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CRISIS: ETYMOLOGY, ESSENCE, MODERN APPROACH 

TO THE DEFINITION 

 

Аннотація. Досліджено етимологію та основні підходи 

до визначення сутності терміну «криза», надано авторське 

його тлумачення. Систематизовано ключові ознаки, які 
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характеризують кризу як головний об‟єкт антикризового 

управління підприємством. На основі дослідження поглядів 

сучасних науковців викладено сутність причинно-наслідкового 

ланцюга виникнення кризової ситуації на підприємстві.  

Ключові слова: криза, ознаки кризи, сутність кризи, 

антикризове управління. 

 

Abstract. The etymology and the main approaches to the 

definition of the essence of the term "crisis" are investigated, the 

author's interpretation is given. Systematized the key features that 

characterize the crisis as the main object of anti-crisis management 

of the enterprise. Based on a study of the views of modern scientists, 

the essence of the causal chain of a crisis situation in an enterprise is 

revealed. 

Keywords: crisis, signs of crisis, the essence of the crisis, anti-

crisis management. 

 

Базовим в понятійному апараті та концепціях 

антикризового управління підприємством є термін «криза». Від 

того, який зміст вносять керівники та провідні фахівці 

вітчизняних підприємств у його розуміння безпосередньо 

залежить конструкція теорії та методології антикризового 

управління підприємством. Поряд з тим, що на сьогодні існує 

значна кількість економічної літератури з питань антикризового 

управління, досить обмежено розкрито зміст кризи як об’єкта 

цього управління, що підвищує актуальність опрацювання 

теоретичних аспектів у даному напрямку. 

Вивчення економічної літератури, показало, що в 

сучасному розумінні до недавнього часу термін «криза» містив 

лише негативний зміст, пов'язаний з великим ризиком для 

подальшого існування підприємства [1, с. 24]. Сьогодні 

науковцями та практиками сформовано нове сприйняття 

«кризи»: її розглядають як випробування та поштовх, що при 

достатній міцності та концентрації зусиль, спроможний 

створити нові передумови для забезпечення подальшого 

розвитку підприємства на якісно новому рівні. Проте, 

полярність підходів до трактування сутності терміну «криза» 
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викликає певні дискурси у наукових колах, що ускладнює 

вирішення питань практичного характеру. 

Доречно відзначити, що теоретичне дослідження 

визначення сутності терміну «криза» виявило значну 

суперечливість щодо його трактування у різних мовах світу. 

Вивчення феномена «кризи» має тривалу історію і цікавив ще в 

античності древніх греків. Так, давньогрецьке дієслово «krinein» 

означає щоденний стан життя, яке вимагає щось перевіряти і 

вибирати, на щось вирішуватися [2]. Іменник «криза» (від грец. 

Χρίσιζ – вихід, закінчення) походить від нього, і сучасні 

словники [3; 4; 5] місять різні інваріантні тлумачення цього 

слова: відмінність, різні можливості, вибір або відбір, розрив, 

недолік, рішення, пошук, розв'язування, вирок, вияснення та 

інші. Стародавні греки використовували поняття кризи в трьох 

варіантах: в клінічній концепції лікаря Гіппократа, в історичній 

концепції історика Тукідіда і драматургії поета Аристотеля. У 

клінічній концепції криза розглядається як вирішальна стадія 

хвороби і переломний момент, після якого відбуваються зміни в 

стані хворого. Історична концепція вживає кризу в схожому 

контексті, як момент зміни. Для драми криза являє собою 

посилення конфлікту наявністю у героя вибору − віддалитися 

від цієї ситуації або змінитися і за допомогою переживання 

кризи перейти в нову сутність [6]. 

Своєю чергою, індоєвропейські джерела [6, с. 323-332] 

свідчать, що криза очищає, спокутує вину. Це означає, що в 

цілому «криза» характеризує «очищення» економічного ринку 

від нерентабельних та неконкурентних підприємств. В 

результаті присутність на ринку зберігають тільки ті 

підприємства, які мають значний потенціал та можуть 

пристосуватися до динамічних змін зовнішнього середовища. 

Для споживача це є позитивним фактом, оскільки, в результаті 

такого «природного відбору» залишаються ті підприємства, які 

пропонують високоякісну продукцію, що має 

конкурентоспроможну ціну. 

Заслуговує на увагу німецький варіант трактування 

«кризи» («krisis») як переломного моменту, результату, 

поворотного пункту у розвитку соціально-економічних систем 
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[7]. В даному аспекті за внутрішнім змістом «криза» являє 

собою революційний вибух, що порушує еволюційний розвиток 

системи і сприяє її переходу в новий, більш досконалий стан. У 

функціональному плані криза має двоїсту природу − одночасно 

руйнуючи стару господарську систему криза створює умови для 

розвитку підприємства в новій якості. Слід відзначити, що у 

крайній формі свого прояву криза не виникає несподівано, а є 

результатом розвитку певних процесів, ініційованих як 

зовнішнім ринковим середовищем, так і безпосередньо самим 

суб'єктом підприємництва. У даному контексті з позиції 

антикризового управління центральним представляється 

визначення кризи в широкому сенсі як перманентного процесу 

розвитку конфлікту підприємства із зовнішнім середовищем, 

обумовленого зіткненням їх суперечливих інтересів. 

Заслуговує на увагу, той факт, що відмінності у 

трактуванні кризи відбуваються не тільки з часом, а й 

відрізняються західний та східний погляди на це явище. 

Відповідно китайського трактування «криза» (危机 − вейцзи) 

позначається двома ієрогліфами, що одночасно об'єднують 

загрозу (危 − небезпека, круча) для подальшого існування та 

можливість (机 − початок, корінь, механізм, важливий момент, 

таємниця) для оновлення та розвитку системи [8]. 

В українській мові термін «криза» з'являється в першій 

половині XVIII сторіччя завдяки впливу німецької науки та 

культури [3] і, спочатку використовувався в основному в 

медицині і в театрі. В медицині «криза» означала різку зміну 

перебіг хвороби, після якого хворий або видужував, або вмирав. 

В театрі «криза» − вирішальний момент, кульмінація 

театральної вистави [9, с. 314]. 

Починаючи з ХІХ сторіччя термін «криза» утверджується 

в якості одного з ключових понять економічної науки. 

Враховуючи витоки первісних сфер його застосування 

(медицина та театр), під «кризою» розуміється небажана та 

драматична фаза розвитку економічної системи, для якої 

характерні коливання, негативні наслідки та перешкоди [10].  

Сучасні словники [4] трактують термін «криза» − як 

момент, що розділяє все те, що було раніше, від того, що буде 
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після; поворотна точка, поворотний момент; дуже небезпечна, 

повна загроз ситуація, що вимагає негайного вирішення. В 

даному контексті, криза є моментом істини, коли виживають 

найсильніші (сила, в нашому розумінні, акцентує увагу на 

«гнучкості» суб’єктів господарювання). Це означає, що на тлі 

зростаючих побоювань у сфері бізнесу, фактична економічна 

ситуація може зіграти на користь підприємств, змушуючи їх 

гнучко реагувати на зміни бізнес-середовища та активно 

прилаштовувати свою діяльність під зазначені зміни. 

У закордонних європейських джерелах [11; 12; 13; 14] 

також відсутні чітко визначені межі тлумачення терміну 

«криза». Так, Оксфордський словник синонімів сучасної 

англійської мови дозволяють сформулювати наступну 

узагальнену дефініцію концепту «crisis» − це період великої 

небезпеки, труднощів і невизначеності, коли необхідно 

вирішувати проблеми або приймати важливі рішення. [14, с.156-

157]. Таке трактування акцентує увагу на тимчасовості кризи та 

її загрозі для підприємства. Своєю чергою, Кембриджський 

словник [11] трактує кризу як ситуацію, яка досягла 

надзвичайно шкідливого чи небезпечного стану. Проте, на наш 

погляд, дане трактування є досить вузьким та однозначним. 

Оскільки, для однієї частини підприємств криза, це вісточка 

початку «закату» діяльності, спаду життєвого циклу;  для інших, 

навпаки, криза може бути − провісником чогось нового 

(оскільки прагнення підприємства до збереження присутності на 

ринку призводить до якісного оновлення діючих бізнес-моделей 

та реінжинірингу ключових бізнес-процесів). Відповідно до 

словника бізнес-термінів «Business continuity glossary» криза − 

це критична подія, яка у разі відсутності своєчасної реакції, 

може призвести до драматичного негативного ефекту [15]. 

Безумовно, криза є «критичним моментом» в діяльності 

підприємства. При цьому слід зазначити, що даний «момент» 

може бути позитивним (у випадку коли підприємство завдяки 

кризі отримує нові властивості та конкурентні переваги) та 

негативним (якщо якість антикризових дій підприємства 

достатньо низька або підприємства є взагалі бездіяльним під час 

кризи».  
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На основі узагальнення представлених сучасними 

словниками трактувань сутності терміну «криза» побудовано 

семантичне поле (рис. 1), на основі якого визначені асоціативні 

термінів, які дозволяють окреслити можливий смисловий  

простір багатоаспектності тлумачення терміну «криза». 

