
Окремо у статті 67 Закону України "Про

банки і банківську діяльність" зазначено, що
метою банківського нагляду є стабільність бан-
ківської системи та захист інтересів вкладників
і кредиторів банку щодо безпеки зберігання
коштів клієнтів на банківських рахунках [11].
Цією нормою визначено як головне — безпеку
банківських послуг.

У іншому нормативно-правову документі
"Про організацію заходів із забезпечення
інформаційної безпеки в банківській системі
України" визначені принципи забезпечення
інформаційної безпеки [12]:

1) підхід до забезпечення інформаційної
безпеки має бути системним (комплексним);

2) процес удосконалення та розвитку
інформаційної безпеки має бути безперервним
і здійснюватися шляхом обгрунтування та реа-
лізації раціональних засобів, методів, заходів
із застосуванням найкращого міжнародного
досвіду;

3) заходи захисту від реальних та потенцій-
них загроз інформаційній безпеці банку мають
бути своєчасні й адекватні;



40
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2021

4) забезпечення належного рівня інформа-
ційної безпеки банку неможливе без підтрим-
ки та контролю з боку керівників банку;

5) сталий розвиток систем інформаційної
безпеки можливий лише в разі забезпечення
достатності ресурсів, у тому числі фінансових.

У новому документі Національного банку
України "Біла книга. Майбутнє регулювання
ринку страхування в Україні" в основі реалі-
зації ризик-орієнтованого підходу закладено
такі принципи [13]:

— принцип пропорційності — регуляторні
вимоги та інтенсивність нагляду визначаються
на підставі розміру, значущості, складності
бізнес-моделі та профілю ризиків страхових
компаній;

— принцип перспективного погляду —
аналіз діяльності здійснюється з огляду на ро-
зуміння бізнес-плану, перспективи діяльності
та потенційні ризики компанії;

— принцип раннього виявлення та вчасно-
го реагування — оцінка потенційних ризиків та
їх виявлення на ранній стадії для своєчасної
подальшої комунікації чи вжиття відповідних
заходів;

— принцип професійного судження — оцін-
ка грунтується на вмотивованих та обгрунто-
ваних висновках, заснованих на знаннях і
досвіді, а також на комплексному та всебічно-
му аналізі інформації;

— принцип правової визначеності — поля-
гає у встановленні чітких та зрозумілих для
дотримання вимог через систему законодавчих
та нормативно-правових актів, включно з гра-
фіками приведення діяльності фінансових уста-
нов у відповідність до нових вимог.

Згідно з чинним документом система управ-
ління ризиками повинна забезпечувати вияв-
лення, моніторинг, контроль, звітування та
мінімізацію всіх суттєвих ризиків для діяль-
ності страхової компанії з урахуванням її роз-
міру, складності, виду. У глобальному огляді
ризиків та формуванні системи ризик менедж-
менту у світовому вимірі, окремо виділяється
одна з складових такої системи — принципи
ризик-менеджменту [15].

Щодо інших небанківських фінансово-кре-
дитних установ, то у 2010 р. Нацкомфінпослуг
(з липня 2020 року функції здійснює Націо-
нальний банк України) розробила концепцію
впровадження пруденційного нагляду за не-
банківськими фінансовими установами та про-
граму розвитку системи пруденційного нагля-
ду [14]. Згідно з документом, пруденційний на-
гляд — це система наглядових процедур за дот-
риманням фінансовою установою пруденцій-

них правил, яка дозволяє зменшити наглядове
навантаження на фінансові установи, діяль-
ність яких не несе загрози невиконання зобов-
'язань перед існуючими клієнтами, і посилити
наглядові зусилля за установами, діяльність
яких є чи може бути загрозою для виконання
таких зобов'язань [14].

Цим законом пруденційний нагляд визначе-
но як складову частину загальної системи на-
гляду. Він грунтується на регулярному оціню-
ванні загального фінансового стану фінансо-
вої установи, результатів діяльності, системи
та якості управління нею, дотриманні обов'яз-
кових нормативів та інших показників і вимог.
Основними напрямами пруденційного нагляду
є додержання встановлених критеріїв та нор-
мативів щодо ліквідності, капіталу та плато-
спроможності, прибутковості, якості активів і
ризиковості операцій, якості систем управлін-
ня та управлінського персоналу, додержання
правил надання фінансових послуг [14]. Тобто
має відбутися перехід від перевірки за дотриман-
ням вимог та правил до оцінки внутрішньої сис-
теми управління ризиками фінансових установ.

На нашу думку, принципи — це основні пра-
вила, які формують систему безпеки фінансо-
вих установ з огляду на особливості їх діяль-
ності. На нашу думку, їхні основні характери-
стики такі:

1) є правилами, які є динамічними та взає-
модіють між собою;

2) узгоджені із місією та цілями розвитку
фінансової установи;

3) створюється з метою формування ефек-
тивної системи протидії негативним проявам
загроз безпеці фінансової установи;

4) можуть удосконалюватися відповідно до
уточнених або змінених цілей, прийнятої стра-
тегії управління фінансової установи тобто
здатні адекватно відображати зміни, викликані
зміною стратегічних орієнтирів, здійснюваної
макроекономічної політики тощо.

Зважаючи на проведений аналіз, основни-
ми принципами, якими варто керуватись під час
розроблення системи безпеки фінансових ус-
танов: законності, повноти, взаємодії, безпе-
рервності, своєчасності, системності, комплек-
сності, адаптованості, динамічності, цілеспря-
мованості, оптимальності, узгодженості, еко-
номічної доцільності, оперативності, конфіден-
ційності.

Принцип законності передбачає, що дії усіх
суб'єктів безпеки фінансової установи здійс-
нюються відповідно до ухвалених законів, нор-
мативно-правових актів, розпоряджень, поло-
жень, інструкцій тощо.
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Принцип повноти полягає у виявленні та
детальному вивченні всіх фактів, що містять
ознаки або прояви небезпек чи загроз безпеці
фінансової установи. З іншого боку, система
безпеки фінансової установи має бути за су-
купністю заходів безпеки достатньою та гаран-
тувати нормальне функціонування фінансової
установи.

Принцип взаємодії означає, що всі елемен-
ти механізму повинні взаємодіяти, а зусилля
суб'єктів безпеки (відповідальних осіб, служб,
підрозділів, держави) мають бути скоордино-
ваними.

Принцип безперервності передбачає по-
стійний моніторинг внутрішнього і зовнішньо-
го середовища з метою виявлення можливих
загроз або небезпек і, як результат, створення
можливості вибору відповідного у певний час
підходу до організації безпеки фінансової
установи.

Принцип своєчасності передбачає поперед-
жувальний характер заходів щодо формуван-
ня безпеки. Вчасно прийняті рішення у діяль-
ності фінансової установи призводять до ко-
ректних дій з формування комплексної безпе-
ки на попередніх стадіях розроблення системи
безпеки кожного окремого фінансового посе-
редника на підставі аналізу та прогнозування
обставин, загроз безпеці, а також розробки
ефективних заходів попередження. Цей прин-
цип має використовуватися в управлінні безпе-
кою фінансової установи так, щоб на ранніх
стадіях виявляти різноманітні деструктивні
чинники і вживати адекватні заходи щодо за-
побігання негативним наслідкам та заподіяння
шкоди об'єктам безпеки.

Принцип системності — захист діяльності
фінансової установи, доцільно будувати на си-
стемному підході з визначеними заходами та
засобами. Безпека фінансової установи є само-
стійною підсистемою з відповідними структур-
ними елементами, що пов'язані спільними ціля-
ми, завданнями щодо узгодженості інтересів та
компетентності визначених суб'єктів. Сис-
темність означає єдність та сумісність усіх
складових управління безпекою фінансової
установи. Аналіз діяльності вітчизняних фінан-
сових установ показує, що такої системи час-
то бракує їм, оскільки зустрічається неузгод-
женість всередині фінансової установи, дій
працівників щодо надання конкретних видів
фінансових послуг та відносин фінансового
посередника з його клієнтами, які негативно
впливають на формування системи безпеки.

Принцип комплексності — необхідно вра-
хувати загрози зовнішнього та внутрішнього

характеру, які впливають на безпеку фінансо-
вої установи. Цей принцип доповнює попе-
редній принцип та визначає комбінований
підхід до внутрішньоструктурних процесів
формування системи управління безпеки та
відповідає за злагодженість, взаємодоповню-
ваність, а у випадку необхідності — взаємо-
замінність її елементів. Принцип комплексності
передбачає максимально широке використан-
ня різноманітних інструментів з метою надійно-
го та повного захисту об'єктів безпеки від
різного роду загроз та небезпек.

Принцип адаптованості — характеризує
здатність системи управління безпекою адап-
туватися до чинників впливу, вимог керівницт-
ва та динаміку основних макроекономічних
показників, прийняття рішень щодо зміни
організаційної структури установи, режиму та
правил роботи її підрозділів, гнучкості внут-
рішніх підрозділів та їх здатності швидко адап-
туватися до змін зовнішнього та внутрішнього
середовища.

Принцип динамічності — вказує на від-
критість системи безпеки фінансової установи
та здатність вносити будь-які обгрунтовані ко-
рективи у план реалізації основних заходів,
спрямованих на покращення якості її функці-
онування одразу — за необхідності або у май-
бутньому.

Принцип цілеспрямованості полягає у дот-
риманні визначеного вектору безпекового роз-
витку, корелює з визначеною місією фінансо-
вої установи, сформульованими цілями та виз-
наченими завданнями. Передбачає підтриман-
ня безпеки у строгій відповідності до цілей роз-
витку та зазначених напрямів функціонування
у відповідний період часу.

Принцип оптимальності полягає у виборі
найефективнішого управлінського рішення,
яке б забезпечило підвищення якості в процесі
управління заходами безпеки та досягло опти-
мального співвідношення "результат — витра-
ти".

Принцип узгодженості — дотримання ком-
промісу між ступенем ризику у діяльності
фінансової установи і очікуваними результата-
ми. Передбачає єдність корпоративних інте-
ресів щодо досягнення визначеної мети. Уник-
нення конфліктів у розрізі відокремлених
підрозділів є ключовою стратегічною метою
якісного управління ризиками, адже чимало
ризиків мають внутрішньо системний характер.
Внутрішні конфлікти породжують небезпеки
зовнішнього характеру.

Принцип економічної доцільності — фор-
мування безпеки діяльності фінансової устано-
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ви не повинно приводити до погіршення умов
діяльності та стану її платоспроможності та
стійкості, перешкоджати реалізації їх інте-
ресів, а передусім — оцінювати можливі збит-
ки та витрати на забезпечення безпеки.

Принцип оперативності — формування без-
пеки фінансової установи повинно здійснюва-
тися на постійній основі, що дозволяє своєчас-
но реагувати на появу зовнішніх та внутрішніх
загроз. Передбачає швидке реагування на про-
яви загроз і ризиків, своєчасне доведення до
відома керівництва наявних даних для прийнят-
тя зважених управлінських рішень.

Принцип конфіденційності передбачає ви-
користання відповідних заходів та засобів без-
пеки з дотриманням правил нерозголошення.
З іншого боку, інформація фінансової устано-
ви щодо можливості виникнення кризових про-
цесів та зниження фінансової стійкості повин-
на бути комерційною таємницею фінансової
установи, оскільки її розголошення може ви-
кликати паніку серед його клієнтів, викликати
негативну реакцію партнерів, контрагентів та
інвесторів. Так, у Законі України "Про банки
та банківську діяльність" банківською таємни-
цею є інформація про системи охорони банку
та клієнтів; про коди банків для захисту інфор-
мації [11].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Формування безпеки фінансових установ у
країні є досить складним і трудомістким про-
цесом, який повинен проводитись на постійній
основі, безперервно, цілеспрямовано і наполег-
ливо, з необхідним ступенем активності. Су-
купність заходів, які гарантують безпеку мають
проводити як фінансові установи, такі і клієнти
та держава задля запобігання негативному
впливу, який можуть чинити загрози внутріш-
нього і зовнішнього характеру з метою збере-
ження стабільності фінансового сектору краї-
ни.

Перспективу подальших досліджень вба-
чаємо у вивченні складових системи безпеки
фінансових установ, яка б містила типологію
об'єктів безпеки, інституційне забезпечення
безпеки, політику протидії загрозам безпеці
фінансових установ у країні.
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF PRODUCTION AND MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Статтю присвячено питанням регулювання виробничо-збутової діяльності, стимулюванню збуту, формуванню вироб-
ничо-збутової діяльності підприємств.

Проблема формування виробничо-збутової стратегії для українських підприємств актуальна, оскільки у деяких ком-
паній такої просто немає, або виробничо-збутовою діяльністю називають план дій на найближчий час, що не враховує ні
конкурентну ситуацію на ринку, ні тенденції розвитку в галузі і сегменті. На підприємствах України є не тільки проблеми з
формуванням виробничо-збутової стратегії, але і маса інших проблем, проте, чим більше посилюватимуться конкуренція і
стабілізуватиметься ринок, тим більшу увагу власникам і керівникам компаній доведеться приділяти саме виробничо-збу-
товій діяльності. Сучасні керівники, на жаль, не завжди усвідомлюють роль маркетингу, і цьому питанню іноді приділяється
недостатньо уваги. Службі маркетингу деколи буває складно добитися тих бюджетів, які необхідні для втілення маркетинго-
вої діяльності, або вони взагалі формуються за залишковим принципом. До того ж не розуміючи доцільності, керівники не
інвестують досить засобів у фахівців маркетингових служб.

The article is devoted to the issues of regulation of production and sales activities, sales promotion, formation of production
and sales activities of enterprises.

The problem of forming a production and sales strategy for Ukrainian companies is relevant, because some companies
simply do not have one, or production and sales activities are called an action plan for the near future, which does not take into
account the competitive situation in the market or development trends in the industry and segment.

At the enterprises of Ukraine there are not only problems with the formation of production and marketing strategy, but also
a lot of other problems, but the more competition and the market stabilizes, the more attention owners and managers will have to
pay to production and marketing activities.

Unfortunately, modern executives are not always aware of the role of marketing, and this issue is sometimes given insufficient
attention. It is sometimes difficult for the marketing department to achieve the budgets that are needed to implement marketing
activities, or they are formed on a residual basis. In addition, not understanding the feasibility, managers do not invest enough
money in marketing professionals. Adaptation of modern enterprises requires the use of certain tools of regulation on the basis of
a preliminary assessment of the actual state of development of the enterprise. This toolkit allows you to solve the problems faced
by companies in their production and marketing activities in the short term and get used to the volatile conditions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перетворення економіки України дає мож-

ливість підприємствам власноруч планувати
свою діяльність. У сучасних умовах нестача
грошових коштів може виникнути, якщо не до-
сить розвинуто або взагалі відсутній механізм
адаптації діяльності підприємства до сучасних
вимог. Дослідження процесу регулювання ви-
робничо-збутової діяльності полягає в тому,
що опрацювання дієвого механізму регулюван-
ня дає право помічати негативні тенденції, які
постають у процесі діяльності підприємств і
послабляють їх, враховуючи відповідний
інструментарій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Формування та розвиток виробничо-збуто-
вої діяльності в сільськогосподарському вироб-
ництві будь-яким підприємством означає
організацію своєї роботи в сфері виробництва
та збуту продукції за конкретною програмою.
На сьогодні сільськогосподарським підприєм-
ствам достатньо важко працювати в умовах
вільного ринку. Така ситуація спричинена ви-
соким рівнем нестабільності через недоско-
налість господарського механізму, нерозви-
неність ринкової інфраструктури, відсутність
необхідної інформації про стан ринку та недо-
статність практичного досвіду роботи в умовах
конкурентного середовища. Маркетингова
орієнтація підприємств (розробка нових то-
варів, розширення асортименту, організація
продажу, реклама, стимулювання збуту, ціни і
розподіл товарів, сегментація ринків) як одна
із складових удосконалення механізму госпо-
дарювання прискорить їх розвиток, сприяти-
ме виробництву високоякісної продукції з ура-
хуванням попиту споживачів, освоєнню ринків
збуту, підвищенню прибутковості. Вагомий
внесок у дослідження теоретичних та практичні
аспектів виробничо-збутової діяльності та аг-
ромаркетингу внесли такі дослідники: С.С. Гар-
кавенко [2], З.В. Колос [6], А.Л. Діченко [5],
Ю.О. Головчук [3] та багато інших.

The current enterprises are in a difficult situation. Marketing research suggests that unfavorable conditions that aggravate
the activities of enterprises, there is a lack of certain calculations between enterprises, exceptional pressure and a difficult
competitive environment. In order to overcome this state of affairs, enterprises need to develop development strategies. This
process should be based on controlling, which will be able to identify areas of reduction of production costs, logistics, supplying
the organization to the enterprise of material flows in the areas of supply, production, sales and marketing. Allows to solve
effective current regulatory decisions. The latest development strategies of modern enterprises are short-term and aimed at
achieving a break-even point. Future development requires long-term strategies focused on profit and sales growth.

Ключові слова: виробнича діяльність, збутова діяльність, канал збуту, підприємство,
стратегія.

Key words: production activity, sales activity, sales channel, enterprise, strategy.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування тео-

ретичних засад формування виробничо-збуто-
вої діяльності на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Адаптація діяльності сучасних підприємств
вимагає необхідність використання певних зна-
рядь регулювання на підставі попередньої оцін-
ки фактичного стану розвитку підприємства. Цей
інструментарій дає змогу розв'язати проблеми, з
якими стикаються підприємства у своїй виробни-
чо-збутовій діяльності у короткостроковому пе-
ріоді та призвичаїтися до несталих умов [7].