 

 
Рис. 1. Ознаки, які є складовими семантичного поля 

концепту «криза»  

(розроблено автором на основі узагальнення [2-4]) 

 

Відповідно до представленого семантичного поля, 

діалектичний погляд на визначення сутності кризи передбачає 

бачення у феномені кризи як негативних, так і позитивних 

моментів, що, відповідним чином, проявляється в поляризації 

точок зору вчених при розкритті сутності даної дефініції та 

розставленні різних акцентів на тих або інших аспектах, які її 

характеризують. 

Так, вивчення сучасної економічної літератури свідчить 

про відсутність загальноприйнятого підходу до визначення 

сутності терміну «криза», оскільки кожен науковець розставляє 

власні акценти. Систематизація трактувань терміну «криза» 

представлена в таблиці 1.  

Здійснений науковий пошук та узагальнення існуючих 

трактувань сутності терміну «криза» в економічній літературі 

дозволило визначити, що досить розповсюдженим в 

економічній літературі [16, 23] є підхід, відповідно якого 

«криза» розглядається як гостра, нестабільна ситуація, що має 

негативні наслідки. При даному підході  криза являє собою 

загрозу, яка при умові її ігнорування спричиняє нестабільність 

або зміни в системі, призводить до порушення її рівноваги та 

має «обвальний» характер, що призводить до руйнування 

системи. Фактично розвивається суперечність між цілями 

 

криза 

Трагедія 

катастрофа 

лихо 

Переломний момент, 

зміна, зниження, 

падіння, економічний 

спад, дестабілізація 

Розвиток 

відродженняо

новлення 
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систем мікрорівня і засобами їх досягнення. На цю обставину 

звертає увагу Р. Стівенс, який визначає кризу як «…стан, при 

якому існуючі засоби досягнення цілей стають неадекватними і, 

як наслідок, виникають непередбачувані ситуації і проблеми» 

[16]. Своєю чергою, В. С. Король характеризуючи сутність 

кризи відмічає, що «…криза − це процес, в якому одночасно 

присутні і майбутнє початок, і кінець. При цьому майбутнє ще 

не усвідомлено, а уява вже малює тільки негативні наслідки, 

пов'язані з ліквідацією колишнього, звичного стану» [6].  

Таким чином, відповідно логіки проведеного 

етимологічного дослідження сутність «кризи» розкривається в 

наступних головних ознаках даного терміну: 

1) криза є порушенням рівноваги (напрям її зміни 

(позитивний або негативний) визначається накопиченим 

потенціалом та можливостями підприємства щодо 

максимального його задіювання в нестандартних ситуаціях; 

2) криза виконує руйнівну функцію. У даному контексті 

криза характеризує свого роду «екстремальний стан 

підприємства», з якого є тільки два виходи: або перехід на 

новий більш досконалий рівень або припинення існування в 

такій якості. При умові, якщо підприємство має можливості 

подолати загрози життєздатності воно отримує нові якості, і, 

завдяки цьому, відбувається перехід підприємства на інший 

якісно новий рівень розвитку [17]. 

Проте, на наш погляд, сприйняття кризи в якості 

«негативу» є, на наш погляд, не достатньо коректним, оскільки, 

як свідчить практика багатьох провідних вітчизняних та 

закордонних підприємств, в умовах динамічного зовнішнього 

середовища «криза» може виступати свого роду «механізмом 

запуску» нових можливостей підприємства, оскільки, містить 

нотки «зручного випадку». 

Ми повністю погоджуємося з колом вітчизняних 

науковців [1, 18], які характеризують кризу як поворотний 

(переломний) момент, який може бути обумовлений як 

зовнішніми, так і внутрішніми чинниками.  
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Таблиця 1 – Основні підходи до визначення сутності терміну 

«криза» 
Автори Характеристика кризи  

Кейнс  
Дж. М. 

Раптова й різка зміна тенденції зростання розвитку 
на тенденцію зниження темпів економічного росту 
суб’єкту господарювання. 

Чернявский 
А. Д. 

Криза являє собою ситуативну характеристику 
функціонування суб'єкта, що є наслідком невизначеності 
в його зовнішньому та внутрішньому середовищі. 

Бартон  
Л. 

Криза це явище частіш за все, є широкомасштабним, 
має такі наслідки, які можуть завдавати серйозної 
шкоди ринковим суб’єктам та всім його підсистемам  

Браун Р. 
Криза – це проблема, яка несподівано виникла та 
потребує негайного реагування, в іншому випадку ця 
проблема загрожує надзвичайними наслідками 

Крутик  
А. Б. 

Криза – це будь-яка якісна зміна процесу, перехід від 
існуючого положення до іншого, істотно відмінного 
за основними параметрами. У цьому значенні 
перехід від стабільності до погіршення – це кризова 
ситуація в розвитку системи  

 

Грязнова А. 
Криза є природним явищем у діяльності суб’єктів 
господарювання. 

Лігоненко Л. 
Криза є однією з стадій циклу розвитку суб’єкту 
господарювання, переборення якої дає змогу 
забезпечити подальший розвиток підприємства  

Захаров В. 
 

Криза є зміною негативною, глибокою та, як 
правило, очікуваною, але у той же час несе в собі 
нові можливості для розвитку. 

Шершньова 
З. 

 

Загальна універсальна фаза будь-якого циклу, період 
порушення рівноваги; різкий крутий перелом у чому-
небудь, тяжкий перехідний стан; гостре утруднення з 
будь-чим, тяжке становище. 

Білих Л. П. Крайнє загострення суперечностей розвитку; 
наростаюча небезпека банкрутства, ліквідації; 
переломний момент в процесах змін. 

Маренков  
Н. Л. 

Об'єктивне явище в соціально-економічній системі, 
що характеризує рівень розвитку людини, нестачу 
знань, недосконалість управління. 

Салига  
С. Я. 

Фаза розбалансованості діяльності суб'єкта 
господарювання і втрати можливостей управління 
фінансовими відносинами. 
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Так, відповідно даного підходу криза – являє собою 

крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі 

(підприємстві), що зумовлює  перехід системи на новий, більш 

досконалий рівень, або припинення існування у даній якості.  

В даному контексті заслуговує на увагу погляд 

вітчизняного науковця К. А. Пріб, відповідно якого «… криза є 

переломним моментом в економічній динаміці чи у процесі 

розвитку економічної системи, що характеризується зміною 

домінуючої тенденції на протилежну та за якого стає 

неможливим продовження попереднього етапу, подальше 

застосування старих способів руху і регуляції.  

Тому в момент кризи система руйнується, а процес 

припиняється, що призводить до кардинальної зміни траєкторії 

руху, нового способу регуляції, нових засад функціонування 

системи» [18, c. 13-17]. Зазначимо, що характеристика сутності 

кризи науковцем як «переломного моменту» може містити у 

собі як потенціал руйнування, так й оновлення, розвитку. Це 

дозволяє стверджувати, що криза є результатом певних процесів 

як у внутрішньому, так і зовнішньому середовищі, її «.. 

неможливо досліджувати відокремлено від об’єкта, на який вона 

впливає, криза не має власних характеристик, власних елементів 

прояву. Судити про неї можна виключно виходячи зі зміни 

параметрів життєдіяльності господарської системи, яка 

знаходиться чи потенційно може потрапити під дію кризи, або 

по тих процесах у внутрішньому середовищі господарської 

системи чи її зовнішньому оточенні, які призводять до 

виникнення і поглиблення кризи» [18]. 

Зазначимо, що характеристика «кризи» як переломного 

моменту в розвитку підприємства повністю збігається з 

поняттям точки біфуркації в теорії самоорганізації, акцент в 

даному випадку робиться на зміну тенденції розвитку або на 

стрибкоподібному переході системи (підприємства) в нову 

якість. Це означає, що суб’єкт господарювання потенційно 

спроможний не просто забезпечити позитивний результат у 

вигляді повернення до передкризового минулого, а й бути 

стимулом (генератором) для оновлення і розвитку.  
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Проведене теоретичне дослідження показало, що в умовах 

підвищеної динамічності та невизначеності зовнішнього 

середовища, криза є об'єктивним станом, в який здатна увійти 

будь-яка соціально-економічна система (в тому числі 

підприємство роздрібної торгівлі). До того ж, криза має різні 

прояви на конкретних підприємствах, оскільки віддзеркалює їх 

власні ритми розвитку. Це обумовлено наступним: накопичення 

різного роду суперечностей (у процесі взаємодії окремих 

елементів мікроекономічної систем між собою та із зовнішнім 

оточенням), призводить до порушення рівноваги в системі, а, 

враховуючи, що для кожної системи на мікрорівні характерна 

специфічність, неповторність та «індивідуальність», для 

підтримки (або оновлення) життєдіяльності системи необхідні 

різні втрати енергії. При цьому, звертає на увагу той факт, що 

накопичення суперечностей в системах макрорівня знаходиться 

в тісному взаємозв’язку з активністю систем більш високого 

порядку: мезорівня, макрорівня та мегарівня. На це звертають 

увагу переважно дослідники галузевих [19, c. 66] та 

регіональних [20; 21, c. 8-9] особливостей криз. Відповідно до 

цього, можна стверджувати, що кризові процеси на мега-, 

макро-, мезо- і мікро- рівнях мають високий ступінь 

взаємозв’язку. Кризи різної періодичності на різних рівнях 

соціально-економічної системи, частково збігаючись у часі, 

доповнюють і посилюють одна одну, набувають синергетичний 

ефект, поглиблюються в результаті взаємодії, що в результаті 

своєчасної реакції, призводять до суттєвого оновлення групи 

взаємопов'язаних систем. 

Сутність кризи розкривають три обов’язкові компоненти, 

за якими це явище можна ідентифікувати від інших неприємних 

подій: 1) несподіваність; 2) загроза; 3) дефіцит часу на реакцію. 

Будь-яка подія, яка спричиняє небажану ситуацію на 

підприємстві, не може досягнути рівня кризи, якщо вона не 

відбулася несподівано, не являє собою серйозного ступеня 

загрози і не створює дефіциту часу на реакцію. Для кризи 

характерна наступна конструкція: причини (джерела 

виникнення кризи) → симптоми (прояв кризових явищ) → 

фактори (подія, яка констатує кризу). Причини криз, що 
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виникають на підприємстві, можуть бути різними. Розподіл на 

обʼєктивні та субʼєктивні передбачає необхідність проведення 

циклічних змін та реструктуризацію системи управління, на 

основі виключення помилок в управління відповідно до умов 

зовнішнього середовища. Розгортання кризи генерується 

сукупністю зовнішніх та внутрішніх чинників. Зовнішніми 

чинниками виникнення кризи на підприємстві роздрібної  

торгівлі можуть бути: зростання інфляції в державі, 

недосконалість податкової системи та регулюючого 

законодавства; політична нестабільність; зниження рівня 

доходів населення, та, відповідно їх купівельної спроможності; 

зниження ємності внутрішнього споживчого ринку; посилення 

монополізму або конкуренції, а також нестабільність валютного 

курсу. Безпосередньо до внутрішніх факторів виникнення кризи 

можна віднести управлінські та ринкові чинники. Управлінські 

чинники пов’язані з відсутністю гнучкості в управлінні, 

неефективним менеджментом, неграмотним управлінням 

поточними витратами, недостатнім знанням кон'юнктури ринку, 

неякісною системою бухгалтерського обліку і звітності. Ринкові 

чинники пов'язані із залежністю від обмеженого кола 

постачальників та споживачів, низкою оборотністю товарних 

ресурсів, низькою якістю та  конкурентоспроможністю 

продукції, яку реалізує підприємство роздрібної торгівлі.  

Важливо підкреслити, що зовнішнє середовище створює 

конкретні умови функціонування підприємства, частина з яких 

може бути змінена за допомогою впливу ефективної та 

налагодженої системи управління. До того ж, можливі умови 

середовища, в яких невідповідність, що обумовлена галузевою 

специфікою підприємства роздрібної торгівлі, його масштабам 

та іншими характеристиками, вимагають значної трансформації 

діючої бізнес-моделі підприємства. Таким чином, загальною 

метою управлінської діяльності є забезпечення розвитку при 

різних умовах середовища. Всі функції і етапи управлінської 

діяльності спрямовані на покрокове створення і подальшу 

підтримку рівноваги. Під рівновагою нами розуміється стан 

узгодженості та збалансованості між елементами внутрішнього 

механізму функціонування підприємства роздрібної торгівлі і 
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станом зовнішнього середовища. В разі порушення рівноваги 

(виходу з зазначеного стану) виникає кризова ситуація, яка 

обумовлює зміну параметрів життєдіяльності системи 

(оновлення або руйнування).  

 

 
Рис. 2. Причинно-наслідковий ланцюг виникнення кризової 

ситуації на підприємстві (власна розробка авторів) 

 

Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження 
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підприємстві відповідного потенціалу та забезпеченні 

своєчасної реакції на негативну ситуацію. 

 

 
Рис. 3. Ключові ознаки, які характеризують кризу як 

головний об’єкт антикризового управління підприємством 

(власна розробка авторів) 
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або пом’якшення впливу кризи на їх діяльність. Це можливо 

тільки при умові формування та впровадження дієвих 

механізмів антикризового управління, реалізація яких дозволяє 

передбачити небезпеки кризи, проаналізувати її симптоми та 

своєчасно розробити заходи щодо зниження негативних 

наслідків кризи і використання її факторів для подальшого 

розвитку. 
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Анотація. Визначено та систематизовано критерії 

оцінювання результативності управління бізнес-процесами 
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підприємства на основі запропонованого алгоритму відповідно 

до цілей бізнес-процесів і вимог споживачів. Розроблено 

методику оцінювання та підвищення результативності бізнес-

процесів підприємства, яка дозволяє провести оцінювання 

бізнес-процесів відносно досягнутого внутрішнього рівня 

(результативність бізнес-процесів). Удосконалено технологію 

проведення бенчмаркінгу яка дозволяє підвищити 

результативність бізнес-процесів підприємства за рахунок 

включення етапу по оцінці ефективності розроблених заходів у 

процес бенчмаркінгу. 

Ключові слова: бізнес-процес, управління бізнес-

процесами, критерії оцінювання, результативність бізнес-

процесів, бенчмаркінг бізнес-процесів. 

 

Abstract. The evaluation criteria for the effectiveness of a 

company‟s business processes, based on the proposed algorithm in 

accordance with the objectives of business processes and customer 

requirements, have been defined and systematized. A method for 

evaluating and raising the effectiveness of business processes, which 

in contrast to existing approaches, allows for the evaluation of 

business processes relative to the achieved internal level (the 

effectiveness of business processes), evaluating and improving the 

performance of business processes with respect to sectoral and 

global levels (business processes benchmarking).  

In this paper, proposed an algorithm to determine the criteria 

for evaluating the effectiveness of business processes, which consists 

of five stages: 1. Defining the company's strategic goals and 

consumer demands. 2. Determining the composition of business 

processes, their classification and interaction. 3. Identification of 

business processes. 4. Setting goals of business processes. 

5. Determination of the criteria to evaluate the effectiveness of 

business processes. 

Keywords: business process, management of business process, 

evaluation criteria, the effectiveness of business processes, business 

processes benchmarking. 
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Процеси глобалізації та інтеграції економіки України у 

світове господарство докорінно змінили економічні умови 

функціонування підприємств. Інтеграційні процеси 

характеризуються підвищеною нестабільністю, невизначеністю 

зовнішнього середовища, посиленням конкуренції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. З огляду на це перед 

підприємствами постають питання забезпечення і підвищення 

стійкості, які значною мірою залежать як від управління 

підприємством в цілому, так і від результативності його бізнес-

процесів. 

Результативність бізнес-процесів є важливою 

характеристикою, що відображає результати і можливості 

бізнес-процесів. Щоб ефективно управляти бізнес-процесами, 

необхідно проводити оцінювання їх стану, оскільки будь-які 

зміни в умовах або результатах діяльності бізнес-процесів 

пов'язані з тією чи іншою альтернативою управлінського 

рішення. Стан бізнес-процесів можна визначити тільки в 

умовах, коли існують відповідні критерії та методики 

вимірювання. На основі вимірювання й аналізу результативності 

бізнес-процесів мають бути розроблені заходи для їх 

удосконалення з використанням відповідних механізмів та 

інструментів. 

Велика кількість публікацій і різнобічні підходи до 

формування критеріїв і методів оцінювання результативності 

управління бізнес-процесами підприємств відображають 

об'єктивну складність питання. З огляду на це проблеми 

комплексної оцінки й підвищення результативності управління 

бізнес-процесами підприємств в умовах конкуренції та 

глобалізації економіки потребують подальшого вивчення і 

розвитку. 

Аналіз наукових праць у галузі методології управління 

бізнес-процесами дозволив сформулювати ряд висновків, що 

стосуються результативності бізнес-процесів і полягають у 

наступному: 

– в умовах ринкових відносин, де основними 

характеристиками зовнішніх чинників є рухливість і 

невизначеність, результативність є важливим показником такої 
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динамічної системи, як підприємство, і проявляється в 

результаті взаємодії бізнес-процесів між собою, а також 

взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем; 

– результативність управління характеризує бізнес-процес 

з точки зору досягнення поставлених цілей і запланованих 

результатів виробничо-господарської, маркетингової, 

фінансової, соціальної, інноваційної та інших видів діяльності 

підприємства; 

– результативність управління характеризує здатність 

бізнес-процесу виконувати зобов'язання перед внутрішніми і 

зовнішніми споживачами за допомогою виконання їх вимог. 

Таким чином, згідно з вищевикладеним під 

результативністю управління бізнес-процесом будемо мати на 

увазі ступінь досягнення цілей бізнес-процесу і задоволеності 

вимог внутрішніх і зовнішніх споживачів. 

У працях, пов'язаних з управлінням бізнес-процесами, 

пропонуються різні критерії оцінювання їх результативності: 

рівень відповідності продукції встановленим вимогам, ступінь 

виконання планів у визначений термін, рівень продуктивності 

праці. Разом з тим до цих пір не вирішена проблема щодо 

визначення критеріїв оцінювання. З огляду на зазначене в роботі 

пропонується алгоритм із визначення критеріїв оцінювання 

результативності бізнес-процесів, який складається з п'яти 

етапів (рисунок 1) [1]. 