Певна схема регулювання маркетингової
діяльності має завбачувати певне визначення
об'єктів, цілей, завдань та інструментів регулю-
вання. Важливим об'єктом регулювання є по-
ставка, виробництво і продаж продукції. Клю-
човою метою регулювання є адаптація до умов
середовища, яка забезпечує використання
TOWS- та STEP-аналізу, теорію ряду вартості
та розраховуючи точку беззбитковості. Також,
ефективна програма поставок, яку можна
опрацювати враховуючи оціночної матриці ви-
бору постачальників, а також АВС- та XYZ-
аналізу. Вибір і виробництво конкурентоспро-
можної продукції забезпечує портфельний
аналіз, оцінку конкурентоздатності продукту,
факторний аналіз фондовіддачі. Зростання
масштабів збуту досягається політикою, полі-
тикою цін та сертифікацією продукції [8].

Хід регулювання діяльності підприємства
зобов'язаний мати ціль, що може визначатися
розв'язком певних завдань регулювання, а саме,
розуміння правдивого стану розвитку підприє-
мства, визначення напрямів і об'єктів регулюван-
ня, еталонів, що дають право знаходити не-
вигідні тенденції розвитку, опрацювання певно-
го інструменту регулювання, що може забезпе-
чувати реалізацію стратегії розвитку підприєм-
ства і дати певну оцінку регулюванню [2].

Потрібною умовою регулювання діяльності
підприємств є розробка маркетингових інформа-
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ційних систем (МІС), які можуть охопити процес
збирання, обробку і аналізу факторів, що можуть
впливати на діяльність підприємства. Для інтег-
ральної оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх
чинників на діяльність підприємства варто вико-
ристати TOWS-аналіз. Матричний TOWS-аналіз
зможе готувати стратегії розвитку, що мають
перевагу, а також його слабкі сторони, для мак-
симального використання можливостей [2].

Нинішні підприємства знаходяться у скрут-
ному становищі. Маркетингові дослідження да-
ють змогу стверджувати, що невигідні умови,
що обтяжують діяльність підприємств, є брак
певних обрахунків між підприємствами, винят-
ковий тиск і складне конкурентне середовище.

Для того щоб подолати такий стан справ
підприємствах необхідно розробити стратегії
розвитку. Цей процес має базуватися на конт-
ролінгу, який зможе виявити напрями зменшен-
ня витрат виробництва, логістиці, що постачає
організацію для підприємства матеріальних по-
токів у сферах поставок, виробництва, збуту та
маркетингу. Допускає вирішувати ефективні
поточні регулятивні рішення. Новітні стратегії
розвитку сучасних підприємств є короткостро-
ковими і направлені на досягнення беззбитко-
вого рівня. Майбутній розвиток вимагає довго-
строкових стратегій, що зорієнтовані на отри-
мання прибутку і зростання обсягів продажу [6].

Удосконалення виробничо-збутової діяль-
ності сучасних підприємств найближчим часом
потребує розв'язання певних завдань. Розроб-
ка певного механізму регулювання діяльності
підприємств. Використання необхідних зна-
рядь аналізу діяльності для певного інформа-
ційного забезпечення регулювання, створення
сприятливого середовища, що сприятиме
успішній діяльності підприємств [4].

Сучасні умови господарювання, які харак-
теризуються загостренням конкурентної бо-
ротьби, мінливістю макроекономічних показ-
ників, зростанням вимог споживачів до якості
товарів, вимагають пошуку нових стратегій сти-
мулювання збуту, що забезпечать підприєм-
ствам довгострокову міцну позицію на ринку.

Збут — це система всіх заходів, які прово-
дяться після виходу продукції за межі підприє-
мства і завершуються продажем.

Засоби стимулювання збуту є важливим
елементом маркетингових комунікацій оскіль-
ки вони дозволяють прискорити та посилити
зворотну купівельну реакцію споживача, ство-
рити попит у певному і місці, і в певний час.
Вони розглядаються як вид маркетингової
діяльності, що на визначений час збільшує ви-
хідну цінність товару чи послуги та прямо сти-

мулює купівельну активність споживачів, робо-
ту дистриб'юторів і торгового персоналу [4].
Відповідно це також розглядається як стиму-
ли, що посилюють мотивацію.

За останні роки питома вага витрат на сти-
мулювання збуту в валових витратах на просу-
вання зростає. Причини:

— зниження ефективності рекламної кам-
панії за рахунок збільшення її ціни, перенаси-
ченості ЗМІ рекламним на окремі окремих ка-
тегорій товару, обмеження об'ємів реклами на
ТБ), заборона вживання деяких способів, а
саме, порівняння товарів;

— зростання кількості покупок, які здійс-
нюються миттєво, що підштовхує роздрібну
торгівлю потребувати від постачальників про-
ведення заходів стимулювання збуту;

— можливість замірювати ефективність за-
ходів стимулювання збуту, наприклад, завдя-
ки інформації, отриманій зі сканерів електрон-
них пунктів продажу;

— загострення конкуренції, у процесі якої
активно застосовуються засоби стимулювання
збуту, вимагає від конкурента подібних дій.

Стимулювання збуту містить у собі всі види
діяльності, спрямованої на стимулювання дій
покупця, іншими словами, здатні викликати
негайний продаж продукту.

Основні позитивні якості стимулювання
збуту [5]:

1.  Ріст продажів — основна короткостро-
кова вигода.

2.  Визначена цільова аудиторія.
3.  Чітка роль.
4. Можливість використання для досягнен-

ня інших цілей (непрямі ролі).
Недоліки:
 Короткочасність впливу.
 Приховані витрати.
3. Відсічення цін — можливість покупцям

очікувати більш низькі ціни у майбутньому.
Стимулювання збуту використовується

найчастіше у таких ситуаціях:
— скорочення або брак попиту на товар;
— впровадження нового товару на ринок;
— поява підприємства на новому ринку;
— товари-конкуренти, що представлені на

ринку, мають рівні характеристики;
— продукт переходе з етапу зросту до ета-

пу зрілості ЖЦТ;
— споживачі мало інформовані про товари,

які пропонують підприємства.
Процес стимулювання збуту може бути пред-

ставлений як послідовність п'яти складових (рис. 1).
Зазначимо те, що для стимулювання збуту

вживають заходи, орієнтовані на посередників.
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Для стимулювання продажу послуг ре-
тельно застосовують цінові стимули для
клієнтів.

Підсумкова оцінка результатів сти-
мулювання збуту може відбуватися за
певними показниками: а) процент купі-
вель, які здійснені в підсумку реалізації
певних заходів; б) величина купівель, що
здійснювалися впри демонстрації това-
ру; в) витрати на презентацію товару з
розрахунку на одну грошову одиницю
від продажу та ін. [3].

Враховуючи вищесказане, зроблено
висновок, що збутова політика відіграє
виняткову роль в діяльності підприєм-
ства, а стимулювання збуту є однією з
найважливіших функцій стратегічного
управління. Використання різноманітних за-
собів, та проведення різного роду заходів є
саме тими інструментами, які забезпечують
ефективну збутову політику. Саме вона регу-
лює маркетингову стратегію таким чином, щоб
забезпечити максимум задоволення спожи-
вачів. Головним пріоритетним напрямом фірм,
має бути впровадження інноваційних методів
та пошук альтернативних варіантів під час фор-
мування збутової політики підприємства. Ди-
намічний розвиток економіки призводить до
того, що потрібне постійне дослідження та мо-
ніторинг даної сфери для забезпечення зрос-
тання підприємств і економіки в цілому [7].

Не оминає увагу і формування системи збу-
ту сільськогосподарської продукції

У сучасних умовах етапу розвитку еконо-
міки України проблеми здійснення продажу
сільськогосподарської продукції та проєкту-
ванню ціни на неї набирають особливого зна-
чення, а значить вимагають негайного вирішен-
ня. В умовах конкурентної боротьби, які харак-
терні ринковому виду, спонукають підприєм-
ства підшукувати шляхи "виживання", які б за-
безпечували доходність їх діяльності. Головне
місце серед таких мають підкорення великої
мережі незмінних платоспроможних і вірних
клієнтів, проведення оперативної рекламної
політики, влучні дії менеджерів, а також клю-
чова позиція — активно чинна система збуту.

У своїй господарській діяльності виробни-
ки мають приймати не тільки рішення щодо ви-
робництва сільськогосподарської продукції й
ефективності організації виробничого проце-
су, але й управлінські рішення, у тому числі
відносно реалізації виробленої продукції.

На сьогодні поряд із традиційними канала-
ми збуту сільськогосподарську продукцію ре-
алізують через біржі, аукціони; видають пайо-

викам у рахунок орендної плати за землю та
майнових паїв; за іншими каналами (комерцій-
ним структурам, підприємствам, зарубіжним
країнам тощо). Із появою великої кількості
різноманітних каналів збуту сталися значні
структурні зміни в реалізації сільськогоспо-
дарської продукції

Найбільш заперечливим наслідком існуван-
ня значної кількості посередницьких об'єктів на
аграрному ринку є ускладнення доступу до
інформації з боку товаровиробників сільсько-
господарської продукції через обмеженість осо-
бистого контакту з потенційним споживачем.

Збутова система включає види ринків, де роз-
рахунки провадяться у готівковій формі (готів-
кові), та ф'ючерсні ринки. Вони не є ринками в
повному розумінні слова. Хоча частина продукції
може переходити з рук у руки (коли до терміну
виконання контракту не укладається звичайна
угода купівлі-продажу), але на практиці так буває
лише в одному відсотку випадків. Ці ринки ста-
ють інституційним засобом для зменшення ціно-
вого ризику майбутнього продажу (фактично
шляхом розподілу ризику між партнерами).

Ринками з оплатою готівковими коштами
можуть бути: оптові ринки (аукціони, терміна-
ли); закупівельні центри; прямий продаж (за
приватним договором); контрактації й спільні
підприємства; прямі продажі споживачам;
електронний маркетинг. Основною ознакою
оптових ринків стає можливість збуту значних
обсягів продукції, тому зазвичай вони розмі-
щені в регіонах масштабних продажів про-
дукції сільськогосподарського виробництва.

У регіонах з помірною щільністю мережі се-
редніх за розмірами виробництва підприємств
найприйнятніші для збору та закупівлі продукції
закупівельні центри, що належать переробникам
або кооперативам. Передача права власності на
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Дефініція завдань стимулювання збуту 

Дефініція методів стимулювання збуту 

Розроблення програми стимулювання збуту 

Здійснення програми стимулювання збуту 

Оцінка результатів стимулювання збуту 

Рис. 1. Складові підготовки та проведення заходів
стимулювання збуту

Джерело: розроблено автором на підставі [8].
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продукцію у закупівельних центрах обумов-
люється після встановлення на неї ціни. Домо-
вленість про ціну до початку продажу продукції
мінімізує ризик втрат від її зворотного транс-
портування до виробника.

Важливим елементом збутової діяльності для
товаровиробника стає продаж продукції безпо-
середньо споживачам. Для товаровиробників цей
ринок привабливий тим, що дає їм змогу залиша-
ти собі частину прибутку, яка за інших способів
збуту належить посередникам або переробникам.
Проте товаровиробник при цьому повинен шу-
кати покупців своєї продукції й доставляти її спо-
живачам, з'ясовувати платоспроможність і доб-
рочесність споживачів щодо оплати. Одиничний
продаж споживачеві може бути досить прибут-
ковим, але обсяг продажів одним товаровироб-
ником обмежений, тому такий продаж спожива-
чам характеризується як дрібномасштабний
бізнес із високою нормою прибутку.

Постачання продукції корпоративним клієн-
там (переробним підприємствам, супермаркетам
тощо) має поєднуватися з продажем на місцях
виробництва та фермерських ринках, поштою (на-
сіння, саджанці тощо), у ресторани, кафе, сана-
торії, будинки відпочинку, через мережу Internet.
Важливим каналом прямого збуту стає щоденний
продаж на фермі або щотижневий на роздрібно-
му ринку. До його переваг належить швидке одер-
жання готівкових коштів, самостійне визначення
робочого часу для продажів, відсутність потреби
в дорогому обладнанні, великих обсягах капіта-
лу, офісі; зменшення витрат на транспортування
продукції до споживача.

Для дрібних товаровиробників прямий про-
даж ускладнюється у разі неповного заванта-
ження транспортного засобу покупця партією
продукції та її різних характеристик. Тому
його використовують переважно у спеціалізо-
ваних підприємствах, які займаються вироб-
ництвом одного виду продукції в обсягах ви-
значеного використання.

Спільні підприємства встановлюють
умови співробітництва продавця й покуп-
ця, що полягають у спільному веденні ви-
робництва на засадах партнерства, де
спільна діяльність забезпечується кон-
трактом з надання ресурсів. Такі форми
співробітництва дають можливість пере-
розподілити ризики між партнерами або
поліпшити доступ до ринків збуту [5].

Новітня маркетингова система формуєть-
ся на основі використання інтерактивних тех-
нологій, зокрема продажу сільськогоспо-
дарської продукції через мережу Internet.

В Україні загальний потенціал збуту
продукції через мережу Internet не використо-
вується повною мірою через недостатнє розумі-
ння керівниками аграрних підприємств переваг
віртуального простору порівняно з традиційни-
ми засобами товаропросування. Існуючі веб-сай-
ти підприємств не сприймаються як повноцінні
маркетингові інструменти. Стримувальним чин-
ником була відсутність правового регулювання
ринку електронної комерції, який "офіційно" зап-
роваджено з вересня 2015 року з прийняттям За-
кону України "Про електронну комерцію" [1].

Переваги використання Internet — техно-
логій під час організації збуту зводяться до оп-
тимізації каналів розподілу продукції, знижен-
ня витрат на збут, підвищення рівня ефектив-
ності збутової діяльності аграрних підприємств.
Віртуальні аграрні ринки формують Internet-
майданчики, які щодня дають змогу виробникам,
покупцям, переробникам, постачальникам та
іншим заінтересованим особам укладати взає-
мовигідні угоди купівлі-продажу агропродо-
вольчої продукції й супутніх товарів (табл. 1).

Маркетингова діяльність у віртуальному
просторі доповнює звичайні методи збуту. Зап-
ровадження Internet-маркетингу дає змогу аг-
рарним підприємствам підтримувати зв'язки з
постійними споживачами та залучати нових
клієнтів, нарощувати обсяги продажу, викори-
стовувати інтерактивні способи спілкування,
електронні сервіси для планування, прогнозу-
вання й контролю одержання платежів, стежи-
ти за змінами фінансових результатів.

Одним із головних напрямів вирішення про-
блем реалізації сільськогосподарської про-
дукції, який створить можливості перевести
сільське господарство й виробництво продо-
вольства в розряд високоефективних галузей,
є експорт продукції АПК. На експорті сільсько-
господарської продукції Україна заробляє на
третину більше, ніж на металах, на 162% більше,
ніж на машинобудуванні, й у сім разів більше,
ніж на легкій промисловості.

Назва Internet-адреса Тип ресурсу 
Аграрна українська Intemet-біржа agub.com.ua Каталог + дошка 

оголошень 
Агропортал «Агробізнес» agrobiznes.com.ua Каталог + дошка 

оголошень 
Дошка оголошень «AGRO 

Ukraine» 

agro-ukraine.com Дошка оголошень 

Дошка оголошень «APKUA» apkua.com Дошка оголошень 
Інформаційно-аналітичний 
портал «Агроринок Херсонщини» 

agrorynok.com.ua/ Дошка оголошень 

Портал «АПК України» ukrapk.com Каталог + дошка 
оголошень 

Торговий портал «Агроторг» agrotorg.net Каталог + дошка 
оголошень 

Таблиця 1. Основні аграрні Internet-майданчики
України
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Серед факторів, що стримують розвиток
експорту аграрної продукції, можна виділити
протекціоністську політику інших країн і не-
відповідність вимог щодо якості, стандарти-
зації та сертифікації аграрної продукції. З 1
січня 2016 р. почала діяти Угода про зону
вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Угода про асоціацію України з ЄС виступає
потужним стимулом для реалізації необхідних
реформ й інституціональних перетворень в еко-
номіці України, зокрема в аграрній сфері [9].

Отже, основними критеріями вибору найе-
фективніших каналів реалізації сільськогоспо-
дарської продукції в сучасних умовах є:
ймовірні обсяги реалізації продукції; динаміка
цін; вчасні форми обрахунків; асортимент ви-
робленої господарством продукції.

ВИСНОВКИ
З викладеного матеріалу можна зробити

висновки:
1. Встановлено, що завдяки виробничо-збу-

товій діяльності виробник виявляє поточні і пер-
спективні запити споживачів, формує перетво-
рення купівельної спроможності в конкретний
попит на визначений товар або послугу, дося-
гає стійких тривалих зв'язків зі споживачами.