У такому випадку, важливим є визначення критеріїв на 

основі цілей бізнес-процесів, які розробляються з урахуванням 

стратегічних цілей підприємства і вимог споживачів. 

Класифікація сприяє розподілу бізнес-процесів підприємства на 

групи: основні бізнес-процеси і бізнес-процеси менеджменту. 

Визначення взаємозв'язків між бізнес-процесами є необхідним 

для побудови процесної моделі підприємства. 

Під час ідентифікації бізнес-процесів відбувається опис їх 

характеристик: функції, порядок виконання дій, вхідні й вихідні 

потоки та вимоги до них, постачальники і споживачі процесів, 

ресурси. На основі зазначених вище дій визначаються цілі 

бізнес-процесів, які виступають як декларація, яка має 

тимчасову, кількісну та якісну характеристику і дає основу для 
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вибору критеріїв оцінювання результативності. За допомогою 

запропонованого алгоритму були визначені критерії оцінювання 

основних бізнес-процесів і бізнес-процесів менеджменту. У 

таблиці 1 наведені критерії оцінювання для основних бізнес-

процесів підприємства [2]. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм визначення критеріїв оцінки ефективності 

бізнес-процесів підприємства 

 

Оцінювання результативності бізнес-процесів за цими 

критеріями дозволяє виявляти проблемні місця і своєчасно 

приймати управлінські рішення щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 

 

Таблиця 1 – Критерії оцінювання результативності 

основних бізнес-процесів підприємства 
Процес Критерії оцінювання 

1 2 

1. Маркетингові 
дослідження 

– рівень виконання маркетингових досліджень згідно з планом; 
– ступінь точності прогнозу збуту; 

– ступінь відповідності тимчасових витрат на аналіз і 

погодження розбіжностей між вимогами до продукції; 
– рівень використання керівництвом результатів маркетингових 

досліджень під час підготовки і прийняття рішень 

 

1. Визначення стратегічних цілей підприємства і вимог споживачів 

2. Визначення складу бізнес-процесів, їх класифікація та взаємодія 

3. Ідентифікація бізнес-процесів 

 
4. Визначення цілей бізнес-процесів 

 

5. Визначення критеріїв оцінки ефективності бізнес-процесів підприємства 
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Продовження табл.1 
1 2 

2. Розробка 

продукції 

– рівень виходу відповідної продукції; 

– ступінь відповідності тимчасових витрат на розробку нової 
продукції; 

– відповідність результатів проектування або розробки 

встановленим вимогам (кількість зауважень до проекту) 

3. Підготовка 

виробництва 

– відповідність виконання плану-графіка; 

– рівень претензій від підрозділів 

4. Закупівля  – Рівень відповідності закуплених матеріалів установленим 

вимогам; 

– ступінь виконання плану закупівель  

5. Виробництво 

продукції 

– ступінь виконання плану виробництва у визначений термін; 

– рівень відповідності виготовленої продукції вимогам; 
– рівень виконання вимог щодо безпечного виконання робіт; 

– рівень продукції, за якою в процесі експлуатації споживачем 

не проводилися доопрацювання, пов'язані з усуненням 
виробничих недоліків 

6. Вимірювання  

і моніторинг 

продукції 

– відсутність виявлених невідповідностей; 

– рівень відповідності методикам контролю; 

– рівень забезпечення засобами моніторингу та вимірювання; 

– рівень проведення контролю в повному обсязі відповідно до 

документації 

7. Реалізація 

продукції 

– рівень виконання плану реалізації; 

– рівень виконання договорів поставки; 

– відсутність претензій споживачів щодо термінів поставок і 
збереження продукції 

 

Вивчивши підходи до оцінювання та підвищення 

результативності бізнес-процесів, було визначено, що 

результати діяльності підприємства – це кількісне вираження 

результатів на виході бізнес-процесів, визначених на основі 

оцінки стану бізнес-процесів підприємства щодо досягнутого 

внутрішнього рівня (результативність бізнес-процесів) і 

галузевого та світового рівнів (бенчмаркінг бізнес-процесів) 

(рисунок 2). 

Із поступовим розвитком і застосуванням процесного 

підходу на підприємствах ученими і практиками все більше 

уваги приділяється оцінюванню бізнес-процесів. Найбільш 

дослідженим є перший напрям оцінювання – результативність 

бізнес-процесів. Другий напрям – бенчмаркінг бізнес-процесів є 

найменш висвітленим у науковій літературі й найменш 

застосовуваним на практиці. 
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Рис. 2. Види оцінювання бізнес-процесів підприємства 

 

Дослідження існуючих підходів до оцінювання 

результативності бізнес-процесів показало, що здебільшого 

вони зводяться до визначення показника результативності без 

подальших заходів із поліпшення, у зв'язку з чим використання 

зазначених підходів не дає значних результатів у досягненні 

цілей підприємства. На основі вивчення праць із оцінювання та 

підвищення результативності управління бізнес-процесами було 

визначено, що немає науково обґрунтованої методики 

оцінювання, яка охоплює всі бізнес-процеси підприємства. 

Існують методики оцінювання результативності процесів систем 

менеджменту, більшість із яких розроблені відносно до системи 

менеджменту якості й інструменти для підвищення 

результативності процесів, які не пов'язані між собою [3]. 

Вважаю, що процедури оцінювання і підвищення 

результативності управління бізнес-процесами мають бути, по-

перше, узгоджені між собою і проводитися послідовно, оскільки 

в разі отримання значення показника результативності бізнес-

процесу, що нижче допустимої норми, необхідно розробляти 

заходи для підвищення результативності бізнес-процесів. По-

друге, оцінювання має охоплювати різні сфери діяльності 

підприємства. З огляду на це запропоновано методику 

оцінювання та підвищення результативності бізнес-процесів 

підприємства. 

Перша частина методики – оцінювання результативності 

бізнес-процесів підприємства – включає дев'ять етапів. На 

першому етапі на початку звітного періоду встановлюються 

планові, а в кінці звітного періоду (період залежить від 

специфіки діяльності підприємства, цілей підприємства, вимог 

Оцінювання бізнес-процесів 

Відносно досягнутого внутрішнього 

рівня (результативність бізнес-
процесів) 

Відносно галузевого та світового рівнів 

(бенчмаркінг бізнес-процесів) 
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споживачів) визначаються фактичні значення за визначеними 

критеріями оцінювання результативності бізнес-процесів 

підприємства. На другому етапі визначаються вагові 

коефіцієнти критеріїв за кожним бізнес-процесом експертним 

шляхом (метод «нарад») за формулою: 
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NA                                                (1) 

де a – ваговий коефіцієнт критерію; 

      A – оцінка, дана i-м експертом; 

      N – кількість експертів. 

На третьому етапі розраховуються відносні одиничні 

критерії бізнес-процесів відповідно до планових і фактичних 

значень критеріїв за формулою: 
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де Ki  – відносний одиничний i-й критерій бізнес-процесу; 

      Xn – фактичне значення критерію; 

      Yn – планове значення критерію. 

На четвертому етапі визначаються інтегральні показники 

результативності бізнес-процесів підприємства методом 

зваженої суми оцінок критеріїв з урахуванням вагових 

коефіцієнтів і відносних одиничних критеріїв за формулою: 
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де Ki – одиничний відносний i-й критерій процесу; 

      ai – ваговий коефіцієнт критерію; 

      n – кількість критеріїв. 

На п'ятому етапі визначається рівень результативності 

бізнес-процесу за модифікованою шкалою Е. Харрінгтона. На 

шостому етапі проводиться ранжування бізнес-процесів за 

ступенем важливості методом аналізу ієрархій Т. Сааті для 

визначення вагових коефіцієнтів. На сьомому етапі визначається 

результативність системи бізнес-процесів підприємства 
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відповідно до показників результативності та вагових 

коефіцієнтів бізнес-процесів за формулою: 
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                                          (4) 

де Pпрj – результативність j-го процесу; 

      mj – ваговий коефіцієнт j-го процесу; 

       n – кількість бізнес-процесів. 

На восьмому етапі визначається рівень результативності 

системи бізнес-процесів за шкалою Е. Харрінгтона. На 

завершальному етапі оцінювання приймаються рішення з 

управління бізнес-процесів підприємства. Для цього 

розробляються заходи для поліпшення з подальшим контролем і 

аналізом виконання. Якщо показник результативності бізнес-

процесу потрапляє в інтервал (0,0–0,37), то відповідно до 

розробленої методики передбачено проведення бенчмаркінгу. 

Узагальнивши наявні підходи до проведення 

бенчмаркінгу й удосконаливши його, запропоновано сім 

послідовних етапів (рисунок 3). 

На першому етапі вибирається підприємство для 

порівняння, в ролі якого можуть виступити партнери, 

дистриб'ютори і постачальники підприємства, оскільки вони 

дійсно зацікавлені в успіху всього бізнесу. Другий етап 

передбачає збір інформації про технології та результати цього 

бізнес-процесу з використанням контрольних листів. На 

третьому етапі ця інформація аналізується і зіставляється з 

аналогічними даними свого бізнес-процесу. На четвертому етапі 

розробляються заходи з удосконалення бізнес-процесу. На 

п'ятому етапі розраховується ефективність розроблених заходів 

для прийняття рішення щодо їх упровадження в бізнес-процес. 

Якщо результат економічного обґрунтування заходів 

позитивний, то вони впроваджуються в бізнес-процес (шостий 

етап), якщо результат оцінювання негативний, то необхідно 

повернутися до четвертого етапу і розробити заходи з 

урахуванням ресурсів, специфіки і можливостей. На 

заключному, сьомому етапі проводиться контроль за бізнес-

процесом. 
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Вважаю за доцільне використовувати інструментарій для 

визначення рівня результативності бізнес-процесів і їх 

ранжування на основі використання числової шкали і методу 

аналізу ієрархій з метою отримання найбільш достовірного 

значення показника результативності системи бізнес-процесів 

підприємства. 

 

 
Рис. 3. Бенчмаркінг бізнес-процесів підприємства 

 

Бенчмаркінг бізнес-процесів 

 

Перший етап  

Вибір підприємства для порівняння 

Другий етап 

Збір інформації про бізнес-процеси які порівнюються 

Третій етап 

Аналіз інформації 

Четвертий етап 

Розробка заходів з удосконалення процесу 

П'ятий етап 

Оцінювання ефективності розроблених заходів 

Заходи ефективні 

NPV> 0 
Заходи не ефективні 

NPV ≤ 0 

Шостий етап 

Впровадження розроблених заходів у процес 

Сьомий етап 

Контроль за процесом і повторення аналізу  

Бенчмаркінг бізнес-процесів 

 

Перший етап  

Вибір підприємства для порівняння 

Другий етап 

Збір інформації про бізнес-процеси які порівнюються 

Третій етап 

Аналіз інформації 

Четвертий етап 

Розробка заходів з удосконалення процесу 

П'ятий етап 

Оцінювання ефективності розроблених заходів 

Заходи ефективні 

NPV> 0 Заходи не ефективні 

NPV ≤ 0 

Шостий етап 

Впровадження розроблених заходів у процес 

Сьомий етап 

Контроль за процесом і повторення аналізу 



30 
 

Показники результативності бізнес-процесів, 

розраховуються на четвертому етапі оцінки. Значення, що 

знаходяться в інтервалі від 0 до 1, потребують якісного 

осмислення для визначення алгоритму дій для управління та 

корегування бізнес-процесами підприємства. Автором у якості 

основи для інтерпретації показників, була обрана і обґрунтована 

вербально-числова шкала Харрінгтона, яка дозволяє визначити 

рівні результативності бізнес-процесів з урахуванням отриманих 

результатів які потрапляють в числові інтервали. Модифікована 

шкала Харрінгтона за визначенням рівнів результативності та 

дій щодо бізнес-процесів представлена в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Шкала рівнів результативності бізнес-процесів 
Числові 

інтервали 

Рівень 

результативності 
бізнес-процесу 

 

Дії щодо бізнес-процесу 

0,8-1,0 Дуже високий 

рівень 

результативності 

Процес функціонує результативно, але 

необхідно розробити запобіжні дії, якщо 

Рпр=1, то не потрібно розробка будь-яких дій 

0,63-0,8 Високий рівень 

результативності 

Процес функціонує результативно, але 

необхідно розробити незначні коригувальні дії 

0,37-0,63 Середній рівень 

результативності 

Процес функціонує результативно, цілі і 

завдання частково досягнуті, але необхідно 
розробити коригувальні дії 

0,2-0,37 Низький рівень 
результативності 

Процес функціонує не результативно, 
необхідно розробити значні коригувальні дії 

0,0-0,2 Дуже низький 

рівень 

результативності 

Процес функціонує не результативна, цілі і 

завдання не були досягнуті, потрібне 

втручання вищого керівництва, якщо Рпр=0, то 
необхідно розробити процес 

 

Залежно від рівня результативності бізнес-процесу, 

можливі наступні варіанти закономірних проявів 

результативності. При незначних відхиленнях (0,8-1,0) 

результативність бізнес-процесу порушується на невелику 

величину від запланованої, це означає, що бізнес-процес досить 

тривалий час може ефективно функціонувати без застосування 

спеціальних заходів для усунення причини подібних відхилень. 

У випадках, якщо відбулося значне відхилення (0,0-0,37), 

необхідне прийняття відповідних заходів у вигляді розробки 

бізнес-процесів, коригувальних дій та інших заходів, 
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спрямованих на відновлення необхідного рівня 

результативності. 

У методиці оцінки і підвищення результативності бізнес-

процесів передбачений етап, на якому розраховується показник 

результативності системи бізнес-процесів, необхідний для 

інформування зацікавлених сторін в діяльності підприємства. А 

також для прийняття управлінських рішень вищим 

керівництвом. Цей показник розраховується методом згортки 

всіх показників результативності бізнес-процесів підприємства 

(четвертий етап оцінки) з урахуванням вагових коефіцієнтів 

(шостий етап оцінки). 

Так як процеси мають різний вплив на досягнення 

стратегічних цілей підприємства їх необхідно ранжувати за 

ступенем важливості. З цією метою пропоную використовувати 

метод аналізу ієрархій Т. Сааті, в основі якого лежать парні 

порівняння альтернатив за дев'ятибальною шкалою (таблиця 3). 

Також при ранжируванні можуть використовуватися і проміжні 

числа (2, 4, 6, 8). Ранжування бізнес-процесів проводять 

експерти, порівнюючи бізнес-процеси між собою. Отримані в 

результаті розрахунків нормовані суми, приймаються в якості 

вагових коефіцієнтів бізнес-процесів. 

 

Таблиця 3 – Шкала відносної важливості альтернатив 

Інтенсивність відносної важливості Визначення 

1 рівна важливість 

3 помірна перевага одного над іншим 

5 істотна або сильна перевага 

7 значна перевага 

9 дуже сильна перевага 

 

Вивчивши підходи до проведення бенчмаркінгу 

вітчизняних і зарубіжних авторів було виявлено, що в даних 

підходах при проведенні процесного бенчмаркінгу не 

передбачений етап оцінки ефективності заходів, які 

впроваджуються у бізнес-процес. Тим часом, перш ніж 
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впроваджувати розроблені заходи в розглянутий бізнес-процес, 

необхідно розрахувати плановану ефективність від реалізації 

даного проекту. Розробка і впровадження заходів розглядається 

як інвестиційний проект, за призначенням цей вид інвестицій 

можна віднести до інвестицій, які вкладаються в підвищення 

ефективності управління або виробництва. 

У зв'язку з цим в методиці оцінки і підвищення 

результативності бізнес-процесів передбачений етап, на якому 

оцінюється ефективність розроблених заходів. Як показники 

запропоновано використовувати показники, засновані на 

застосуванні концепції дисконтування: чистий дисконтований 

дохід NPV (формула 5) і дисконтований період окупності DPP 

(формула 6). 
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де: Bt і Сt, - вигоди і витрати в період t; 

Т - загальна тривалість проекту; 

r - ставка дисконтування. 

Впровадження даного етапу в технологію проведення 

бенчмаркінгу дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо 

впровадження заходів в бізнес-процес: 

- якщо показник NPV>0, реалізація проекту економічно 

доцільна, можна переходити до наступного етапу і 

впроваджувати розроблені заходи в бізнес-процес; 

- якщо NPV≤0, реалізація проекту економічно недоцільна, 

отже, необхідно повернутися на попередній етап і розробити 

новий проект. 
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Цей показник використовується, у більшій мірі, для 

порівняльної оцінки ефективності альтернативних 

інвестиційних проектів, але також може бути прийнятий і в 

якості критерію прийняття окремого проекту [4]. 

Проаналізувавши отримані показники результативності 

процесів інтегрованої системи менеджменту, підприємствам для 

ефективного управління бізнес-процесами необхідно 

застосовувати інструменти бенчмаркінгу. Потенціал 

бенчмаркінгу може бути ефективно реалізований при створенні 

бенчмаркінгового альянсу, в складі якого можуть бути 

підприємства одного альянсу або корпорації.  
Внаслідок проведеного дослідження досягнуто таких 

результатів: 
– визначено та систематизовано критерії оцінювання 

результативності управління бізнес-процесами підприємства на 

основі запропонованого алгоритму відповідно до цілей бізнес-

процесів і вимог споживачів; 

– розроблено методику оцінювання та підвищення 

результативності управління бізнес-процесами підприємства, 

яка дозволяє провести оцінювання бізнес-процесів відповідно 

досягнутого внутрішнього рівня (результативність бізнес-

процесів); 

– удосконалено технологію проведення бенчмаркінгу, яка 

дозволяє підвищити результативність бізнес-процесів 

підприємства за рахунок включення етапу по оцінці 

ефективності розроблених заходів у процес бенчмаркінгу; 

– запропоновано інструментарій для визначення рівня 

результативності бізнес-процесів підприємства і їх ранжування 

на основі використання числової шкали і методу аналізу 

ієрархій з метою отримання найбільш достовірного значення 

показника результативності системи бізнес-процесів 

підприємства. 
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TEORETIKO-METHODICAL BASES OF 

ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT OF 

INVESTMENT ACTIVITY OF TRADE ENTERPRISE 

 

Анотація. Систематизовано концептуальні теоретико-

методичні засади оцінки ефективності інвестиційної діяльності 

торговельного підприємства. Розкрито економічну сутність 

управління інвестиційною діяльністю підприємства.  