2. Визначено, що основними критеріями ви-
бору найефективніших каналів реалізації
сільськогосподарської продукції в сучасних
умовах є: можливі обсяги реалізації продукції;
рівень цін; своєчасність і форми розрахунків;
диференціація цін залежно від якості про-
дукції, тривалості й термінів продажу та ін.;
асортимент виробленої господарством про-
дукції; характер і стабільність виробничих
зв'язків; надійність партнерів-учасників каналів
товароруху; надійність системи доставки, збе-
рігання і транспортування продукції; наявність
конкурентів та їх позиціонування в обраному
каналі товароруху тощо.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF AVIATION INDUSTRY ENTERPRISES
AND DEFINITION OF ECONOMIC PROBLEMS

У статті показано, що забезпечення конкурентоспроможності економіки країни на світовому ринку залежить,
передусім від розвитку глобальних, високотехнологічних галузей, що істотно впливають на економічне процвітання
країн. Авіабудівна промисловість України може відіграти роль ключового фактора підвищення конкурентоспро-
можності національної економіки. Сьогодні авіаринок є досить насиченим, конкуренція на ньому йде не між окре-
мими компаніями, а між авіаційними державами. На сьогодні в структурі експорту України частка продукції літако-
будування є незначною, що свідчить про низький рівень конкурентоспроможності галузі загалом. Українські літаки
є затребуваними на світовому ринку авіатехніки завдяки своїм унікальним характеристикам. Тому для забезпечення
розвитку цієї галузі та збереження визначного місця України як виробника літаків необхідні не лише державна підтрим-
ка та значні інвестиції, але й політична воля на збереження національного надбання. У статті проведено SWOT-
аналіз для авіабудівної галузі України, де виокремлено сильні сторони, а саме: пріоритетність галузі для держави,
вигідне географічне розташування, наявність галузевих науково-дослідних і навчальних інститутів, відносно квалі-
фіковані трудові ресурси, відносно нижчі витрати і конкурентна ціна. Показано, що світова практика свідчить, що
більшість авіабудівних компаній світу на етапах розроблення, підготовки та серійного виробництва літаків користу-
ються державною підтримкою — близько 15 % обсягу коштів, отриманих від реалізованої авіаційної техніки, спря-
мовується (реінвестується) на розвиток виробництва і створення нових зразків техніки. В Україні цей показник за
останні десять років становив менше 3 відсотків. У статті розглянуті основні проблеми авіаційної промисловості
України в плані створення сучасної бойової авіаційної техніки. Ціллю статті є здійснення огляду ринку вітчизняного
авіабудування.

The article shows that ensuring the competitiveness of the country's economy on the world market depends primarily
on the development of global, high-tech industries that significantly affect the economic prosperity of countries. Ukraine's
aircraft industry can play a key role in increasing the competitiveness of the national economy. Today the aviation market
is quite intense, the competition is not between individual companies, but between aviation countries. To date, the share
of aircraft production in the structure of Ukraine's exports is insignificant, which indicates a low level of competitiveness
of the industry as a whole. Ukrainian aircraft are in demand in the global aircraft market due to their unique characteristics.
Therefore, to ensure the development of this industry and preserve Ukraine's prominent position as an aircraft
manufacturer, not only state support and significant investments are needed, but also the political will to preserve the
national heritage. The article provides a SWOT analysis for the aircraft industry in Ukraine, which highlights the strengths,
namely: the priority of the industry for the state, favorable geographical location, the availability of industry research
and training institutes, relatively skilled labor, relatively lower costs and competitive price. It is shown that world practice
shows that most of the world's aircraft companies at the stages of development, preparation and serial production of
aircraft enjoy state support — about 15% of the proceeds from the sale of aircraft is directed (reinvested) to develop
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Авіаційна промисловість є сукупністю під-

приємств по будівництву, ремонту, модерні-
зації та переобладнання літальних апаратів всіх
класів. Авіаційна промисловість відноситься до
групи галузей транспортного машинобудуван-
ня. Характерною особливістю галузі є висока
частка витрат живого праці, яка може переви-
щувати 40% вартості продукції, що обумовле-
но технологією виробництва і високою склад-
ністю окремих підсистем таких, як авіаційний
двигун, що вимагає індивідуального складання
і прецизійної обробки деталей. Актуальною на-
уковою проблемою є визначення поточного
стану ринків літаків вітчизняного виробництва
та окреслення місця вітчизняного авіабудуван-
ня у відповідному сегменті світового ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження методологічних основ та
практичних аспектів розвитку авіаційної про-
мисловості здійснювали відомі українські та
російські вчені О.Ф. Андросова, К.А. Борисен-
ко, Ю.Б. Голляк Ю.М. Гончаров, В.П. Горбулін,
В.М. Загорулько, С.Г. Згурец, Д.С. Ківа,
В.С. Купріянова та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення огляду ринку віт-

чизняного авіабудування.

production and create new models. In Ukraine, this figure has been less than 3 percent over the past ten years. The article
considers the main problems of the aviation industry of Ukraine in terms of creating modern combat aircraft. The purpose
of the article is to provide an overview of the domestic aircraft market.

Ключові слова: авіація, авіабудування, ринок авіабудування, авіабудівельні компанії, інве-
стиції, залучення інвестицій в розвиток авіаційної галузі.

Key words: aviation, aircraft construction, aircraft construction market, aircraft construction
companies, investments, attraction of investments in the development of the aviation industry.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідженні [7] демонструється, що гло-
бальний ринок транспортних літаків буде мати
зростання у 4,71% в період з 2017 по 2027 роки,
збільшившись до 60,3 млрд дол. США у 2027 ро-
ці. Сукупний ринок глобальних витрат на
військово-транспортні літаки оцінюється у
846 млрд дол. США протягом прогнозованого
періоду. Вважають, що витрати на літаки бу-
дуть визначатись періодичними глобальними
потрясіннями, внутрішніми та зовнішніми заг-
розами безпеки країн, програмами заміни по-
вітряного флоту, стратегіями модернізації та те-
риторіальними суперечками по всьому світі [7].

Авіаційна галузь належить до найбільш
важливих, стратегічних секторів економіки
України, оскільки має значний потенціал для
розвитку не тільки в межах національного рин-
ку, а й на світових ринках. Основні виробники
авіатехніки України зосереджені в Києві, Хар-
кові, Запоріжжі, де є досить потужна наукова
та промислова база. За останні 20 років було
створено 6 нових типів літаків та авіаційних
двигунів, модернізовано 12 типів літаків. Украї-
нська авіабудівна галузь має проблеми, а саме:
1. Висока конкуренція зарубіжних авіабудівних
компаній. 2. Внутрішні проблеми підприємств
(доукомплектування літаків, ступінь готовності
яких перевищує 85—90 %, імпортними запчас-
тинами та комплектуючими). 3. Відсутність не-

обхідних фінансових інвестицій.
Індекси виробництва повітряних і

космічних літальних апаратів, супут-
нього устаткування представлено на
рисунку 1.

Бачимо, що з 2015 року спостері-
галася позитивна динаміка та відбу-
валося зростання обсягів виробниц-
тва продукції, проте далі відбуваєть-
ся падіння до 100,7% у 2019 році.

Галузь нараховує понад 90 під-
приємств, які задіяні у виготовленні
компонент, вузлів і готових літаків
(рис. 2).

Основними виробниками кінцевої
продукції галузі цивільних літаків єДжерело: [5].

Рис. 1. Індекси виробництва повітряних і космічних
літальних апаратів, супутнього устаткування

за 2013—2019 роки, в Україні
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два підприємства: ДП "Антонов" (ва-
ловий прибуток показано в таблиці 1)
та Харківське державне авіаційне ви-
робниче підприємство (ХДАВП).

Бачимо, що валовий прибуток з
2017 року зріс майже в 2 рази.

Українська компанія Аеропракт
вже 25 років виробляє надлегкі
двомісні літаки, масою до 600 кг. Сьо-
годні більше тисячі машин літають по
всьому світу — від Австралії до Чилі.
На рисунку 3 представлено основних
імпортерів літальних апаратів.

Кривоконь О.Г. у своїй праці
"Місце вітчизняного авіабудування в
сегменті світового ринку транспорт-
них літаків" [8] вказав, що перспек-
тивні ринки є важливими для просу-
вання вітчизняної авіатехніки, оскіль-
ки в цих регіонах є потреба в транспортних
літаках, яка не задоволена повною мірою кон-
курентами. Ці ринки представлені переважно
країнами зі складними кліматичними умовами,
в яких конкурентні переваги українських
літаків як "літаючого позашляховика" мають
велике значення. Потенціал цих регіонів для
освоєння ще не розкрито. Для пропозиції
літаків цих ринків необхідна модернізація, пе-
редусім виконання стандартів НАТО. До перс-
пективних ринків належать країни Південної
Америки, Канади, Норвегія і Данія (з Гренлан-
дією), країни Східної Європи та Близького Схо-
ду [8].

Серед конкурентів підприємств авіабуду-
вання України слід відзначити такі світові ком-
панії [1]: у сфері літакобудування — бразильсь-
ка компанія Embraer, канадська компанія

Bombardier, франко-італійське об'єднання
ATR, шведський концерн SAAB, а також росій-
ське ЗАТ "Цивільні літаки Сухого"; у сфері дви-
гунобудування — американська компанія
Allison, французька компанія Snecma, а також
російські підприємства, серед яких — Омський
та Пермський моторобудівні заводи, а також
науково-виробниче об'єднання "Сатурн".

У 2018 році Аеропракт випустив рекордну
у своїй історії кількість літаків — 96 одиниць, а
річний оборот наблизився до 5 млн євро. Обся-

Рис. 2. Кількість суб'єктів господарювання виробництво
повітряних і космічних літальних апаратів

та супутнього устаткування
Джерело: [5].

 2015 2016 2017 2018 2019 
3 

квартал 
2020 

Валовий 

прибуток 
777304 824018 750935 1538566 1588676 1337078

Таблиця 1. Валовий прибуток ДП "Антонов",
грн

Джерело: [6].

Джерело: [4].
Рис. 3. Основні імпортери літальних апаратів (вертольоти, літаки), тис. дол.
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ги виробництва Аеропракт — це 5% від
річного обсягу світового ринку таких
літаків. Всього, за свою історію украї-
нський виробник випустив 1100 літаків.

Кількість вироблених літаків та
літальних апаратів в Україні зображе-
но на рисунку 4.

Світова практика свідчить, що
більшість авіабудівних компаній світу
на етапах розроблення, підготовки та
серійного виробництва літаків користу-
ються державною підтримкою —
близько 15 % обсягу коштів, отриманих
від реалізованої авіаційної техніки,
спрямовується (реінвестується) на роз-
виток виробництва і створення нових
зразків техніки. В Україні цей показник за ос-
танні десять років становив менше 3 відсотків.

У звіті [2] про результати аналізу ефектив-
ності застосування суб'єктами господарювання
податкових пільг та їх вплив на розвиток літа-
кобудування вказано, що протягом 2017—2018
років суб'єктами літакобудування використано
1 306,9 млн грн вивільнених коштів, зокрема на:

— збільшення обсягів виробництва — 272 млн
грн (або 20,8% суми використаних коштів), у тому
числі 245,7 млн грн (або 90,3%) по ДП "Антонов";

— створення чи переоснащення матеріаль-
но-технічної бази — 701,9 млн грн (або 53,7%),
у тому числі 498,7 млн грн (або 71,1%) по ПАТ
"Мотор Січ";

 — запровадження новітніх технологій —
333 млн грн (або 25,5 %.), у тому числі 313,3 млн
грн (або 94,1 %) по ПАТ "Мотор Січ" [2].

У праці [3] сформульовано сім основних
перспектив розвитку авіабудівної галузі:

А. Створення спільних підприємств та роз-
витку серійного виробництва.

Б. Диверсифікація географічної структури
експорту та міжнародного співробітництва.

В. Отримання європейських та американсь-
ких сертифікатів повітряних суден.

 Г. Розвиток програм імпортозаміщення де-
талей авіабудівної галузі.

Д. Розбудова системи міжнародного серві-
сного обслуговування.

Е. Налагодження співпраці з провідними
лізинговими компаніями світу.

Ж. Створення та ефективне функціонуван-
ня Національної лізингової транспортної ком-
панії.

Сформували матрицю SWOT-аналізу для
авіабудівної галузі України (табл. 2).

Калиновський А.О. у своїй праці "Тенденції
та стратегії розвитку авіаційної галузі Украї-
ни" [9] запропоновав три різні стратегії розвит-
ку авіабудівної галузі:

1. Довготермінова — розвиток основних
виробників і постачальників 1-го рівня. Вона
вимагатиме реконструкції ролі вітчизняних
основних виробників через посилення послуг
із технічного обслуговування і ремонту та вдос-
коналення фінансових умов придбання літаків.

2. Середньотермінова — розвиток поста-
чальників найпрогресивніших найдо-
рожчих товарів 2 і 3 рівнів.

3. Короткотермінова — фокусу-
вання на постачальниках простих де-
шевих товарів 2 і 3 рівнів [9].

Калиновський А.О. зазначає, що ці
стратегії можуть бути як окремими стра-
тегічними альтернативами, так і етапами
довготермінового плану розвитку галузі.
Але всі стратегії вимагають і фінансових
ресурсів, і активного залучення держа-
ви й приватного сектору [9].

ВИСНОВКИ
Вітчизняне авіабудування за час

свого існування мало неабиякий

Джерело: [5].

Рис. 4. Виробництво літаків й апаратів літальних
(масою порожнього обладнаного апарата до 2000 кг,

для цивільної авіації), шт, 2013 — 2019 рр.

Таблиця 2. SWOT-аналіз для авіабудівної галузі України

Сильні сторони Слабкі сторони 

Пріоритетність галузі для держави. 

Вигідне географічне розташування. 
Наявність галузевих науково-
дослідних і навчальних інститутів.  
Відносно кваліфіковані трудові 
ресурси. Відносно нижчі витрати і 
конкурентна ціна 

Повна залежність виробників від 
держави. 

Застарілі основні фонди.  
Низький рівень інноваційної діяльності. 
Залежність від постачання вузлів, 
деталей, комплектуючих з інших країн. 
Відтік кваліфікованих кадрів за кордон, 

старіння робочої сили 

Можливості Загрози 

Збільшення попиту на пасажирські та 
вантажні авіаперевезення в світі й 

відповідно на продукцію 

авіабудування. Посилення 
внутрішнього попиту на військові 
літаки 

Високі бар’єри входу на світовий ринок. 
Зростання попиту на літаки з низькими 

операційними витратами.  

Обмежений розмір внутрішнього ринку. 
Подальше зниження внутрішнього 
попиту на авіаперевезення. 
Недостатня розвиненість фінансових 
ринків 
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вплив на формування світової галузі загалом.
Проте з часом Україна втратила лідируючі
позиції, поступившись виробникам з розвине-
них країн Європи та Америки [9]. Українські
літаки є затребуваними на світовому ринку
авіатехніки завдяки своїм унікальним харак-
теристикам. Тому для забезпечення розвитку
цієї галузі та збереження визначного місця
України як виробника літаків необхідні не
лише державна підтримка та значні інвестиції,
але й політична воля на збереження національ-
ного надбання.

Література:
1. Леховицер В.А. Оценка влияния инвести-

ционно-инновационной деятельности на рабо-
ту предприятий авиационной промышленнос-
ти / В.Б. Семенов, А.Л. Бурсала, Л.А. Зозуля,
В.А. Леховицер // Проблеми і перспективи еко-
номіки та управління. — 2015. — № 2 (2). — С.
123—127.

2. Звіт про результати аналізу ефективності
застосування суб'єктами господарювання по-
даткових пільг та їх вплив на розвиток літако-
будування [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/
Collegium/2019/12-3_2019/Zvit_12-3_2019.pdf
(дата звернення 16.11.2020).

3. Леховіцер В. О. Перспективи розвитку
авіабудівництва України в контексті міжнарод-
них інтеграційних процесів / В.Г. Прушківсь-
кий, В.О. Леховіцер / Проблеми системного
підходу в економіці. — 2017. — № 3 (59). —
С. 22—26.

4. Trade Map [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: https://www.trademap.org/
Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=-
5%7c80 4%7c%7c%7c %7c8802%7c %7c%-
7c4%7c1%7c2%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
(дата звернення 16.11.2020).

5. Державна служби статистики України
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 16.11.2020).

6. ДП "Антонов" [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: https://www.antonov.com/
activity (дата звернення 16.11.2020).

7. Обзор рынка 2017—2036 гг. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://uacrussia.ru/
u pload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc49e-
94e91076549c2d.pdf (дата звернення 16.11.2020).

8. Кривоконь О.Г., Кривоконь М.О., "Місце
вітчизняного авіабудування в сегменті світово-
го ринку транспортних літаків" [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.visnyk-
econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/
25.pdf (дата звернення 16.11.2020).

9. Калиновський А.О. Тенденції та стратегії
розвитку авіаційної галузі України / А.О. Ка-
линовський, Н.І. Горбаль, Н.Л. Калиновська //
Бізнес Інформ. — 2016. — №8. — С. 88—94. —
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
binf_2016_8_15

References:
1. Lekhovytser, V.A. Semenov, V.B. Bursala,

A.L. and Zozulia, L.A. (2015), "Assessment of the
impact of investment and innovation activities on
the work of aviation enterprises", Problemy i
perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 2 (2),
pp. 123—127.

2. Accounting Chamber (2019), "Report on the
results of the analysis of the effectiveness of the
application of tax benefits by business entities and
their impact on the development of aircraft
construction", available at: https://rp.gov.ua/up-
load-files/Activity/Collegium/2019/12-3_2019/
Zvit_12-3_2019.pdf (Accessed 20 Jan 2021).

3. Lekhovitser, V.O. and Prushkivs'kyj, V.H.
(2017), "Prospects for the development of aircraft
construction in Ukraine in the context of
international integration processes", Problemy
systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3 (59), pp.
22—26.

4. International Trade Centre (2021), "Trade
Map", available at: https://www.trademap.org/
Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=5-
%7c804%7c%7c%7c%7c8802%7c%7c%7c4%7c1%-
7c2%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (Acce-
ssed 20 Jan 2021).

5. State Statistics Service of Ukraine (2021),
available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Acce-
ssed 20 Jan 2021).

6. DP "Antonov" (2021), available at: https://
www.antonov.com/activity (Accessed 20 Jan
2021).

7. United Aircraft Corporation (2017), "Market
overview 2017—2036", available at: http://uac-
russia.ru/upload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc-
49e94e91076549c2d.pdf (Accessed 20 Jan 2021).

8. Kryvokon', O.H. and Kryvokon' M.O.
(2018), "The place of domestic aircraft construc-
tion in the segment of the world market of trans-
port aircraft", available at: http://www.visnyk-
econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/
25.pdf (Accessed 20 Jan 2021).

9. Kalynovs'kyj, A.O. Horbal', N.I. and
Kalynovs'ka, N.L. (2016), "Trends and strategies for
the development of the aviation industry of
Ukraine", Biznes Inform, vol. 8, pp. 88—94,
available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_-
2016_8_15 (Accessed 20 Jan 2021).
Стаття надійшла до редакції 01.02.2021 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2021

55

УДК 338.242

А. М. Слободяник,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту імені проф. Й. С. Завадського,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
ORCID ID:0000-0001-6437-0033
Є. М. Семижон,
бакалавр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ,
Україна
ORCID ID: 0000-0001-8356-524X

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.3.55

A. Slobodianyk,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management named after prof. J. S. Zavadsky, National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Y. Semyshon,
Bachelor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

MARKETING ASPECTS OF KEY PROBLEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

У статті розглянуто маркетингові аспекти ключових проблем промислових підприємств України. У ході марке-
тингових досліджень уточнюється інформація, необхідна для вирішення вищезгаданих проблем, розробляється ме-
тодика збору інформації; збираються дані; аналізуються результати; узагальнюються висновки і надаються реко-
мендації. Доведено, щоб відстежувати динаміку факторів макросередовища та мікросередовища та необхідно ство-
рити систему збору маркетингової інформації та її аналізу. Нинішня ситуація вимагає від виробників зосереджувати
свою діяльність на довгостроковому прибутку та ефективності бізнесу. Цього можна досягти лише за рахунок підви-
щення якості продукції і, відповідно, збільшення її конкурентоспроможність продукції та підприємств на основі роз-
робки успішної стратегії ціноутворення з формуванням та використанням гнучкого механізму управління маркетин-
говою діяльністю підприємства. Авторами зазначено, що система формування конкурентоспроможності є складним
процесом, який відбувається під впливом великої кількості факторів. Наголошено, що важливим при дослідженні
конкурентів є аналізі організації ним збутової мережі і засобів стимулювання збуту товарів. Якщо у конкурента відсут-
ня роздрібна мережа, то це сприймається як недостатня ефективність цього напрямку діяльності. Здійснено акцент
на ключових факторах успіху цінової політики якими є зміна цін, а отже, споживач погоджується на підвищення цін
тільки в тому випадку, якщо він переконаний у справедливості цього зростання і навпаки. Доведено, на розробку,
виробництво та реалізацію нової продукції (інновацію) іноземні підприємства витрачають значну кількість коштів у
порівнянні з вітчизняними виробниками. Оскільки інновація спроможна визначити той необхідний масштаб і глиби-
ну змін для підприємства, потрібних для конкурування на ринку та збереження ним завойованих позицій на ньому.
Відповідно, для розробки довгострокової інноваційної стратегії промислових підприємств систематизовано основні
положення та наслідки стратегії інерційного ринку та стратегії інноваційного розпаду.

The article considers marketing aspects of key problems of industrial enterprises of Ukraine. In the course of marketing
research the information necessary for the decision of the above-mentioned problems is specified, the technique of
gathering of the information is developed; data is collected; the results are analyzed; conclusions are summarized and
recommendations are given. It is proved that to track the dynamics of macro-environment and micro-environment factors
and it is necessary to create a system for collecting marketing information and its analysis. The current situation requires
manufacturers to focus on long-term profits and business efficiency. This can be achieved only by improving product
quality and, accordingly, increase its competitiveness of products and enterprises through the development of a successful
pricing strategy with the formation and use of a flexible mechanism for managing the marketing activities of the enterprise.
The authors note that the system of competitiveness formation is a complex process that occurs under the influence of a
large number of factors. It is emphasized that it is important in the study of competitors is the analysis of the organization
of their sales network and means of stimulating the sale of goods. If a competitor does not have a retail network, it is
perceived as insufficient efficiency of this activity. Emphasis is placed on the key success factors of pricing policy, which
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні ринкові умови розвитку вітчизня-

ної економіки характеризуються загостренням
конкурентної боротьби між виробниками як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках,
розвитком глобалізаційних процесів, що су-
проводжуються підвищенням активності тех-
ногенних змін, а це в свою чергу висуває поси-
лені вимоги до виробничих підприємств у плані
підвищення конкурентоспроможності про-
дукції. Водночас успіх функціонування будь-
якої господарської одиниці незалежно від
профілю діяльності залежить від її здатності
реагувати і правильно відслідковувати будь-які
зміни, що відбуваються в зовнішньому оточенні
і відображати їх у стратегії перспективного
розвитку, комерційної та товарної політики
підприємства у вигляді відповідних управлінсь-
ких рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Величезний вплив на формування та розви-
ток сучасної теорії і практики загального мар-
кетингу надали у своїх наукових публікаціях
такі вчені-економісти: Т. Амблер, І. Ансофф,
М. Бейкер, Б. Берман, Дж. Боуен, П. Друкер,
Дж. Еванс, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Т. Левітт,
С. Маджаро, Дж. Мейкенз, М. Портер, Ф. Уэб-
стер, А. Хайем. Однак, у свою чергу слід визна-
ти, що попри підвищену увагу з боку вітчизня-
них і зарубіжних дослідників до питань управ-
ління маркетингом, у промисловій сфері дана
проблематика є менш вивченою, ніж загальний
її напрям, де сформовано свої течії і відповідні
школи.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової роботи є обгрунтування та

розроблення теоретико-методологічних засад,
науково-методичних та практичних рекомен-
дацій щодо формування механізму управління

are price changes, and therefore the consumer agrees to increase prices only if he is convinced of the fairness of this
growth and vice versa. It is proved that foreign enterprises spend a significant amount of money on the development,
production and sale of new products (innovation) compared to domestic producers. Because innovation is able to
determine the necessary scale and depth of change for the company needed to compete in the market and maintain its
position in it. Accordingly, in order to develop a long-term innovation strategy of industrial enterprises, the main
provisions and consequences of the inertial market strategy and the strategy of innovative disintegration are systematized.

Ключові слова: управління маркетингом, менеджмент, ринок, прибуток, ціна, промислові
підприємства, маркетингові стратегії.

Key words: marketing management, management, market, profit, price, industrial enterprises,
marketing strategies.

промисловим маркетингом на підприємствах. У
свою чергу слід визнати, що попри підвищену
увагу з боку вітчизняних і зарубіжних дослід-
ників до питань управління маркетингом, у про-
мисловій сфері дана проблематика є менш вив-
ченою, ніж загальний її напрямок, де сформо-
вано свої течії і відповідні школи. Тому ряд пи-
тань теоретичного і практичного характеру, по-
в'язаних з формуванням системи маркетинго-
вого управління в процесі реалізації конкурен-
тної стратегії промислового підприємства за-
лишаються слабо вивченими. До таких проблем
належить передусім відсутність загального ме-
ханізму управління маркетингом на під-
приємстві промислового профілю з урахуван-
ням його специфіки, а також оцінювання ефек-
тивності маркетингової діяльності на під-
приємстві в цілому і окремих його заходів, а
отже, і підходів до прогнозування результатів
її вдосконалення і розвитку.

Також спостерігаються труднощі в системі
маркетингового ціноутворення на промисло-
вих об'єктах, у тому числі при виборі і адаптації
методів встановлення ціни і управління її
рівнем у залежності від ринкової ситуації та
конкурентоспроможності об'єкта. Ці та інші
обставини визначили актуальність теми до-
слідження та необхідність розробки сучасно-
го механізму управління промисловим марке-
тингом на підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Мaркeтингoвoю дiяльнicтю нa пiдприємcтвax,
у фiрмax, як прaвилo, зaймaютьcя пiдрoздiли,
якi здiйcнюють прoдaж, рeклaму, дocлiджeння,
oбcлугoвувaння cпoживaчiв i клiєнтiв, a тaкoж
упрaвляючi, щo вiдпoвiдaють зa пeвнi тeритo-
рiaльнi ринки i тoвaрнi групи. Вoни викoнують
пeвнi oбoв'язки, щo cтocуютьcя мaркeтингoвoї
дiяльнocтi — плaнувaння, цiнoутвoрeння,
рoзпoдiл, прocувaння тoвaру нa ринку, орга-
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нізацію комунікацій на ринку, рeклaмування
тoщo.

В умовах фoрмувaння й поглиблення рин-
кoвиx відносин, розвитку кoнкурeнтнoгo
ceрeдoвищa, пiдприємcтвa, якi прaгнуть дocяг-
ти кoнкурeнтнoї пeрeвaги пocтaють пeрeд нe-
oбxiднicтю врaxувaння пoвeдiнки споживача
при прийнятті рішень. Пoвeдiнкa cпoживaчa —
цe прoцec фoрмувaння ринкoвoгo пoпиту
пoкупцiв, що здiйcнюють вибiр блaг з урaxу-
вaнням icнуючиx цiн.

У вивченні поведінки споживачів в Україні
можна відокремити принаймні два досить са-
мостійних наукових напрями, які формувались
у різні часи. Один із напрямків, який був знач-
но поширений у 80—90-х роках минулого сто-
ліття, відображав процеси державного плану-
вання. Основною метою цього напряму дослі-
дження було визначення потреб населення,
обсягів їх та структури, які потім закладалися
в плани соціально-економічного розвитку краї-
ни та окремих регіонів (областей). Ці пробле-

ми знайшли відображення в наукових наробках
Головача А.В., Левіна О.І., Баранова Л.Я., Мос-
квіна О.М., Рувінської Л.М., П'ятакової Ф.С. та
ін.

Американська Асоціація Маркетингу у
2004 році офіційно схвалила наступний підхід
до визначення маркетингових досліджень:
"Функцією маркетингових досліджень є вста-
новлення зв'язку споживачів, клієнтів і су-
спільства з продавцем за допомогою інфор-
мації, яка використовується для: встановлен-
ня і визначення маркетингових можливостей і
проблем; вироблення, вдосконалення і оцінки
маркетингових дій; моніторингу ефективності
маркетингових дій; поліпшення розуміння мар-
кетингу як процесу. У ході маркетингових до-
сліджень уточнюється інформація, необхідна для
вирішення вищезгаданих проблем, розроб-
ляється методика збору інформації; збирають-
ся дані; аналізуються результати; узагальню-
ються висновки і надаються рекомендації" [1].
У цьому визначенні маркетингових досліджень

Риc. 1. Cxeмa oргaнiзaцiї тa прoвeдeння мaркeтингoвoгo дocлiджeння
Джeрeлo: складено за [5, c. 78].
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акцент зроблено не на процедурі процесу дос-
ліджень, а на роз'ясненні значення і цілей мар-
кетингових досліджень.

Маркетингові дослідження — систематич-
не визначення кола даних, необхідних у зв'яз-
ку із маркетинговою ситуацією, яка постала
перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про резуль-
тати [2, с. 80].

Прeдмeтoм мaркeтингoвиx дocлiджeнь є
кoнкрeтнa мaркeтингoвa прoблeмa, щo cтo-
cуєтьcя cитуaцiї в мiкрoceрeдoвищi або в зoвнiш-
ньoму бiзнec-ceрeдoвищi пiдприємcтвa, a їx
oб'єктoм — пeвний cуб'єкт cиcтeми "пiд-
приємcтвo — ринoк — eкoнoмiкa" aбo пeвнa
йoгo кoнкрeтнa xaрaктeриcтикa [2, c. 134].

Прoцec мaркeтингoвoгo дocлiджeння вклю-
чaє низку пocлiдoвнo викoнувaниx oпeрaцiй
(риc. 1):

1. Визнaчeння прoблeми та цілей дослід-
ження.

2. Розробка плану дослідження.
3. Реалізація плану дослідження.
4. Обробка та анaлiз дaниx.
5. Підготовка звіту та розробка рекомен-

дацій [3].
Уci дiї викoнуютьcя в пeвнoму пoрядку.

Нaприклaд, втoриннa iнфoрмaцiя нe вивчaєтьcя
дoти, дoки фiрмa нe визнaчить прoблeму aбo
питaння, якe пoвиннe бути вивчeнe, a пeрвиннa
iнфoрмaцiя нe збирaєтьcя дo тиx пiр, пoки нe
будe рeтeльнo вивчeнa втoриннa. Пeрвиннi дaнi
пoтрiбнi нe зaвжди, бo в бaгaтьox випaдкax
фiрми cпрoмoжнi вирiшити cвoї прoблeми i бeз
ниx. Тiльки якщo втoриннoї iнфoрмaцiї вия-
витьcя нeдocтaтньo, фiрмa пoвиннa збирaти
пeрвиннi дaнi.

Для того щоб аналізувати маркетингове се-
редовище кожна фірма має володіти маркетин-
говою інформацією [4]. Тобто, щоб відстежува-
ти динаміку факторів макросередовища та
мікросередовища та необхідно створити систе-
му збору маркетингової інформації та її аналізу.

У xoдi мaркeтингoвиx дocлiджeнь мoжуть
викoриcтoвувaтиcь тaкi джeрeлa мaркeтин-
гoвoї iнфoрмaцiї: друкoвaнi видaння (пeрio-
дикa, мoнoгрaфiї, брoшури, oгляди ринкiв,
дoвiдники, cтaтиcтичнi збiрники), cпeцiaльнi
дocлiджeння (oпитувaння, cпocтeрeжeння
eкcпeримeнти, iмiтaцiї), дoвiдки oфiцiйниx
oргaнiзaцiй, eкcпoртeрiв, прeдcтaвникiв фiрм,
бaлaнcoвi звiти, кaтaлoги, прoєкти iншиx
пiдприємcтв, виcтaвки, ярмaрки, кoнфeрeнцiї,
прeзeнтaцiї, узaгaльнeнi думки пoкупцiв,
cпoживaчiв, клiєнтiв, пocтaчaльникiв, пoceрeд-
никiв, фiнaнcoвиx oргaнiзaцiй, нeфoрмaльнi
джeрeлa (чутки, "прocoчувaння iнфoрмaцiї")
[5]. Aлгoритм прoцecу збирaння тa iнтeр-
прeтaцiї мaркeтингoвoї iнфoрмaцiї зoбрaжeнo
нa риcунку 2.

Виxiднoю тoчкoю цьoгo eтaпу є визнaчeння
прoблeми, яку нeoбxiднo дocлiдити. Прaвильнe
визнaчeння прoблeми — цe пoлoвинa мaй-
бутньoгo уcпixу, ocкiльки вoнo вcтaнoвлює чiт-
кi oрiєнтири i мeжi мaйбутньoї рoбoти, cпря-
мoвує дocлiдникa нa пoшуки нeoбxiднoї i
дocтaтньoї iнфoрмaцiї.

Пicля цьoгo визнaчaєтьcя рiвeнь пoiн-
фoрмoвaнocтi дocлiдникa (тoбтo кiлькicть i
cуть як ужe нaявнoї в ньoгo iнфoрмaцiї, тaк i
тiєї, щo будe зiбрaнoю).

Нині економіка України перебуває на етапі
безпрецедентного зростання конкурентних

Риc. 2. Прoцec збирaння тa iнтeрпрeтaцiї мaркeтингoвoї iнфoрмaцiї
Джeрeлo: складено авторами за [4, c. 75].
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відносин між виробниками, які використовують
різні інструменти та підходи в маркетинговій
діяльності, і тому їх використання неможливе
без ефективної системи маркетингу. Ви-
значення напрямі цієї системи, крім проведен-
ня успішної торговельної діяльності, полягає
у забезпеченні надійних позицій на цільових
ринках та їх подальшому збереженні. Ниніш-
ня ситуація вимагає від виробників зосереджу-
вати свою діяльність на довгостроковому при-
бутку та ефективності бізнесу. Цього можна
досягти лише за рахунок підвищення якості
продукції і, відповідно, збільшення її конкурен-
тоспроможність продукції та підприємств на
основі розробки успішної стратегії ціноутво-
рення з формуванням та використанням гнуч-
кого механізму управління маркетинговою
діяльністю підприємства.