Визначено класифікаційні критерії та характерні  

властивості інвестицій в контексті євроінтеграційної 

спрямованості антикризового управління підприємствами 

торгівлі. Визначено критерії та систематизовано методи 

оцінки ефективності інвестиційної діяльності в контексті 

реалізації майбутніх стратегічних завдань. 

Проведено методологічний аналіз методів, принципів, 

показників оцінки ефективності інвестиційних проектів, їх 

видів, що надасть можливість збільшити об‟єктивність та 

результативність прийняття проектних рішень для здійснення 

інвестиційної діяльності.  

Запропоновано інвестиційну модель для здійснення  оцінки 

ефективності інвестиційної діяльності з врахуванням різних 

чинників впливу на отримання доходу або досягнення визначеної 

місії.  

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, 

антикризове управління, ефективність, системний підхід, 

торговельне підприємство.  

 
Abstract. Conceptual teoretiko-methodical bases of an 

estimation of efficiency of investment activity of trade enterprise are 

systematised. The economic essence of management is opened by 

investment activity of the enterprise. Classification criteria and 

characteristic properties of investments in a context of an 
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eurointegration orientation of anti-recessionary management are 

defined by trading enterprises.  

Criteria are defined and methods of an estimation of efficiency 

of investment activity in a context of realisation of the future 

strategic problems are systematised. 

The methodological analysis of methods, principles, indicators 

of an estimation of efficiency of investment projects, their kinds 

which will give possibility to increase objectivity and productivity of 

acceptance of design decisions for realisation of investment activity 

is carried out. 

The investment model for carrying out of an estimation of 

efficiency of investment activity taking into account different factors 

of influence on reception of the income or achievement of certain 

mission is offered.  

Keywords: investments, investment activity, anti-recessionary 

management, efficiency, the system approach, trade enterprise.  

 

§ 1 Обґрунтування сутності інвестицій та 

інвестиційної діяльності підприємств торгівлі в контексті  

антикризового управління та розвитку інноваційних 

процесів в економіці 

Інвестиції є ключовим чинником економічного розвитку в 

сучасному світі, становлять основу фінансово-господарської 

діяльності підприємств, визначають процес їх економічного 

зростання, тому дослідження проблеми інвестування та 

інвестиційної діяльності завжди знаходилося у центрі уваги 

економічної науки.  

Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності стали 

предметом наукового дослідження багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених, серед яких Дж. М. Кейнс, K. В. Макконелл, 

C. Л. Брю, Дж. Гітман, В. Шарп, І. А. Бланк, А. Музиченко, 

А. Пересада, В. Федоренко, Я. Жалило, Н. Татаренко, 

М. Денисенко, Л.І. Бланк І., Бочаров, Ф. С. Тумусов, Ю.  А.  

Маленков, В. Гончаров, М. Долішній, Б. Кваснюк та ін. 

Євроінтеграційні процеси, що проходять в економіці 

України, вимагають переосмислення теоретичних та 

методологічних підходів до визначення  більшості 
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основоположних категорій, які притаманні ринковим 

відносинам. Розмаїття терміну «інвестиції» у літературних 

джерелах значною мірою пояснюється широтою сутнісних рис 

цієї доволі складної економічної категорії. 

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» [1] визначення інвестицій є правовим і потребує 

уточнення, хоча в багатьох підручниках, словниках, в багатьох 

економічних працях, надається визначення інвестицій, як і в 

Законі. В цей час у вітчизняній літературі поняття «інвестиції» 

ототожнювалося з поняттям «капітальні вкладення».  

Узагальнююче визначення надає Енциклопедія сучасної 

України [2, с. 364], розподіливши поняття на макро- та 

макрорівні, тим самим характеризуючи економічний напрямок 

зростання ресурсів суб’єктів господарювання та виражаючи 

прямий зв'язок інвестицій з прибутком і активами, які будуть 

приносити в подальшому нові надходження або соціальний 

ефект. 

Більшість відомих науковців надають значення 

інвестиціям, як «вкладення капіталу», але кожний з них по-

різному зазначає їх цільовий напрямок: «отримання прибутку 

або соціального ефекту», «забезпечення максимальної 

результативності», «привласнення прибутку» або просто 

збільшення капіталу [3, 4]. 

Автор багатьох економічних праць С. В. Мочерний, надає 

визначення, яке не містить інформацію про мету процесу 

інвестування [5, с. 271], Омельянович Л. О. не інформує про 

досить чітке визначення об’єктів вкладення інвестиційних 

ресурсів [ 6, с. 11]. 

Можна частково погодитись з порівнянням поняття 

«інвестиції» з вкладенням різних ресурсів [7, с. 15], адже 

інвестиції (капітальні вкладення) розглядаються у двох 

аспектах: як ресурс, тобто за рахунок чого здійснюється сам 

процес інвестиційної діяльності, тоді як капітал – це кошти 

вкладені на тривалий  період і можуть виразити грошову форму 

вартості цінних паперів. 
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В багатьох наукових працях інвестиції розглядаються з 

позиції ресурсного підходу, при якому їх складовими 

елементами виступають матеріальні ресурси. 

Так, акцентуючи свою увагу на довготерміновий період, 

автори зазначають [8, с. 10], на який  проміжок часу можуть 

спрямовуватись  інвестиції не тільки на макрорівні – неспожита 

у поточному періоді частина валового внутрішнього продукту 

забезпечує суспільне відтворення у майбутньому, а й і на 

мікрорівні – пряме або опосередковані вкладення інвестиційних 

ресурсів інвестора в об’єкт інвестицій з метою отримання 

інвестиційного доходу.  

Інвестиції виконують різноаспектну роль: можуть бути 

головним джерелом при формуванні виробничого потенціалу 

підприємства; здатні акумулюватися в процесі реалізації 

стратегічних цілей; можуть здійснювати оптимізацію структури 

активів; мають ефективний модернізуючий елемент при 

зосередженні довгострокової структури капіталу підприємства; 

з появою інвестицій може з’явитись можливість збільшення 

виробництва та його потужності; є безперечною умовою 

існування підприємства, за рахунок чого забезпечується 

зростання ринкової вартості підприємства. 

Існують думки науковців, які ототожнюють інвестиції з 

грошовими коштами, інтелектуальними цінностями, а їх 

цільовий напрямок щодо досягнення очікуваного або 

соціального ефекту як мети інвестиційної діяльності суперечить 

сутності інвестицій як фінансово-економічної категорії. 

Незважаючи на позивний результат від інвестицій, все ж таки, 

інвестиція може викликати як позитивний, так і негативний 

соціальний ефект, залишаючись при цьому інвестицією [9; 10]. 

Сьогодні держава виходить на європейський рівень 

розвитку, поступово  вкладаючи інвестиції в розвиток своєї 

країни – у соціальні проекти, але таке фінансування не дає 

державі прибутку, тільки вихід на інший рівень, «що 

супроводжується досягненням очікуваного ефекту за певний 

період часу у внутрішньому середовищі та/або зовнішньому 

оточенні, що відповідає об'єктивним умовам й суб'єктивним 

очікуванням учасників інвестиційної  діяльності» [11]. 
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Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна 

сказати, що інвестиції – це багатоаспектні вкладення капіталу, 

що можуть реалізуватися в різних формах на різний період часу 

і характеризуватися різними особливостями. Інвестування є 

одним із етапів інвестиційної діяльності, тому ці поняття тісно 

пов’язані між собою. 

Існує багато джерел, де науковці формують своє бачення 

терміна «інвестиційна діяльність», тому основні підходи щодо 

визначення терміна «інвестиційна діяльність» узагальнено в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Модифікаційні підходи до визначення 

економічної сутності інвестиційної діяльності 

(систематизовано автором) 

Автор, джерело Визначення поняття «інвестиційна діяльність» 

1 2 

Закон України 
«Про 
інвестиційну 
діяльність» 
[1] 

Інвестиційна діяльність - сукупність практичних 
дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 
реалізації інвестицій, яка забезпечується шляхом 
реалізації інвестиційних проектів і проведення 
операцій з корпоративними правами та іншими 
видами майнових та інтелектуальних цінностей  

Харук В. А. 
[12, с. 115-117] 

Інвестиційна діяльність – це сукупність 
практичних  дій громадян, юридичних осіб і 
держави, спрямованих на реалізацію інвестиційних 
програм з метою отримання доходу або прибутку  

Момот Т. В.  
[13, с. 228] 

Інвестиційна діяльність – це комплекс заходів і дій 
фізичних та юридичних осіб, які вкладають кошти ( 
у матеріальній, фінансовій, або іншій майновій 
формі) з метою отримання прибутку  

Майорова Т. В. 
[14, с. 13] 

Інвестиційна діяльність (інвестування) – це 
сукупність практичних дій громадян, юридичних 
осіб та держави щодо реалізації інвестицій  
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Продовження табл. 1 
1 2 

Правдюк Н. Л. 
[15, с. 196] 

Інвестиційна діяльність – цілеспрямований  процес 
пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору 
ефективних об'єктів інвестування, збалансованої за 
обраними параметрами інвестиційної програми та 
забезпечення ефективної їх реалізації  