Багато вчених запропонували різні моделі
та програми на перехідний період України.
Таким чином, Г. Дмитренко запропонував для
розвитку економіки та суспільства України в
перехідний період раціональну концепцію
управління, виділивши такі основні принци-
пи:

1) антропосоціальний підхід до управління
суспільством та економікою, який встановлює
пріоритет "людського капіталу" у порівнянні з
ресурсами матеріальної власності;

2) системний підхід до управління суспіль-
ством, у рамках якого суспільство розглядаєть-
ся як сукупність множини обмежених взаємо-
діючих соціальних об'єктів у трьох сферах сус-
пільства: політичному, економічному та куль-
турному;

3) з урахуванням тенденцій світового менед-
жменту, зокрема універсального підходу до уп-

равління соціальними об'єктами (різного мас-
штабу і профілю діяльності) для "цілей і ре-
зультатів" у рамках розвитку кількісної школи
менеджменту;

4) використання основних принципів управл-
іння соціальними об'єктами різних розмірів і
профілю діяльності від постановки цілей до цілес-
прямованої мотивації активної творчої роботи та
оцінки результатів активність зворотного зв'яз-
ку до встановлення цілей;

5) кваліметричний підхід до оцінки резуль-
татів роботи як кількісна оцінка рівня досягнен-
ня цілей, що стоять перед соціальними об'єктами
різних розмірів і профілю діяльності [6, с. 7—11].

Так, індекс промислового виробництва, він
же індекс виробництва промислової продукції,
або індекс промислової продукції — відносний
показник динаміки обсягу промислового ви-
робництва, що показує його підйом або спад.
Індекс промвиробництва в Україні у листопаді
2020 р. склав 101,1 %

Так, протягом останніх шести років індекс
промислової продукції зменшився у добувній
промисловості — на 6,9 %, у переробній про-
мисловості — на 5,4 %, а також у постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційного по-
вітря — на 0,6 %. З 2016 року індекс промви-
робництва знову став рости — на 2,8%, 0,4%,
1,6%. І в минулому році знову було зафіксова-
но падіння, у річному обсязі воно сягнуло 1,8%.
У добувній промисловості ситуація залишила-
ся стабільною (лише трохи зріс видобуток
сирої нафти і природного газу). У переробній
промисловості виробництво впало на 2%. Зок-
рема впало виробництво поліграфічної про-
дукції, електроприладів, тютюнових виробів,
одягу і транспортних засобів. Трохи виросло
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2010 89,2 100,4 114,8 97,5 97,2 101,9 101,3 100,6 103,8 106,3 98,2 102,3 112,2 

2011 87,1 101,1 113,2 94,6 100,3 100,9 102,6 101,7 101,7 105,7 97,0 99,6 103,4 

2012 86,2 101,7 110,1 95,6 102,0 97,9 104,3 97,7 100,1 107,1 97,3 96,4 94,4 

2013 88,9 99,4 111,0 98,5 94,4 101,6 105,1 97,5 99,6 107,4 97,4 100,1 99,0 

2014 84,6 100,5 108,0 98,9 98,6 98,5 97,8 88,1 105,4 107,3 98,0 98,3 82,8 

2015 81,6 98,8 109,8 97,9 99,7 101,7 103,5 96,0 105,8 107,0 98,4 101,2 98,4 

2016 81,4 108,2 106,8 96,6 96,3 97,9 107,0 99,2 104,4 105,7 100,8 101,9 103,1 

2017 82,5 97,8 108,9 93,1 103,4 100,1 100,3 103,0 102,5 106,9 100,3 101,0 97,1 

2018 86,1 96,5 107,6 95,0 103,1 100,2 101,4 99,5 101,7 110,0 97,9 98,3 95,3 

2019 86,2 98,1 112,0 98,2 99,5 96,3 103,6 98,6 101,7 105,6 95,4 98,3 91,7 

2020 91,6 100,4 103,6 87,2 104,9 104,1 103,9 96,5 104,5 105,8 101,1  101,7 

Таблиця 1. Зведена таблиця індексів промислового виробництва
з 2010 по 2020 рр. (%)

Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/industrial/
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виробництво меблів, деревини та фармацевтич-
ної продукції. За січень — березень 2020 року
обсяги промислового виробництва в Україні
скоротилися на 5,1% у порівнянні з аналогіч-
ним періодом 2019 року. У лютому 2020 року
індекс промислової продукції становив 96,9% —
на 1,5% менше ніж у лютому 2019 року. За сі-
чень 2020 року промисловість впала на 5,1 %. У
2019 році промислове виробництво в Україні
зменшилось на 1,8%.

Попри позитивні зміни в обсязі продажів
промислової продукції, слід зазначити, що за-
галом українська промисловість переживає не
найкращі часи. У цій сфері протягом тривало-
го періоду не спостерігається відчутних струк-
турних змін, які могли б проілюструвати ре-
альні процеси системної трансформації вироб-
ництва, які адекватні вимогам часу та світових
тенденцій розвитку.

За допомогою рейтингу галузей економіки
України за обсягами згенерованих доходів ми
бачимо структуру української економіки. Це
сировинна економіка, яка залежить від кон'юн-
ктури зовнішніх цін на енергоносії, які ми
імпортуємо, та руду-метал і зерно, які ми екс-
портуємо. Ціни на енергоносії ростуть — ми
більше витрачаємо валюти на їхню закупку.
Ціни на руду-метал та зерно — падають і ми
менше отримуємо валютної виручки, або навпа-
ки. З такою структурою економіки Україна
сильно залежить від ситуації на міжнародних
ринках і мало впливає на забезпеченян власної
економічної стабільності. Сировина — це не
складна технологічна продукція з патентами,
на яку ми встановлюємо ціни. З іншої сторони,
у період стабільності або росту міжнародних
цін на сировину, наше благополуччя більше за-

лежить від зовнішньої кон'юнктури, а не від
державної політики. В топі нашої економіки
такі галузі: енергетика, гірничо-металургійний
та агропромисловий комплекси. Зокрема під-
приємства енергетичного комплексу отримали
34% доходу ТОП-200 компаній, ГМК — 20%,
АПК — 16%, торгівлі 20%, транспорту — 5%,
хімпрому -2%, ІТ — 2%, і промисловості — 1%.
Порівняно з 2018 роком, частка енергетичного
комплексу та ГМК зменшилася, а АПК, ІТ,
хімпрому та транспорту зросла на кілька
відсоткових пунктів. Водночас частка машино-
будування перебуває на критично низькому
рівні — в межах 1%.

Таким чином, промислове виробництво в
Україні, за основними динамічними та струк-
турними показниками, перебуває у досить кри-
тичному стані, що є низькорівневим з країна-
ми, що розвиваються. Нинішня ситуація обу-
мовлена інтегрованим впливом чинників істо-
ричного, трансформаційного (формування
ринкової моделі) і надзвичайного характеру
(військово-політичний конфлікт на Донбасі).

Також їх можна віднести, по-перше, вкрай
неефективні заходи щодо поліпшення техноло-
гічної структури промислового сектора. Хоча
провідні країни світу широко використовують
можливості для інноваційного розвитку еконо-
міки, формують постіндустріальне суспільство,
українська промисловість базується переваж-
но на традиційних технологіях, які почалися на
ранніх стадіях індустріалізації.

По-друге, це збільшення орієнтації промис-
ловості на зовнішній попит і поступове пере-
міщення вітчизняних виробників за рахунок
імпортерів на окремих ринках промислової
продукції. Проте українська промисловість має

Рис. 3. Рейтинг галузей за доходами 2010—2020 рр., млрд грн

Джерело: http://finbalance.com.ua/news/reytinh-top-200-kompaniy-za-obsyahom-dokhodiv
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достатній інноваційний потенціал для забезпе-
чення структурної трансформації національної
економіки та високого рівня науково-технічно-
го розвитку країни в цілому. Збереження існу-
ючої моделі індустріального розвитку в Україні
з акцентом на виробництві та експорті низьких
технологій може призвести до зниження кон-
курентних позицій національної економіки та
подальшого нарощування відставання від роз-
винутих країн.

Безсумнівно, система формування конкурен-
тоспроможності є складним процесом, який
відбувається під впливом великої кількості
факторів. Однак, як і більшість вчених у цій
сфері, ми переконані, що найважливішими фак-
торами є ефективні інновації та маркетинг. Цей
важливий чинник О.С. Шніпко описує як "сти-
мулювання інноваційної діяльності підприєм-
ства; збільшення витрат на науку, прикладні
дослідження та розробки, нові технології та су-

часне обладнання; формування сприятливого
інвестиційного клімату" [1].

Згідно з дослідженнями інновацій інозем-
ними економістами, іноземні компанії витра-
чають значну суму грошей на розробку, ви-
робництво та реалізацію нових промислових
товарів, тобто на інновації, у порівнянні з
аналогічними вітчизняними виробниками
промислового сектора. Різниця між підприє-
мствами промислового сектору України та
інших країн полягає в тому, що ми маємо
значний відсоток фінансування інновацій для
інженерних та виробничих процесів, а марке-
тингова та маркетингова організація фінан-
сується за підсумковим принципом (у США
це співвідношення). дорівнює двох до одно-
го). Натомість, без особливого ентузіазму в
промислових секторах більшості країн, ува-
га приділяється фінансуванню вдосконален-
ня вже існуючої продукції, так званій раціо-

Рис. 4. Процес поєднання раціоналізації та інновації

Джерело: складено автором за [7, с. 89].

Таблиця 2. Напрями моніторингу динаміки цін конкурента

Джерело: складено автором за [7].

Напрями вивчення Характеристика, опис 
1. Стратегія 
ціноутворення 

– Максимізація прибутку протягом тривалого періоду часу; 
– максимізація прибутку протягом обмеженого періоду 
часу; 
– зростання обсягу виробництва; 
– стабілізація ринку; 
– зменшення сприи�нятливості споживачів до цін; 

– підтримка лідерства в цінах; 
– «бентеження» новачків; 
– боротьба із конкурентами, котрі мають ціни з низькою 

нормою прибутку; 
– створення комфортних умов для покупця; 
– стимулювання інтересу з боку покупців щодо 
пропонованого товару; 
– створення лояльного образу по відношенню до 
конкурентів 

2. Несприятливі 
ринкові ситуації 

– Аналіз та узагальнення конкретних ринкових ситуацій, які 
є причиною багатьох економічних втрат (зменшення обсягу 
продажів, прибутків, частки конкурента на ринку тощо) 

3. Політика щодо 
знижок покупцям 

– Склад знижок; 
– розмір знижок; 
– умови надання знижок 
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налізації, а також розгортанню нових галу-
зей за кордоном.

Сьогодні в багатьох країнах ЄС відбуваєть-
ся конкурентна боротьба у сфері шостого тех-
нологічного шляху, де структура національних
інноваційних систем постійно ускладнюється.
Стратегічний пріоритет таких країн, як Шве-
ція, Німеччина, Великобританія, Нідерланди
тощо, прийняв ефективну інноваційну політи-
ку, спрямовану на розвиток неординарних, але
радикальних інновацій, які визначають шлях
цих країн до звільнення від ринку конкурентів,
пошук вільних ніш для ведення бізнесу [6].

У контексті інтеграції України до ЄС пробле-
ма активізації інноваційної діяльності вітчизня-
них підприємств набуває принципового значен-
ня в контексті ринкових реформ та підвищення
ефективності ділової активності. Без інтенсиф-
ікації інноваційної складової виробництва не-
можливо підвищити конкурентоспроможність
українських промислових підприємств. Всі вони
працюють у конкурентному середовищі на тлі
економічної глобалізації. Тому ключем до підви-
щення ефективності діяльності підприємств є
підвищений інтерес до проблем інноваційного
розвитку. Переваги інноваційного чинника в за-
безпеченні конкурентоспроможності підприєм-
ства (регіону або держави) очевидні сьогодні, і
його вплив на виробництво цей процес є ради-
кальним і складним, оскільки для більшості
країн інновації стають головним чинником еко-
номічного розвитку.

Результатом аналізу маркетингової діяль-
ності конкурента стане побудова конкурентної
карти на основі вивчення маркетингової діяль-
ності конкурента. У визначенні становища орган-
ізації в умовах конкуренції можуть використо-
вуватись структурний і функціональний підходи.

Маркетингова цінова політика конкурентів
є найскладнішою в плані передбачення. Однак

вивчення її є необхідним і це дасть змогу з'ясу-
вати повну картину про діяльність конкурен-
та. Наведемо деякі моменти, які дозволять ви-
значити з максимальною вірогідністю напрями
щодо динаміки цін конкурентів (табл. 2).

Суть стратегії ціноутворення полягає у по-
становці цілей і завдань підприємства (табл. 2),
однак розуміння цілей у більшості випадків не
достатньо для зміни ціни, на це додатково впли-
вають поінформованість про стратегії маркетин-
гового ціноутворення, а також складність виз-
начення конкретних прийомів і методів, які ви-
користовуватимуться при реалізації відповідних
цілей і завдань. Відносно практики надання зни-
жок покупцям на товари зазначимо, що це може
служити причиною подальшого зниження цін.

Важливим у дослідженні конкурентів є
аналізі організації ним збутової мережі і за-
собів стимулювання збуту товарів. Якщо у кон-
курента відсутня роздрібна мережа, то це
сприймається як недостатня ефективність цьо-
го напряму діяльності.

Згідно з деякими дослідженнями іноземних
економістів, на розробку, виробництво та реа-
лізацію нової продукції (інновацію) іноземні
підприємства витрачають значну кількість
коштів у порівнянні з вітчизняними виробни-
ками. Однак без особливого ентузіазму закор-
донні фірми фінансують удосконалення вже
існуючої продукції (раціоналізацію) та розгор-
тання нових виробництв, особливо за кордо-
ном. Об'єднує українські та закордонні
підприємства те, що основний відсоток фінан-
сування інноваційної діяльності йде на інже-
нерні та виробничі процеси, а торговельно-мар-
кетингова організація фінансується за остаточ-
ним принципом.

Натепер за умов нестабільності ринкового
середовища, а ця нестабільність ще й підси-
люється періодичними кризовими явищами, що

Рис. 5. Співвідношення витрат на різних етапах виробництва нових виробів

Джерело: складено автором на основі узагальнення досліджень.
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відбуваються в Європі та Світі, саме інновацій-
на спрямованість будь-якого промислового
підприємства є забезпечувальним фактором
ефективної модернізації виробництва. Іннова-
ція спроможна визначити той необхідний мас-
штаб і глибину змін для підприємства, по-
трібних для конкурування на ринку та збере-
ження ним завойованих позицій на ньому.

Слід відзначити, що рівень ризику іннова-
ційного проєкту прямо пропорційний його
інноваційності. Значний ризик існує в реалізації
інноваційних проектів у популярних сферах,
але він значно нижчий у нішевих областях. Ри-
зик інноваційної діяльності підприємства мож-
на розглядати в наступних категоріях:

— технічний ризик пов'язаний з техноло-
гічним проривом, внаслідок якого технологія,
що використовується, втратить інноваційний
характер, або з крадіжками технології, або з
відсутністю можливості подальшого розвитку
технології або її використання в практиці на
законних чи інших підставах;

— економічний ризик пов'язаний з нестачею
власних фінансових ресурсів, високими витра-
тами, низькою рентабельністю, кризою фінан-
сового ринку, кризою галузі, валютним ризи-
ком, неправильним оцінюванням підприємства;

— ризик часу, пов'язаний із запізненням
комерціалізації технології;

— ризик поглинання, пов'язаний з правиль-
ним визначенням цільового ринку або групи
споживачів;

— організаційний ризик, пов'язаний із ха-
рактером лідера, управлінням людськими ре-
сурсами, культурою праці;

Стосовно вітчизняної промисловості, з
нашої точки зору слід акцентувати увагу на
тому, що в процесі активізації інноваційної
діяльності підприємств доцільним є механізм
поєднання інновації та поступового покращен-
ня, тобто не потрібно орієнтуватися виключно
на кардинальні інноваційні зміни (рис. 5).

На сучасному етапі подальшого розвитку
ринкових відносин будь-яке промислове під-
приємство неминуче опиниться перед пробле-
мою переходу від традиційної організації ви-
робничо-збутової діяльності до інноваційної
концепції. Адаптація даної концепції в умовах
ринкової економіки означає остаточне завер-
шення переходу підприємств до орієнтації на
вимоги покупця в організаційно-управлінсько-
му напрямку. Водночас підприємству необхід-
но докладати зусиль для максимально повного
задоволення широкого спектру запитів реаль-
них і потенційних споживачів і клієнтів, адже
саме вони зі своїми потребами та фінансовими

можливостями є головним арбітрами ефектив-
ності функціонування підприємства.

Розробка нової продукції не закінчується
його виробництвом. Далі інноваційним товаром
займається служба збуту, яка доводить про-
дукт до кінцевого споживача.

Ліва половина графіка характеризує си-
туацію, коли "економія за всяку ціну", тобто
прагнення максимально швидше і/або дешевше
випустити новий продукт, приведе до появи на
ринку недосконалого продукту. Це негативно
вплине на престиж підприємства, а відтак —
дестабілізує його позицію. Виключенням із цьо-
го правила можуть бути: дефіцит пропонова-
ної продукції на ринку, надзвичайно низька
ціна або підвищена лояльність споживачів до
даного підприємства. За умов незадовільної
ситуації, що склалася за 2010—2020 рр. у
вітчизняній економіці подібне становище вели-
ких промислових підприємств, які практично не
здійснюють модернізацію й освоюють нову
продукцію, може врятувати тільки монополь-
не становище і низькі ціни. Права частина гра-
фіка демонструє ситуацію, коли підприємство
невиправдано часто удосконалює існуючий про-
дукт, виникає надмірне подорожчання про-
дукції для споживача за рахунок збільшення
собівартості. В такому випадку доцільно врахо-
вувати те, що в умовах конкуренції споживачі
не завжди здатні гідно оцінити всі нові споживчі
властивості і рівень покращення якості, запро-
понованих "перевдосконалених" продуктів.