Спільник І. 
[16] 

Інвестиційна діяльність – є цілеспрямовано 
здійснюваним процесом пошуку необхідних 
інвестиційних ресурсів, вибору ефективних 
об'єктів (інструментів) інвестування, формування 
збалансованої за обраними параметрами 
інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) 
і забезпечення її реалізації  

Томашевська 
А.  М. 
[19, с. 25] 

Інвестиційна діяльність – економічні  відносини, 
які складаються між фізичними, юридичними 
особами, державою та іноземними державами, як  
на короткостроковий період, так і довгостроковий з  
приводу мобілізації інвестиційних ресурсів і їх  
трансформації в інвестиційні  вкладення з  метою  
приросту інвестованого капіталу у формі доходу і 
збільшення капіталізованої вартості підприємства  

 

Термін «інвестиційна діяльність» має визначення в 

розширеному та вузькоглядному значенні. У розширеному, 

проявляється в нормативно-законодавчому регулюванні – це 

діяльність, пов’язана з сукупністю практичних дій фізичних та 

юридичних осіб, держави щодо реалізації інвестиційних 

проектів [1]. До цього визначення прихильний Харук В. А. [12] 

та Момот Т. В. [13], який додає власне бачення – «комплекс 

заходів», з метою отримання перш за все прибутку 

підприємства. 

Майорова Т. В. зазначає, що головна мета при здійсненні 

інвестиційної діяльності – це реалізація інвестицій, без 

конкретики кінцевого результату інвестиційного процесу [14, 

с. 10-15]. Під даним визначенням можна зрозуміти отримання не 

тільки позитивного результату а й очікуваної ефективності, 

вираженої  прибутком. 
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У вузькому значенні інвестиційна діяльність являє собою 

процес перетворення інвестиційних ресурсів у вкладення. До 

цього означення схиляються такі автори, як Правдюк Н. Л., і 

Спільник І., додаючи, що необхідно мати ефективні об’єкти 

інвестування та обрати відповідну (прибуткову) інвестиційну 

програму для забезпечення її реалізації  [15; 16]. 

Томашевська А. М. характеризує інвестиційну діяльність, 

як «економічні відносини», складені фізичними та юридичними 

особами з метою «приросту інвестованого капіталу у формі 

доходу» та «збільшення капіталізованої вартості підприємства» 

[17]. З думкою автора ми можемо погодитися, адже інвестиційна 

діяльність, як діалектична єдність процесів вкладання ресурсів і 

одержання потоку доходів у майбутньому, може виникати і 

ефективно здійснюється на основі урівноваження 

інвестиційного попиту й інвестиційної пропозиції, тобто за 

допомогою механізму інвестиційного ринку. 

Можна зробити висновок, що інвестиції мають 

різноаспектне та неоднозначне трактування. У більшості 

публікацій поняття «інвестиції», «інвестиційна діяльність», 

«капітальні вкладення» розглядаються як синоніми і це звужує  

сучасне  значення поняття інвестиційної діяльності, 

ототожнюючи зі сферою фінансування капітальних вкладень. 

Узагальнюючи різні трактування економічної категорії 

«інвестиційна діяльність», можна сказати, що це 

цілеспрямований процес вибору проектів інвестування та пошук 

інвестиційних ресурсів для одержання максимальної дієвої 

ефективності, отримання позитивних результатів роботи 

підприємства, вираженого прибутком або доходом.  

Проведене дослідження теоретичних джерел економічної 

сутності інвестицій та інвестиційної діяльності надає 

можливість виявити власне трактування поняття інвестицій. На 

нашу думку, з тлумаченням всіх визначень можна погодитись 

частково, тому що традиційне ототожнювання поняття 

«інвестицій» з довгостроковим вкладенням капіталу та інших 

активів, в останній час у зв’язку з нестабільною ситуацією 

багатьох європейських країн, втрачає свою актуальність. 
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Дослідження показали, що інвестиції розглядаються як: 

1) вкладення (довгострокові та короткострокові) в грошовий, 

існуючий капітал у вигляді коштів, кредитів, цінних паперів, 

рухоме та нерухоме майно, інтелектуальні та майнові права та 

інші цінності, нематеріальні активи; 2) процес послідовного 

перетворення первісних ресурсів і цінностей в інвестиційні 

витрати; 3) перетворення вкладених коштів у приріст 

капітальної вартості у формі економічного, соціального або 

екологічного ефекту.  

Ми можемо впевнено сказати, що в сучасній 

євроінтеграційній економіці нашої держави інвестиції – це 

вкладення грошових і матеріальних активів в різні соціальні 

проекти та фінансові інструменти з метою отримання пасивного 

доходу. Для підприємств інвестиції – це вкладення як у грошовий, 

так і в реальний капітал з певним вираженим часовим періодом, які 

здійснюються у вигляді коштів, кредитів, цінних паперів, а також 

вкладень у рухоме й нерухоме майно, інтелектуальну власність, 

майнові права й інші цінності на довготерміновий період з 

отриманням певного економічного прибутку. 

Під впливом змін потреб в ефективному, антикризовому 

управлінні інвестиційною діяльністю підприємства та 

інвестиціями, постійно розвивається їх класифікація, що 

еволюціонує шляхом уведення нових економічних критеріїв та 

видозміни основного критерію –  зміни в нормативно-правовому 

тлумаченні поняття «інвестиції» та регулюванні інвестиційної 

діяльності, де додається місія вкладення - «створюється 

прибуток (дохід) та/або досягається соціальний та екологічний 

ефект» [1].  

Важливим нормативним документом для подання 

інвестицій як об’єкта оподаткування виступає Податковий 

кодекс України, в якому інвестиції – господарські операції, що 

передбачають придбання основних засобів, нематеріальних 

активів, корпоративних прав і цінних паперів в обмін на  кошти 

або майно [18].  

Не випадково, що в останніх дослідженнях зазначалася 

класифікаційна ознака «за видом ефекту», що розподілені на 

економічні та соціальні [19, с. 119]. Водночас економічні 



43 
 

інвестиції  сприяють отриманню позитивних результатів від 

впровадження бізнес-проектів на підприємстві та зовнішньому 

оточенні, екологічні – покращенню навколишньому 

середовищу, а соціальні будуть сприяти підняттю якості життя 

людей в цілому та суб’єктів інвестиційного процесу, зокрема. 

Розкриваючи економічний зміст категорії «інвестиції», 

розглянемо ті ознаки, що найчастіше використовуються для їх 

класифікації, а саме: за об’єктами вкладення коштів, за 

характером участі в процесі інвестування, за періодом 

інвестування, за формами власності інвесторів, за регіональне 

ознакою, за напрямком використання, за рівнем інвестиційного 

ризику. 

Так, Л. О. Омелянович. для обліку, аналізу і планування 

інвестиції формує свою класифікацію за шістьма ознаками: 

1) об’єктами (формами) вкладання коштів (реальні та 

фінансові); 2) характером участі в процесі інвестування (прямі 

та непрямі); 3) періодом (коротко, середньо, довгострокові); 

4) формами  власності інвесторів (приватні, державні, змішані); 

5) регіональною ознакою (внутрішні та закордонні); 6) формою 

одержання доходу (спрямування інвестицій на отримання 

матеріальної винагороди або на досягнення соціального ефекту) 

[6, с. 12-14]. 

Ю. М. Правик детальніше зупиняючись на кожному 

конкретному напрямі всіх класифікаційних ознак, розкриває 

інвестиції за сьома напрямками – вкладення ресурсів, 

характером участі у справах підприємства, терміну 

інвестиційного процесу, формами власності інвестиційних 

ресурсів, напрямком використання та додає - за відношенням до 

зростання прибутковості (пасивні та активні, інноваційні та 

інтелектуальні), що відображає найбільш суттєві ознаки [7, с.  

29-31]. 

Видатний вчений А. А. Мазаракі, при здійсненні 

інвестиційної діяльності, за головною ознакою – напрямки 

вкладання коштів, поділяє інвестиції на реальні, які називає 

«прямі, економічні»  та  на фінансові й інноваційні  інвестиції 

[20, с. 601-605]. 
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У сучасних літературних джерелах визначено нові форми 

інвестицій, що входять до складу реальних (окрім вкладення 

коштів у матеріальні і нематеріальні активи), – це інноваційні, 

що вкладаються в різні нововведення з метою запровадження 

останніх науково-технічних розробок, ефективної протидії 

конкурентам на товарних ринках, і також інтелектуальні – 

вкладення в різні авторські, винахідницькі, патентні права [7, с.  

31] тобто (intellectual investment) купівля ліцензій, ноу-хау, 

підготовка персоналу, вкладення коштів у науково-

дослідницьку діяльність та в її результати роботи [21, с. 142]. 

Фінансові інвестиції, які також є основою 

класифікаційних ознак, – це вкладення у різні фінансові 

інструменти (активи) тобто у цінні папери (акції, облігації 

тощо).  

Вкладення в нові відкриття, проекти, що є найбільш 

ризиковими, тому їх реалізацією можуть займатися 

спеціалізовані венчурні фірми здійснюються саме через 

інноваційні інвестиції [22, с. 315].  