Ключовим фактором успіху цінової полі-
тики є зміна цін. Споживач погоджується на
підвищення цін тільки в тому випадку, якщо
він переконаний у справедливості цього зрос-
тання. Якщо зростання цін відбувається без
будь-якої видимої причини, то деякі споживачі
неминуче відмовляться від цього продукту.

Існує можливість вибору між варіантами
цінової політики

— політика підвищених цін — "видалення
крему";

— політика зниження цін — "реалізація".
Політика підвищення цін гарантує макси-

мальну прибутковість завдяки точній відповід-
ності вироблених параметрів та вимогам конк-
ретної групи споживачів. Удосконалення ви-
робничого процесу може додатково знизити
витрати і ціни, розширити ринки збуту про-
дукції. Така політика рекомендується для ве-
ликих підприємств, які не мають сильних кон-
курентів, здатних виробляти подібну продук-
цію за нижчими цінами.

Політика зниження цін забезпечує масовий
приріст прибутку за рахунок розширення ринків.
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Можна назвати кілька основних принципів
визначення ціни в умовах їх вільного формуван-
ня. Централізоване регулювання цін накладає
певні обмеження на цей процес, викладені у відпо-
відних нормативних актах щодо ціноутворення.

1. Процес ціноутворення починається на
етапі розробки та розвитку продукції. Рекомен-
дується проєктувати ціну до моменту перших
капітальних вкладень, максимально наближених
до часу формування уявлень про продукцію.

2. Виробнича вартість є основою для визна-
чення ціни, але вона не є достатньою підставою
для формування її рівня.

3. Доцільно побудувати варіанти кривої, що
характеризують життєвий цикл продукції за
різним для неї рівнем цін, визначаючи темпи
зростання попиту і можливий обсяг прибутку.

4. Під час визначення вартості нових про-
дуктів необхідно враховувати максимальну
кількість факторів, що характеризують особ-
ливості продукту та впливати на рівень витрат
на його виробництво та реалізацію.

5. Необхідно сформувати інформаційний
банк про конкуруючі види продукції, ціни, по-
пит і тенденції розвитку фірм-конкурентів.

6. Необхідно враховувати витрати, пов'язані
з розширенням виробництва і реалізації, по-
рівнювати ці витрати з витратами конкурентів
на однакові товари і оцінювати швидкість роз-
ширення продажів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Аналіз стану промислового сектору в Ук-

раїні показав, що існують стійкі диспропорції,
які негативно впливають на її подальший роз-
виток. Паралельно з цим процес супровод-
жується відчутними ризиками та перешкодами
для підвищення конкурентоспроможності про-
мислових підприємств. Це, по-перше, надзви-
чайно неефективні заходи щодо поліпшення
технологічної структури промислового секто-
ра. Хоча провідні країни світу широко викори-
стовують можливості інноваційного розвитку
економіки, вони формують постіндустріальне
суспільство, промисловість України базується
в основному на традиційних технологіях. Вста-
новлено, що відсутність прогресу в розробці та
впровадженні нових технологій стримує підви-
щення конкурентоспроможності промисло-
вості, що певною мірою спричинило глибоку
структурну кризу та падіння виробництва.

По-друге, посилення орієнтації промисло-
вості на зовнішній попит і поступове переміщен-
ня вітчизняних виробників за рахунок імпор-

терів на окремих ринках промислової продукції.
Водночас динаміка зростання імпорту більшості
груп товарів у промисловість значно перевищує
обсяг вітчизняного виробництва.

Встановлено, що основними небезпечними
тенденціями, які поглиблюють структурні де-
формації в промисловості, є збільшення частки
видобувних галузей, низька частка машинобу-
дування та його підсекторів з тенденціями до
зниження основних галузей промисловості, над-
мірна орієнтація промислового виробництва.

До сфери проміжного споживання та екс-
порту сировини з низькою часткою доданої вар-
тості, підвищеного тиску на промислове зрос-
тання монополізованих ресурсних ринків, підви-
щення чутливості до зовнішнього середовища.

Для розробки довгострокової інноваційної
стратегії промислових підприємств системати-
зовано основні положення та наслідки стра-
тегії інерційного ринку та стратегії інновацій-
ного розпаду.

Тільки на цій основі можна забезпечити
фінансову основу для інноваційного прориву,
конкурентоспроможності товарів і послуг. Це
дозволить модернізувати економіку на су-
часній науково-технічній базі, замінивши
фізично і морально застарілі основні засоби в
усіх галузях економіки новітніми ефективни-
ми технологічними системами.

Визначено сутність існуючих методів про-
мислового маркетингу, визначено їх основні
переваги та обмеження у практиці вітчизняних
промислових підприємств. Встановлено, що,
попри їх різноманітність, у промисловому сек-
торі існує нагальна потреба у вдосконаленні ме-
тодів ціноутворення, що використовуються при
виборі оптимальної ціни, та реалізації збалан-
сованої та ефективної цінової політики. Особ-
ливо це стосується підприємств з масовим ви-
робництвом того ж виду продукції, коли різні
виробники не мають принципової різниці в тех-
нічному рівні товарів.
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Основними завданнями дослідження є: оцінка стану безпеки фіскального простору України; аналіз абсолютних
та нормованих значень індикаторів стану боргової та бюджетної безпеки України; доведення гіпотези, що окремі
показники стану боргової безпеки України мають критичні значення в системі фінансової безпеки України. Пред-
ставлено алгоритм моніторингу стану фінансової безпеки України, в якому узагальнено етапи кількісного аналізу
стану фінансової безпеки, у межах якого визначається перелік індикаторів, які об'єктивно характеризують стан пев-
ної підсистеми фінансової безпеки, уточнюються їх характеристичні значення (тобто діапазони, а яких абсолютні
значення показників вважаються оптимальними, задовільними, критичними та інше), враховано механізм переве-
дення значень у нормовані показники, що дозволяє досягти розмірності тлумачень та інформаційної однозначності,
представлено методику визначення вагових коефіцієнтів (тобто важливості кожного з індикаторів) та розрахунку
інтегральних індексів за підсистемами фінансової безпеки, які у подальшому (також за допомогою вагових кое-
фіцієнтів, визначених експертним шляхом) об'єднуються в інтегральний показник стану фінансової безпеки Украї-
ни. Спираючись на обгрунтовану позицію, що фінансова безпека структурно складається з безпеки фіскального про-
стору та безпеки фінансового ринку, проаналізовано стан безпеки фіскального простору, який складається з бюд-
жетної та боргової безпеки за 2013—2019 рр. З'ясовано, що стан 5-ти індикаторів стану боргової безпеки держави,
об'єднаних в один інтегральний індекс, у 2013—2019 рр. неможливо характеризувати як задовільний, хоча протягом
2014—2019 рр. узагальнене значення боргової безпеки покращується та за результатом 2019 р. досягло показника
20,98 %, однак це свідчить лише про те, що стан боргової безпеки України протягом 2013—2018 рр. відповідає діапа-
зону критичних значень і тільки у 2019 р. — нижчій границі небезпечного діапазону характеристичних значень, що є
загрозливою тенденцію, що негативно впливає на стан фінансової безпеки України, спричиняє формування додатко-
вих ризиків та загроз. Отримані результати аналізу дозволяють стверджувати, що саме індикатори боргової безпеки
у системі безпеки фіскального простору роблять найбільший негативний вплив на стан фінансової безпеки.

The main objectives of the study are: assessment of the security of the fiscal space of Ukraine; analysis of absolute
and normalized values of indicators of the state of debt and budget security of Ukraine; proving the hypothesis that
certain indicators of Ukraine's debt security are critical in the financial security system of Ukraine. An algorithm for
monitoring the state of financial security of Ukraine is presented, which summarizes the stages of quantitative analysis
of financial security, which determines the list of indicators that objectively characterize the state of a particular subsystem
of financial security, specifies their characteristic values (ie ranges and absolute values of indicators). optimal, satisfactory,
critical, etc.), takes into account the mechanism of translation of values into normalized indicators, which allows to
achieve dimensionality of interpretations and information unambiguity, presents a method of determining weights (i.e.
the importance of each indicator) and calculating integrated indices for financial security subsystems (also, with the
help of weighting factors determined by experts) are combined into an integrated indicator of the state of financial
security of Ukraine. Based on the well-founded position that financial security structurally consists of fiscal space security
and financial market security, the state of fiscal space security, which consists of budget and debt security for 2013-—
2019, was analyzed. It was found that the state of 5 debt status indicators security of the state, combined into one integrated
index, in 2013—2019 cannot be characterized as satisfactory, although during 2014—2019 the generalized value of debt
security is improving and in 2019 reached 20.98%, but it shows only that the state of debt security of Ukraine during
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах поширення глобалізації,

фінансової кризи у світі, економічної неста-
більності в державі, негативного впливу пандемії
COVID-19 на розвиток держав, діяльність всіх
суб'єктів господарювання, міждержавні відно-
сини актуалізується питання ефективного роз-
поділу та використання державних коштів та
регулювання фіскального простору. Націо-
нальні економіки та їх складові системи пов'я-
зані між собою фіскальними відносинами, які
трансформуються під впливом постійних змін
зовнішніх та внутрішніх факторів: економічні
кризи, валютні коливання, політичні дисбалан-
си, військові конфлікти, стихійні явища тощо.
Для розвитку економіки країни та підвищення
її фінансової безпеки необхідно ефективно
регулювати бюджетні механізми, здійснювати
ефективну боргову політику, тому виникає не-
обхідність проведення оцінки стану безпеки
фіскального простору України, який об'єднує
ці процеси.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему оцінки стану безпеки фіскально-
го простору України розглядали у своїх пра-
цях О. Вишневська [5], Н. Євтушенко, В. Ви-
ноградня [6], Г. Котіна [7], А. Полторак [1; 9],
О. Олійник, І. Сідельнікова [8], Н. Фатюха,
Т. Журавльова [10] та інші вчені. Звертаємо
увагу на те, що в умовах трансформаційної еко-
номіки та перманентного погіршення рівня сус-
пільної довіри до бюджетної та податкової си-
стем України оцінка актуального стану безпе-
ки фіскального простору України зберігає
свою актуальність.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Основними завданнями дослідження є:

оцінка стану безпеки фіскального простору Ук-
раїни; аналіз абсолютних та нормованих зна-
чень індикаторів стану боргової та бюджетної
безпеки України; доведення гіпотези, що

2013—2018 corresponds to the range of critical values and only in 2019 — the lower limit of the dangerous range of
characteristic values, which is a threatening trend that negatively affects the state of financial security of Ukraine, causes
the formation of additional risks and threats. The obtained results of the analysis allow us to state that it is the debt
security indicators in the security system of the fiscal space that have the greatest negative impact on the state of financial
security.

Ключові слова: фіскальний простір, фінансова безпека, безпека фіскального простору,
фіскальна політика, податкова система, бюджетна система, фінансова система, фінансові
умови.

Key words: fiscal space, financial security, fiscal space security, fiscal policy, tax system, budget
system, financial system, financial conditions.

окремі показники стану боргової безпеки Ук-
раїни мають критичні значення в системі фінан-
сової безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У різних країнах застосовуються різні під-
ходи до процесу діагностування рівня фінан-
сової безпеки держави, визначаються та ана-
лізуються різні індикатори її стану. В Україні
основною методикою, затвердженою на зако-
нодавчому рівні, є Методичні рекомендації від
29.10.2013 р. № 1277 [4] щодо розрахунку рівня
економічної безпеки України, однак і вони ма-
ють рекомендаційний характер та не вважають-
ся обов'язковими.

Відповідно до цієї методики моніторинг
фінансової безпеки відбувається на основі
комплексного аналізу 32 індикаторів, об'єдна-
них у 6 інтегральних індексів, які відповідають
підсистемам фінансової безпеки. Ці показни-
ки базуються на статистичних даних держави
і даних, систематизованих завдяки опитуван-
ню респондентів. Так, наприклад, коли значен-
ня індикатора, що є стимулятором, менше кри-
тичного значення та одночасно менше нуля,
застосовується константа згладжування, яка
для кожного показника визначається експер-
тним шляхом. На нашу думку, цей факт зни-
жує рівень об'єктивності отриманих даних,
адже результати моніторингу суттєво зале-
жать від позиції експерта, що проводить роз-
рахунки.

Крім того, у п. 5 р. IV цього методичного
підходу зазначено, що перегляд системи інди-
каторів та діапазонів їх значень має здійснюва-
тися не рідше 1-го разу на 5 років, оскільки в еко-
номіці (національній і світовій) відбуваються
зміни. На момент написання дослідження після
затвердження зазначеної методики жодних змін
до неї не вносилося, що свідчить про те, що її
оновлення не відбувалося. В умовах надзвичай-
них ситуацій у світі, суттєвих змін в економіці,
спричинених у т. ч. поширенням COVID-19, вва-
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жаємо, що це суттєво знижує результативність
затвердженого методичного підходу.

Застосуємо методику Міністерства економі-
чного розвитку і торгівлі України № 1277 [4] та

визначимо рівень фінансової безпеки України за
період 2013—2019 рр. Для цього буде використа-
ний наступний алгоритм дій, розроблений нами
для ефективного використання методики (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм моніторингу стану фінансової безпеки України

Джерело: побудовано автором за методикою [4].
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Отже, в алгоритмі моніторингу стану
фінансової безпеки України (рис. 1) представ-
лено основні етапи процесу кількісного анал-
ізу стану фінансової безпеки України, у межах
якого визначається перелік індикаторів, які
об'єктивно характеризують стан певної підси-
стеми фінансової безпеки, уточняються їх ха-
рактеристичні значення (тобто діапазони, а
яких абсолютні значення показників вважа-
ються оптимальними, задовільними, критич-
ними та інше), враховано механізм переведен-
ня значень у нормовані показники, що дозво-
ляє досягти розмірності тлумачень та інфор-
маційної однозначності, представлено мето-
дику визначення вагових коефіцієнтів (тобто
важливості кожного з індикаторів) та розра-
хунку інтегральних індексів за підсистемами
фінансової безпеки, які у подальшому (також
за допомогою вагових коефіцієнтів, визначе-
них експертним шляхом) об'єднуються в інтег-
ральний показник стану фінансової безпеки
України.

Такий методичний підхід [4] може бути ба-
зисом для комплексного моніторингу стану
фінансової безпеки, результати якого мають
застосовуватися для прийняття управлінських
рішень у сфері нейтралізації загроз у фінан-
совій сфері, зміцнення стану фінансової безпе-
ки України, позитивного впливу на сукупний
стан економічної безпеки держави.

Для діагностування фінансової безпеки
проаналізуємо стан її підсистем шляхом ана-
лізу значень індикаторів, виокремлених за
принципами репрезентативності, достовірності
та інформаційної доступності. В результаті
фінансова безпека України відповідно до Ме-
тодики [4] об'єднує 6 інтегральних індексів (1).

(1),

де  — фінансова безпека держави в j пе-
ріоді;

I
m1j — банківська безпека держави в j періоді;

I
m2j — боргова безпека держави в j періоді;

I
m3j

 — безпека небанківського фінансового
сектору держави в j періоді;

I
m4j

 — грошово-кредитна безпека держави
у j періоді;

I
m5j

 — бюджетна безпека держави в j періоді;
I

m6j
 — валютна безпека держави в j періоді.

Хочемо звернути увагу, що I
m2j , I

m5j — це
складові елементи безпеки фіскального просто-
ру держави, адже саме ці підсистеми фінансо-
вої безпеки об'єднують індикатори у бюджетній
та борговій сферах діяльності держави.

Складники вектора  — це безрозмірні ве-
личини, оскільки розраховані абсолютні зна-

чення їх індикаторів шляхом нормування при-
водяться до єдиної розмірності тлумачень, тоб-
то трансформуються у безрозмірні величини у
діапазоні [0,1]. Цей процес надає можливість
перевести абсолютно різні за економічним
змістом показники до єдиної шкали, а відбува-
тися може абсолютно різними методами, які
загалом спираються на процес порівнянні аб-
солютних значень з чітко визначеними даними
(які вважаються нормальними, оптимальними
або загрозливими).

У Методиці [4] процес переведення індика-
торів у безрозмірні величини відбувається за до-
помогою методу "відносно розмаху варіації" (2).

(2),

де С — стимулятор;
В — дестимулятор;
y

ij
 — безрозмірна величина i-го індикатора

у j періоді;
x

max
, x

min
 — порогові значення i-го індика-

тора у певному діапазоні характеристичних
значень.

У результаті отримуємо безрозмірні вели-
чини індикаторів у діапазоні від 0 до 1, де отри-
мане значення характеризує ступінь наближен-
ня до ідеального значення 1 [4].

Окрім розглянутого методу для трансфор-
мації абсолютних значень індикаторів у без-
розмірні величини застосовуються також ме-
тоди: функціональних залежностей; макроеко-
номічних моделей; стохастичні; нелінійної ди-
наміки; методи експертних оцінок; евристичні;
законодавчий підхід та інші.

Спираючись на обгрунтовану позицію, що
фінансова безпека структурно складається з
безпеки фіскального простору та безпеки фі-
нансового ринку, проаналізуємо стан безпеки
фіскального простору, який складається з бюд-
жетної та боргової безпеки за 2013—2019 рр.

Наявні умови функціонування держави
призводять до того, що рівень фінансової без-
пеки держави суттєво залежить від ефектив-
ності управління державним та гарантованим
державою боргом, індикаторів стану боргової
безпеки та сукупного боргового навантажен-
ня.

Хочемо звернути увагу на те, що протягом
усього досліджуваного періоду стан боргової
безпеки перманентно залишається у критично-
му або небезпечному діапазоні значень, крім
того, боргова безпека — це структурний еле-
мент фінансової безпеки, стан якого виявився
найгіршим у порівнянні з усіма іншими підсис-
темами фінансової безпеки, що доводить те, що
аналіз тенденцій та особливостей її стану збе-
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рігає високий рівень ак-
туальності.

Проаналізуємо ди-
наміку абсолютних зна-
чень індикаторів борго-
вої безпеки України за
2013—2019 рр. та уза-
гальнимо отримані ре-
зультати в таблиці 1.

Відповідно до п. 5 р.
II Методичних рекомен-
дацій від 29.10.2013 р. №
1277 боргова безпека —
це рівень заборгованості
(внутрішньої та зов-
нішньої) з урахуванням
ефективності застосу-
вання та співвідношення
запозичень (внутрішніх і
зовнішніх) та вартості
обслуговування боргу,
що не загрожує фінан-

Роки Індикатори 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Відношення обсягу державного та 
гарантованого державою боргу до 
ВВП, % 

40,15 70,25 79,42 80,97 71,80 60,94 50,28 

Відношення обсягу валового 
зовнішнього боргу до ВВП, % 

77,51 95,83 131,03 121,71 103,92 87,69 79,16 

Середньозважена дохідність ОВДП 

на первинному ринку, % 
13,1 13,4 13,1 9,2 10,5 17,8 16,93 

Довгостроковий суверенний 

кредитний рейтинг України 

(Standard & Poor's) 

0,22 0,20 0,10 0,22 0,22 0,22 0,20 

Відношення обсягу офіційних 
міжнародних резервів до обсягу 
валового зовнішнього боргу, % 

14,4 6,0 11,2 13,7 16,1 18,2 20,78 

Таблиця 1. Динаміка абсолютних значень індикаторів
боргової безпеки України

Джерело: розраховано та систематизовано автором за методикою [4].

Рис. 2. Інституційна модель ефективного управління державним та
гарантованим державою боргом України

Джерело: представлено автором.

Роки Індикатори 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Відношення обсягу державного 
та гарантованого державою боргу 
до ВВП, % 

40,15 70,25 79,42 80,97 71,80 60,94 50,28 

Відношення обсягу валового 
зовнішнього боргу до ВВП, % 

77,51 95,83 131,03 121,71 103,92 87,69 79,16 

Середньозважена дохідність 
ОВДП на первинному ринку, % 

13,1 13,4 13,1 9,2 10,5 17,8 16,93 

Довгостроковий суверенний 

кредитний рейтинг України 

(Standard & Poor's) 

0,22 0,20 0,10 0,22 0,22 0,22 0,20 

Відношення обсягу офіційних 
міжнародних резервів до обсягу 
валового зовнішнього боргу, % 

14,4 6,0 11,2 13,7 16,1 18,2 20,78 

Інтегральний індекс боргової 
безпеки, % 

26,93 14,72 12,76 19,45 18,23 17,63 23,02 

Таблиця 2. Нормовані значення індикаторів боргової
безпеки України

Джерело: розраховано та систематизовано автором за методикою [4].
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совій системі та державному суверенітету і є
достатнім для ефективного задоволення на-
гальних соціально-економічних потреб [4].

Постановою Кабінету міністрів України від
12 лютого 2020 р. № 127 створено Агентство з
управління державним боргом України, а 14 ли-
стопада 2019 р. внесено зміни до Бюджетного
кодексу України в частини ефективного управ-
ління державним боргом, відповідно, законо-
давчо затверджено оновлений механізм управ-

ління боргом та перехід до агентської моделі ре-
гулювання (рис. 2).

Управління державним боргом також роз-
діляють, спираючись на різні стратегії управл-
іння, а саме: фіскально орієнтовану, основною
направленістю якої є скорочення вартості
зовнішніх запозичень; нейтральну, що в основ-
ному спирається на строки обслуговування от-
риманих запозичень та реструктуризацію за-
боргованості; антиціклічну, направлена на ніве-

Рис. 3. Динаміка державного та гарантованого державою
боргу України

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Міністерства фінансів України.

Рис. 4. Нормовані показники боргової безпеки в системі фінансової безпеки України
Джерело: розраховано та побудовано автором за методикою [4].
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лювання впливу кризових явищ та відновлення
нормальних економічних процесів у державі.
Тривалий період в Україні переважала нейт-
ральна стратегія управління державним та га-
рантованим державою боргу, яка в останні
роки трансформується в антиціклічну, оскіль-
ки за результатом 2019—2020 рр. досягнуто
важливі завдання: покращення значення відно-
шення обсягу державного та гарантованого
державою боргу до ВВП та вдосконалення
структури боргових зобов'язань через збіль-
шення питомої ваги внутрішніх запозичень.
Нормовані значення індикаторів боргової без-
пеки України узагальнимо в табл. 2.

Для грунтовної оцінки динаміки стану бор-
гової безпеки держави науковці також викори-
стовують показники, що сигналізують про на-
явну можливість держави виконувати свої зо-
бов'язання, серед яких обсяги запозичень у
розрахунку на одного громадянина держави в

доларовому еквіваленті. Вважається, що ця
сума не повинна перевищувати 200 дол. США
на 1 особу. Проаналізуємо динаміку стану дер-
жавного та гарантованого державою боргу,
розраховану у дол. США загалом по країні та
в розрахунку на 1 особу (рис. 3).

Отже, аналіз даних динаміки стану держав-
ного та гарантованого державою боргу, розра-
хованої у дол. США загалом по країні та в роз-
рахунку на 1 особу (рис. 3), свідчить про те, що
протягом досліджуваного періоду обсяги бор-
гових зобов'язань держави збільшилися з
39685 млн дол. США у 2009 р. до 84241,8 млн
дол. США у 2020 р. (або в 2,12 разів). За цей пе-
ріод обсяги державного та гарантованого дер-
жавою боргу у розрахунку на 1 громадянина
України збільшилися з 863 дол. США у 2009 р.
до 2024 дол. США у 2020 р. (або в 2,34 рази).
Поліноміальна лінія тренду 3-го ступеня свід-
чить про те, що обсяги боргу мають стійку тен-

денцію до подальшого збільшення
(величина достовірності апрокси-
мації R2 =0,95), отже, відповідно до
прогнозних даних сума державного
та гарантованого державою боргу
станом на кінець 2022 р. досягне
110000 млн дол. США.

Представимо нормовані показ-
ники боргової безпеки України в си-
стемі її фінансової безпеки за 2013—
2019 рр. на рисунку 4. Для цього нами
застосовано побудований алгоритм
моніторингу стану фінансової без-
пеки України. З'ясовано, що стан 5-
ти індикаторів стану боргової безпе-
ки держави, об'єднаних в один інтег-
ральний індекс стану боргової без-
пеки держави, у 2013—2019 рр. не-
можливо характеризувати як задо-
вільний, хоча протягом 2014—2019

Роки Індикатори 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Відношення 
дефіциту/профіциту 
державного бюджету до ВВП, % 

-4,45 -4,98 -2,28 -2,94 -1,60 -1,66 -1,96 

Дефіцит/профіцит бюджетних 
та позабюджетних фондів 
сектору загальнодержавного 
управління, % до ВВП 

0,05 -0,23 -0,11 0,13 0,03 -0,20 -0,01 

Рівень перерозподілу ВВП 

через зведений бюджет, % 

30,43 29,11 32,94 32,84 34,09 33,28 32,45 

Відношення обсягу сукупних 
платежів з обслуговування та 
погашення державного боргу 
до доходів державного 
бюджету, % 

33,32 47,68 93,72 33,62 59,80 37,77 46,52 

Таблиця 3. Динаміка абсолютних значень індикаторів бюджетної безпеки України

Джерело: розраховано та систематизовано автором за методикою [4].

Роки Індикатори 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Відношення 
дефіциту/профіциту 
державного бюджету до 
ВВП, % 

0,51 0,40 0,94 0,81 1,00 1,00 1,00 

Дефіцит/профіцит 
бюджетних та 
позабюджетних фондів 
сектору загальнодержавного 
управління, % до ВВП 

0,99 0,95 0,98 0,97 1,00 0,96 1,00 

Рівень перерозподілу ВВП 

через зведений бюджет, % 

0,77 0,89 0,60 0,61 0,49 0,57 0,64 

Відношення обсягу 
сукупних платежів з 
обслуговування та 
погашення державного 
боргу до доходів 
державного бюджету, % 

0,10 0,07 0,03 0,10 0,05 0,08 0,07 

Інтегральний індекс 
бюджетної безпеки, % 

57,72 55,83 63,66 61,83 63,77 65,37 67,35 

Таблиця 4. Нормовані значення індикаторів бюджетної
безпеки України

Джерело: розраховано та систематизовано автором за методикою [4].
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рр. узагальнене значення боргової безпеки
покращується та за результатом 2019 р. досяг-
ло показника 20,98 %, однак це свідчить лише
про те, що стан боргової безпеки України про-
тягом 2013—2018 рр. відповідає діапазону кри-
тичних значень і тільки у 2019 р. відповідає
нижчій границі небезпечного діапазону харак-
теристичних значень, що є загрозливою тенден-
цію, що негативно впливає на стан фінансової
безпеки України, сприяє формування додатко-
вих ризиків та загроз.

Отримані результати аналізу дозволяють
стверджувати, що саме індикатори боргової
безпеки в системі безпеки фіскального просто-
ру роблять найбільший негативний вплив на
стан фінансової безпеки.

Наступною системою безпеки фіскального
простору є бюджетна безпека України, абсо-
лютні значення індикаторів якої розраховано
та узагальнено в табл. 3.

Нормовані значення індикаторів бюджет-
ної безпеки України узагальнено в таблиці 4.

З'ясовано, що стан бюджетної безпеки у си-
стемі безпеки фіскального простору держави
має тенденцію до покращення протягом дослід-
жуваного періоду та порівняно зі станом бор-
гової безпеки може характеризуватися як задо-
вільний (окрім індикатора "відношення обсягу
сукупних платежів з обслуговування та пога-
шення державного боргу до доходів державно-
го бюджету", який також має безпосереднє
відношення до стану боргової безпеки держа-
ви).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У результаті проведеного дослідження було
зроблено такі висновки:

1. Представлено алгоритм моніторингу ста-
ну фінансової безпеки України, в якому уза-
гальнено етапи кількісного аналізу стану фі-
нансової безпеки, у межах якого визначається
перелік індикаторів, які об'єктивно характери-
зують стан певної підсистеми фінансової без-
пеки, уточнюються їх характеристичні значен-
ня (тобто діапазони, а яких абсолютні значен-
ня показників вважаються оптимальними, за-
довільними, критичними та інше), враховано
механізм переведення значень у нормовані по-
казники, що дозволяє досягти розмірності тлу-
мачень та інформаційної однозначності, пред-
ставлено методику визначення вагових ко-
ефіцієнтів (тобто важливості кожного з інди-
каторів) та розрахунку інтегральних індексів за
підсистемами фінансової безпеки, які у подаль-
шому (також за допомогою вагових коефі-

цієнтів, визначених експертним шляхом) об'єд-
нуються в інтегральний показник стану фінан-
сової безпеки України.

2. Спираючись на обгрунтовану позицію, що
фінансова безпека структурно складається з
безпеки фіскального простору та безпеки
фінансового ринку, проаналізовано стан без-
пеки фіскального простору, який складається
з бюджетної та боргової безпеки за 2013—2019 рр.
З'ясовано, що стан 5-ти індикаторів стану бор-
гової безпеки держави, об'єднаних в один інтег-
ральний індекс, у 2013—2019 рр. неможливо
характеризувати як задовільний, хоча протя-
гом 2014—2019 рр. узагальнене значення бор-
гової безпеки покращується та за результатом
2019 р. досягло показника 20,98 %, однак це
свідчить лише про те, що стан боргової безпе-
ки України протягом 2013—2018 рр. відповідає
діапазону критичних значень і тільки у 2019 р.
— нижчій границі небезпечного діапазону ха-
рактеристичних значень, що є загрозливою тен-
денцію, що негативно впливає на стан фінан-
сової безпеки України, спричиняє формуван-
ня додаткових ризиків та загроз.

3. Отримані результати аналізу дозволяють
стверджувати, що саме індикатори боргової
безпеки в системі безпеки фіскального просто-
ру роблять найбільший негативний вплив на
стан фінансової безпеки.
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OUTSOURCING IN AGRICULTURE IN LEADING COUNTRIES OF THE WORLD —
EXPERIENCE FOR UKRAINE

У статті виконано аналіз існуючої практики застосування аутсорсингу в сільському господарстві провідних країн
світу. Розкрито ознаки, що відрізняють аутсорсинг від інших форм співробітництва між підприємствами. Показано
можливість функціонування агропідприємства в якості аутсорс. Перераховано напрями впровадження аутсорсингу
в сільське господарство з метою підвищення його ефективності.

Встановлено, що потреба підприємств у постійному підвищенні ефективності своєї діяльності призводить до по-
яви нових інструментів, що дозволяють досягти цієї мети. Серед цих інструментів одним з найбільш популярних на
сьогодні є аутсорсинг (передача виконання будь-якої задачі або процесу спеціалізованому зовнішньому оператору).
Він набув широкого поширення в промисловості і сфері послуг, оскільки він дозволяє підприємству сконцентрувати-
ся на найбільш рентабельних видах діяльності і знизити витрати. Встановлено, що еволюція моделі залучення сільсько-
господарськими підприємствами зовнішніх операторів характерна і для інших галузей і має тривекторну спрямо-
ваність: від разових завдань до повноцінного ведення певного процесу в інтересах замовника; від простого придбан-
ня послуг до довгострокової інтеграції; від передачі непрофільних процесів до передачі профільних процесів.

На наш погляд, з теоретичної точки зору велике значення має висновок про те, що сільськогосподарські під-
приємства можуть виступати не тільки як Аутсорс, але і в якості аутсорсерів. Це дозволяє намітити шлях подальшого
розвитку аутсорсингу в аграрному секторі шляхом посилення інтеграції підприємств харчової промисловості та
сільськогосподарських підприємств.

По відношенні до традиційної моделі сільськогосподарського аутсорсингу (за якої агробізнес виступає в ролі
аутсорс), на наш погляд, необхідно розробити комплекс заходів щодо непрямої державної підтримки господарств
корпоративного сектору аграрної економіки через підтримку аутсорсерів, що надають послуги сільськогосподарсь-
ким товаровиробникам, а саме: зберігання та транспортування сільгосппродукції.

The article analyses existing outsourcing practices in agriculture in the leading countries of the world. The
characteristics of outsourcing from other forms of enterprise cooperation shown Agribusiness as an outsourcer. Listed
outsourcing to agriculture to improve its effectiveness.

The need for continuous growth by enterprises has been identified the efficiency of its activities leads to the emergence
of new instruments, The United Nations Development Fund for Women and the United Nations Children's Fund have
been instrumental in achieving this goal.

Among these tools is one of the most currently currently popular is outsourcing (transferring any execution any task
or process by a specialized external operator). It received a wide range of Diffusion in industry and services because it
enables the enterprise focus on the most cost-effective activities and reduce costs. The evolution of the model for attracting
agricultural. Other industries are characteristic of external operators and have three-pronged approach: from one-off
tasks to full-fledged maintenance the customer from simply purchasing services in the long term integration; from transfer
of non-core processes to transfer of process profiles.

In our view, from a theoretical point of view, the conclusion that that agricultural enterprises can act not only as an
outsourcer, but also as outsourcers. This points the way for further development outsourcing in the agricultural sector
through increased enterprise integration food and agricultural industries.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Потреба підприємств у постійному підви-

щенні ефективності своєї діяльності призво-
дить до появи нових інструментів, що дозволя-
ють досягти цієї мети. Серед цих інструментів
одним з найбільш популярних на сьогодні є аут-
сорсинг (передача виконання будь-якої задачі
або процесу спеціалізованому зовнішньому
оператору). Він набув широкого поширення в
промисловості та сфері послуг, оскільки він
дозволяє підприємству сконцентруватися на
найбільш рентабельних видах діяльності і зни-
зити витрати. Очевидно, це ставить питання про
можливість використання досвіду застосуван-
ня аутсорсингу, накопиченого в інших галузях,
і в сільському господарстві з метою підвищен-
ня ефективності діяльності господарств корпо-
ративного сектору аграрної економіки.

До основних першопричин застосування
аутсорсингу суб'єктами господарювання в
сфері агробізнесу можна віднести таке: підви-
щення якості виробленої продукції, наданих
послуг, виконаних робіт та стабілізація чи
зменшення рівня витрат; прискорення появи су-
часних технічних комплексів; розробка ме-
тодів, що дозволяють виявити періоди низької
і високої ефективності функціонування
підприємства протягом певного періоду часу;
в періоди значного коливання попиту, а також
в несприятливі періоди сільськогосподарських
робіт на умовах аутсорсингу доцільно залучи-
ти персонал і додаткову техніку. Також варто
відзначити, що передаючи у аутсорсинг ланку
виробничого ланцюжка, сільськогосподарські
підприємства можуть сконцентруватися на ос-
новній діяльності, водночас мінімізувати ви-
трати виробничо-господарської діяльності і
спростити структуру управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у формування теоретичних
та методичних основ використання аутсорсин-
гу у господарській діяльності підприємств

Relative to the traditional model of agricultural outsourcing (Agribusiness is outsourcing) in our view, it is necessary
to develop a set of measures for indirect state support to households the rural corporate sector through the support of
outsourcers that provide services to agricultural producers, namely, storage and transport of agricultural products.

It may be noted that outsourcing in the village can be effective not only access of agribusiness to new production and
management technology (if the agricultural enterprise is outsourcing), but also to upgrade their production capacity (if
a model is used in which The enterprise sector of the agrarian economy is an outsourcer).

Ключові слова: аутсорс, аутсорсинг, сільськогосподарське підприємство, послуга, сільсько-
господарська продукція.

Key words: outsourcing, outsourcing, agricultural enterprise, service, agricultural products.
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Н.І., Шарчук Т.В., Янковська Л.А. та інші. Ос-
новна увага більшості вчених приділяється виз-
наченню сутності аутсорсингу, механізму його
впровадження, а також виокремленню основ-
них видів і форм використання такого інстру-
менту управління діяльністю підприємства.
Проте поза їх увагою залишилась проблема
активізації аутсорингу в аграрному секторі
України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в оцінці організаційної

та економічної сутності аутсорсингу та на їх
основі розробити практичні рекомендації по їх
застосуванню в практичній діяльності вітчиз-
няних сільськогосподарських підприємств.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як свідчать результати досліджень, прак-

тичне застосування аутсорингу в аграрному
секторі України перешкоджає низка першоп-
ричин, зокрема: небажання і неготовність сіль-
ськогосподарських підприємств відмовитися
від самостійного виконання певних техноло-
гічних процесів через невпевненість у сумлін-
ності оператора; небажання оплачувати послу-
ги зовнішніх виконавців (хоча в кінцевому ра-
хунку використання профільних операторів у
більшості випадків це дешевше, але з психоло-
гічної точки зору їх оплата коштує дорожче,
ніж використання власних квазібезкоштовних
виробничих потужностей); відсутність об'єк-
тивної потреби в послугах зовнішніх опера-
торів (оскільки для використання аутсорсингу
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необхідно, щоб підприємство функціонувало
на висококонкурентному ринку, мало б достат-
ній рівень рентабельності і прагнули підвищи-
ти свою конкурентоспроможність); нестача
операторів, які адаптують свої послуги під спе-
цифічні запити сільгосппідприємств (сільське
господарство відрізняється низькою рента-
бельністю і сезонністю робіт, що є мало при-
вабливим для аутсорсеров, які зацікавлені в
стабільному потоці замовлень і в наявності у
замовника, який готовий оплачувати якісні по-
слуги) — ця проблема багато в чому випливає з
попередньої (якщо б сільськогосподарські
підприємства були б в змозі генерувати стійкий
платоспроможний попит на послуги про-
фільних аутсорсеров, такі б неодмінно з'яви-
лися) [1].

Як видно з вищесказаного, по суті справи
йдеться про організаційне відставання сіль-
ського господарства від д сфери послуг і про-
мисловості.

Крім того, автори, що займаються дослід-
женням проблеми застосування аутсорсингу в
аграрному секторі, вважають, що господарства
корпоративного сектору аграрної економіки
можуть виступати тільки в якості замовників
аутсорсингу, а не операторів (на відміну від
промислових підприємств і фірм сфери послуг,
які можуть виконувати обидві функції) [2].
Таке сприйняття суб'єктів господарювання в
сфері агробізнесу склалося історично — в разі
необхідності вони дійсно приваблюють для ви-
рішення тих чи інших завдань зовнішніх вико-
навців, як правило, зі сфери виробничих послуг,
зокрема машинно-технологічні станції), але
самі в якості виконавців для підприємств зі сфе-
ри послуг або промисловості не виступають.

У США, Канаді та більшості країн Західної
Європи весь процес закупівель — від складан-
ня технологічних карт і систем захисту та хар-
чування до планування бюджету і власне до-
ставки в господарство — все частіше переда-
ють у руки компаній-виробників виробникам
вхідних матеріальних ресурсів. В Україні ці про-
цеси тільки починають впроваджуватися: дис-
триб'ютори починають надавати господар-
ствам готові рішення та агрономічний супровід.

Обробка грунту, посів, внесення добрив,
захист посівів — процеси, в яких один день
може вплинути на весь сезон. Оскільки від по-
сіву залежить 30% врожаю, то це поки найменш
просунутий напрям аутсорсингу в агробізнесі.

Передавати захист посівів в Україні на аут-
сорс у практиці діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств не набуло поширення, попри
великі кадрові проблеми вітчизняного рослин-

ництва і відсутність потрібної кількості техні-
ки в господарствах. Хоча ця практика посту-
пово починає приживатися.

Нині в Україні на аутсорс в основному пе-
редається здійснення біологічного захисту
посівів сільськогосподарських культур в госпо-
дарствах корпоративного сектору аграрної
економіки.

Проте сільськогосподарські товаровироб-
ники провідних країн світу на основі відповід-
них угод доручають догляд за посівами сто-
роннім фахівцям, які вчасно приїдуть, оцінять
проблему і вирішать її максимально ефектив-
ним способом або ж виконають належну про-
філактику. В потрібний час аграрії просто за-
мовляють огляд і обробку посівів, не поклада-
ючись на власні знання, яких може не вистачи-
ти.

Поширеною в Україні є практика оренди
сільгосптехніки разом з операторами на вико-
нання певних технологічних процесів. Перева-
ги — не потрібно мати власний великий техніч-
ний парк і витрачатися на утримання і ремонт
тракторів і комбайнів, які нині коштують досить
дорого [3]. Недоліки — можливість зустріти
орендодавця, який передусім працює у власно-
му господарстві, а орендарям надає послуги за
залишковим принципом. Але це вже питання
контролю і ретельного вибору серед гравців на
цьому ринку.

Так, агрогруппа "Агрейн", попри великий
техпарк у 44 комбайна, під час збиральної кам-
панії додатково орендує для своєчасного вико-
нання всіх робіт автотранспорт і зернозби-
ральні комбайни (мінімум 10 комбайнів).

А ось агрохолдинг "Кернел", маючи 135 влас-
них обприскувачів, додатково наймає щоріч-
но, в залежності від специфіки сезону, ще 10—
15 одиниць такої техніки.

У країнах Європи, Азії та Америки оренда
техніки, залучення сезонних працівників-опе-
раторів і передача технологічних операцій на
поле відбуваються на умовах аутсорсингу в 70%
випадків. Якщо не повністю, то частково.

Так, машинно-тракторна станція J.Henke в
Німеччині надає послуги з оренди комбайнів,
пресів, причепів, обслуговуючи за сезон близь-
ко 1000 клієнтів. Бізнес побудований виключ-
но на наданні послуг фермерам: надання тех-
ніки в оренду, професійне навчання механіза-
торів, післягарантійне обслуговування техніки
[4].

У країнах Західної Європи і США основу
сільськогосподарського виробництва склада-
ють сімейні ферми. Фермери набувають весь
набір машин, необхідний для механізованого та
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автоматизованого виробництва сільськогоспо-
дарської продукції.

Продуктивність багатьох сучасних машин
така, що їх необхідна сезонна завантаження
перевищує розміри не тільки дрібних, але і се-
редніх ферм. У той же час їх ціни вимірюються
десятками і сотнями тисяч доларів і мають тен-
денцію до зростання, збільшуючи (через амор-
тизацію) собівартість продукції. Все це змушує
фермерів шукати шляхи підвищення заванта-
ження машин (тим самим знижуючи питомі
амортизаційні відрахування собівартості оди-
ниці продукції) через спільне їх використання.

Фермери домовляються про створення ма-
шинного рингу. Вони повідомляють один одно-
му про те, які у них на фермах є в повному об-
сязі завантажені машини і в який час вони мог-
ли б виконувати на них роботи для інших. Ко-
жен з фермерів-членів машинного рингу най-
має колег, і ті на своїх машинах виконують не-
обхідну роботу. Виникає кругова допомогу
(звідси і назва "ринг" — коло, кільце). Більш
точне узгодження термінів і контроль за вико-
нанням робіт здійснюються через диспетчерсь-
ку машинного рингу.

Доцільність такого варіанта організації ви-
користання техніки, особливо дорогий, висо-
копродуктивної, спеціалізованої, очевидна.
Фермерам-членам машинного рингу вже не
обов'язково мати повний набір техніки, це еко-
номить фінансові кошти, знижує амортизаційні
відрахування і собівартість продукції [5].

У Швеції аналогічна організаційна форма
спільного використання техніки отримала на-
зву "машинні списки". Організація і сутність
роботи ті ж, що і в машинних рингах. У них бе-
руть участь приблизно 25% шведських фер-
мерів.

У Франції об'єднуються в гуртки з обміну
технікою. Юридичною формою такого об'єд-
нання є асоціація, яка не має на меті отриман-
ня прибутку. Її юридичний статус визначаєть-
ся спеціальним законом. Невеликі внески фер-
мерів і комісійні внески в розмірі 1—2% від суми
оплати вартості використання машини витра-
чаються на компенсацію інформаційно-орган-
ізаційних витрат.

Вигоди такого співробітництва очевидні.
Одні фермери отримують можливість швидко
знайти відсутню машину для нетривалої робо-
ти. Інші, навпаки, можуть здати в прокат тим-
часо не потрібну в власному господарстві тех-
ніку і скоротити тим самим витрати на її прид-
бання і утримання.

Товариства по спільному використанню
техніки (машинні гуртки) набули поширення в

Австрії, де 176 товариств об'єднали 64,5 тис.
Фермерів. У Бразилії є 550 товариств з більш
ніж 10 тис. Членів. У Люксембурзі об'єднані в
товариства селяни обробляють 87% сільсько-
господарських земель.

Подібні машинні товариства з обміну тех-
нікою набули широкого поширення в багатьох
інших країнах Західної Європи і в Японії.

Найважливішою відмінністю і перевагою
межфермерской кооперації при використанні
сільськогосподарської техніки в зарубіжних
країнах є її некомерційний характер.

Головна мета об'єднання — поліпшення ви-
користання машин. Економічна зацікавленість
визначається зростанням доходів фермера від
основного виробництва. Головними перевага-
ми спільного використання техніки є знижен-
ня потреби в машинах і витрат на її придбання
і експлуатацію, скорочення термінів проведен-
ня робіт.

Як показав досвід, для вітчизняного сіль-
ськогосподарського виробництва одними з
найбільш прийнятних об'єднань подібного типу
є машинно-технологічних станцій (МТС), хоча
основна частина їх ще знаходиться на стадії
становлення і облаштування. Прийоми, мето-
ди та показники роботи машинно-технологіч-
них станцій представляють ис виняткових інте-
рес і можуть бути покладені в основу нового
напряму технічного переозброєння сучасного
сільськогосподарського виробництва.

Моніторинг посівів і контроль більшості
операцій в агровиробництва ще тільки набува-
ють статусу необхідних складових рослинниц-
тва. Тому вітчизняні компанії часто залучають
фахівців, які могли б виконувати цю роботу
замість них або хоча б встановити і налагодити
системи моніторингу полів (метеостанції, GPS-
навігація, телематика і т.д.) і провести навчан-
ня співробітників господарства. Не всі, звичай-
но, але прогрес не стоїть на місці.

За кордоном системи моніторингу посівів в
основному обслуговують і використовують
сторонні служби. І це стосується не тільки об-
стеження посівів або використання таких су-
путникових систем, але і моніторингу техніки.
Так, виробники сільськогосподарської техніки
надають послуги моніторингу та постійно по-
відомляють аграріям про все у нюансах: як і де
саме зараз працює техніка, які незрозумілі мо-
менти в роботі помічені, які чинники говорять
про необхідність позапланового технічного
обслуговування. Те ж саме і з метеомоніторін-
гом і відстеженням стану посівів.

В Україні з кожним роком також стає все
більше господарств, які впроваджують на



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2021

79

підприємствах інтегровані системи управління
рослинництвом. "Агротрейд", "Кернел" та інші
холдинги використовують як систему Cropio,
витрачаючи $ 1,5 на гектар.

У Західній Європі збирання і транспорту-
вання вирощеного урожай сільськогоспо-
дарських культур ніхто не здійснює через еко-
номічну неефективність. На думку фахівців,
простіше і дешевше найняти сторонніх під-
приємців з власною технікою. У Німеччині,
як правило, купують техніку на весь сільгос-
пкооператив і далі вже між собою розподі-
ляють техніку за потребою. В Україні по-
дібна практика також приживається, але по-
вільніше.

Зберігання в багатьох випадках передаєть-
ся на аутсорс, оскільки багато господарств
просто не мають для цього власних потужно-
стей.

Наявність значно кількості в країнах ЄС
та США малих фермерських господарств з
метою їх ефективного розвитку стимулює до
розвитку кооперативного руху. Так, через
кооперативні об'єднання виробників сільсь-
когосподарської продукції та продовольчих
товарів у США надходить у кінцеве спожи-
вання приблизно 60% готової продукції, в
країнах ЄС — від 20 до 80% (за видами про-
дукції) [6]. До переваг кооперативних форм
збуту в порівнянні з комерційними можна
наступне: можливість формування на основі
об'єднання розрізнених виробників великих,
цілком конкурентоспроможних структур;
можливість повного усунення численних по-
середників з процесу руху продукції від поля
до споживача; можливість наділення функ-
цією головного координатора цього процесу
безпосередніх виробників сільськогоспо-
дарської продукції, оскільки тільки вони за-
цікавлені в тому, щоб більше виробляти, за-
безпечувати високу якість продукції, все ре-
алізувати; здатність розподіляти доходи між
учасниками кооперативної процесу відпові-
дно до їхнього внеску.

Але є і ще одна перевага, яке зазвичай не
торкається під час обговорення проблем збу-
ту. Являючись, по економічній природі соціаль-
но-орієнтованої формою, кооперативи здатні
застосовувати економічні обгрунтовані, дос-
тупні населенню ціни на продукти харчування
[7]. Всі інші форми організації діяльності в аг-
рарній сфері є комерційними і не здатні вирі-
шити подібні завдання.

У більшості країн Європи (Голландія, Фран-
ція, Німеччина) поширена практика доручень з
продажу вирощеної продукції посередникам,

які моніторять цінової ринок, вивчають пропо-
зиції, ведуть переговори із зацікавленими по-
купцями.

В Україні малі господарства господарства
корпоративного сектору аграрної економіки
поки вважають за краще продавати вирощений
урожай самостійно, реалізуючи її головним
чином торгово-посередницьким структурам за
їхніми правилами. Великі компанії працюють
зазвичай трохи інакше: створюють дорадчі
служби, які займаються збутом, залучають сто-
ронніх фахівців для вивчення ринку, шукають
виходи на великих посередників, які можуть
запропонувати дійсно вигідні умови для збуту
на зовнішніх ринках продовольства. Але і тут
практика аутсорс у продажах поки проявляєть-
ся слабо.

У Канаді компанія Serecon займається за-
лученням фахівців, які проводять повноцінне
управління земельними ресурсами, яку власни-
ки не хочуть обробляти самі, проте не хочуть
продавати. З власником землі обговорюють
вартість оренди, яка еквівалентна середньорин-
кової. Проводять аналіз грунту, планують
сівозміну, а також які культури будуть виро-
щувати на конкретних ділянках. Потім доно-
сять всі ці відомості до власника, знаходять
орендаря і працюють разом з ним.

Власник землі одержує 1/3 доходу (гроши-
ма або урожаєм). Так зване custom farming —
ведення агробізнесу, за якого окремі операції
виконуються спеціалізованими компаніями на
підставі угоди, — це класичний аутсорс. Він
дуже популярний в США і Англії, де багато
поколінь власників сільгоспземель користу-
ються такою послугою.

ВИСНОВКИ
На наш погляд, з теоретичної точки зору

велике значення має висновок про те, що
сільськогосподарські підприємства можуть ви-
ступати не тільки як Аутсорс, але і в якості аут-
сорсеров. Це дозволяє намітити шлях подаль-
шого розвитку аутсорсингу в аграрному сек-
торі шляхом посилення інтеграції підприємств
харчової промисловості та рофірм.

Що ж стосується традиційної моделі сіль-
ськогосподарського аутсорсингу (при якій
агробізнес виступає в ролі Аутсорс), то тут,
на наш погляд, необхідно розробити комплекс
заходів щодо непрямої державної підтримки
сільськогосподарських підприємств через
підтримку аутсорсеров, що надають необ-
хідні в сільській місцевостіі послуги, а саме:
зберігання та транспортування сільгосппро-
дукції.
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Необхідно відзначити, що аутсорсинг на
селі може стати ефективним інструментом
не тільки доступу господарств корпоратив-
ного сектору аграрної економіки до нових
виробничих і  управлінських технологій
(якщо сільгоспфірма є Аутсорс), але і по-
новлення їх виробничих потужностей (в
разі використання моделі, в якій сільсько-
господарський товаровиробник є аутсорсе-
ром).
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