До другої класифікаційної ознаки, яку деякі автори 

називають «за характером участі у справах підприємства» [7, 

с. 29] або «за характером участі в процесі інвестування» [6; 22; 

21], відносять на прямі і непрямі (портфельні) інвестиції. 

Думка Л. О Коваленко., Л. М Ремньової. вирізняється від 

попередніх класифікацій інвестицій «за цілями 

відтворювального процесу» (нетто та брутто - інвестиції, 

інвестиції направлені на розширення виробництва та 

реінвестиції) та величиною ризику інвестицій (ризикові та не 

ризикові, середньо- та високоризикові) [22, с. 318]. 

Сучасні підходи до класифікації інвестицій та їх видів, 

можливі для розкриття саме через призму групування багатьох 

видів інвестицій по різним класифікаційним ознакам. Так «за 

ступенем сумісності здійснення інвестиції» автори, поділяють 

на незалежні інвестиції, які вкладаються в об’єкти інвестування 

і «можуть бути реалізовані як автономні», взаємозалежні – 

вкладення капіталу в об’єкти інвестування, черговість реалізації, 

а подальша експлуатація залежить від інших об’єктів 

інвестування, та взаємовиключні інвестиції, що мають 
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аналоговий характер за цілями здійснення, технологічним 

процесом, номенклатурою продукції, іншими параметрами, 

потребуючого альтернативного вибору [23, с. 18]. 

Дослідники виділяють інвестиції за «функціональною 

спрямованістю» або «за  відтворювальною спроможністю» на 

валові, чисті та реноваційні інвестиції, в залежності від статусі 

інвестора виділяють: індивідуальні інвестиції, які вкладаються 

фізичною особою; інституціональні інвестиції, вкладаються  

юридичною особою [23, с. 15]. 

Через розмаїття зазначених класифікаційних ознак, 

виникає необхідність урахування інвестиційної специфіки за 

різними критеріями: сфера інвестиційної діяльності суб’єкта 

підприємницької діяльності, спрямованість за функціональним 

призначенням інвестицій; обрана галузь, необхідність вкладення 

його мета, джерела фінансування, новизна отриманих продуктів 

в результаті інвестування, відповідне ставлення до збуту, 

ефективність інвестиційних процесів, часова структура 

фінансових потоків та ін. 

Економічно обґрунтована класифікація інвестицій є 

важливою передумовою успішної організації інвестиційної 

діяльності підприємства, оскільки від цього залежить здатність 

своєчасно і чітко управляти інвестиціями, можливість 

ефективного оперативного аналізу і прогнозування, а зрештою – 

обґрунтованість управлінських рішень, що мають призвести до 

бажаних результатів та фінансової безпеки в майбутньому. 

Для багатьох авторів інвестиційна діяльність визначається 

як сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і 

держави щодо реалізації інвестицій, «основний засіб 

соціального й економічного розвитку…, процес реалізації 

інвестицій різних видів і форм». Вона передбачає три етапи: 

формування накопичень - вкладення ресурсів (безпосереднє 

інвестування) - одержання прибутку.  

Отже, існуючі класифікаційні ознаки, на нашу думку, 

мають бути поглиблені та систематизовані під впливом 

інноваційних змін у сучасній політиці економічного зростання 

держави, направленій на євроінтеграційний розвиток (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Класифікація інвестицій у контексті 

антикризового управління та інноваційної діяльності 

підприємства торгівлі (розроблено автором) 
Класифікаційна ознака Види інвестицій  

1 2 

1. За об’єктами вкладання коштів 

(капіталу, майна) 

Фінансові інвестиції 
Реальні інвестиції 
Інтелектуальні інвестиції 
Інноваційні інвестиції 
Екологічні інвестиції 
Соціальні інвестиції 

2. За характером участі  
в управлінні інвестиційною діяльністю  

Прямі  

Портфельні (непрямі) 

3. За регіональною спрямованістю  

(за відношенням до інвестора) 

Внутрішні 

Зовнішні 
4. За термінами інвестування 
(періодом здійснення) 

Короткострокові 
Середньострокові 
Довгострокові 

5. За формами власності інвестованого 
капіталу 
(за суб’єктом інвестування) 

Приватні (децентралізовані) 
Наддержавні (європейські) 
Державні (централізовані) 
Іноземні 
Сумісні (спільні)  

6. За джерелами фінансування Власні 
Позикові (кредитні, бюджетні) 
Залучені  

7. За рівнем прибутковості 
 (дохідності) 

Високоприбуткові (високодохідні) 
Середньоприбуткові (середньодохідні) 
Низькоприбуткові (низькодохідні) 
Неприбуткові (збиткові, бездохідні) 

8. За характером використання 
капіталу в інвестиційному процесі 

Початкові (нетто-інвестиції) / 
Первинні інвестиції 
Екстенсивні інвестиції 
Реінвестиції  
Брутто-інвестиції 
Дезінвестиції 

9. За  ступенем ризикованості  Із високим ступенем ринкового 
ризику (агресивні) 
Із середньоринковим ступенем 
ризику (помірні) 
Нижче ринкового значення 
(консервативні) 

10. За мірою ліквідності  Неліквідні 
Середньоліквідні 
Низьколіквідні 
Високоліквідні  

11. За характером формування 
інвестицій  

Автономні інвестиції 
Індуковані  
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Продовження табл. 2 
12. За сумісністю здійснення Незалежні  

Взаємозалежні 
Взаємовиключні  

13. За характером використання 
капіталу в інвестиційному процесі 

Первинні 
Реінвестиції 
Дезінвестиції  

14. За місією Комерційні 
Некомерційні  

15. За мотивацією суб’єктів 
інвестиційної діяльності 

Раціональні 
Ірраціональні  

16. За пріоритетністю цілей Стратегічні 
Підтримувальні 

17. За видом ефекту інвестиції Економічні  
Соціальні 
Екологічні  

18. За характером фінансової безпеки  Інвестиції, спрямовані на 
протистояння гіперінфляції – 
збільшення власного капіталу за 
рахунок внесків власників. 
Інвестиції, спрямовані на 
підтримання виробничого процесу 
за умов фінансової кризи і високих 
темпів інфляції. 
Формування інвестицій за рахунок 
зупинення розподілу прибутку по 
виплаті дивідендів 

 

Сьогодні активність інвестиційної діяльності багатьох 

підприємств залежить від євроінтеграційної ситуації вибраною 

державо, відповідно, з цим пропонується класифікувати 

інвестиції за характером їхнього формування . 

Окрім основних класифікаційних ознак інвестицій, які 

обґрунтовані в працях науковців, нами запропоновано виділити 

в окрему класифікаційну групу інвестиції за характером 

фінансової безпеки, що є вкрай важливим для сучасних 

суб’єктів господарювання в у сіх галузях народного 

господарства, які тривалий період часу функціонують під 

впливом затяжної економічної кризи, знаходяться під впливом 

негативних зовнішніх та внутрішніх чинників (інфляція, 

політичний стан країни, воєнні дії на сході). 
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Рис. 1. Основні характерні ознаки інвестицій 

(розроблено автором) 

 

Отже, за результатами систематизації видів інвестицій в 

процесі інвестиційної діяльності підприємства  нами виділено 

основні характерні ознаки (рис. 1). 

Доцільно визнати, що сучасна адаптація до євростандартів 

буде змінюватись, а класифікація інвестицій  визначати певні 

підходи до аналізу інвестицій, для прийняття управлінських 

Основні характерні ознаки інвестицій 

1. Збільшення доходу суб’єкта інвестиційної 

діяльності та власника об’єкта інвестування 

2. Трансформація в різні види активів – економічні, 

екологічні, соціальні, інтелектуальні, інноваційні 

3. Ресурсне формування за рахунок різних 

фінансових джерел 

4. Місія вкладення в об’єкт інвестиційної діяльності 

5. Взаємозалежність інвестицій із доходом, 

соціальними й екологічними позитивними ефектами  

6. Ризик вкладання в об’єкт інвестування 

7. Економічне зростання, євроінтеграційний 

розвиток суб’єктів господарювання за умови 

фінансової безпеки інвестиційної діяльності 
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рішень щодо їх реалізації. Деталізація класифікації інвестицій 

сприятиме удосконаленню методики оцінки їх ефективності, а 

також в процесі прогнозування показників інвестиційної 

діяльності підприємства. 
 

§ 2 Системний підхід як основа антикризового 

управління інвестиційною діяльністю торговельного 

підприємства 

За останні роки євроінтеграційних перетворень в 

інвестиційній діяльності торговельних підприємств відбулись 

суттєві зміни. Поряд з традиційними суб’єктами інвестиційної 

діяльності вже виступають міжнародні організації, інвестиційні 

фонди, різні фінансові посередники, корпорації. Із збільшенням 

багатосуб’єктивності інвестиційної діяльності збільшуються як 

джерела фінансування інвестицій, так і цілі їх здійснення. Тому 

переміщення капіталу як на території країни, так і за її межами 

потребує ефективної системи управління, як на державному 

урівні так і на рівні суб’єктів господарської діяльності. В 

Україні сформована законодавча база, яка має ієрархічну 

систему, що забезпечує управління інвестиційною діяльністю на 

макро -і мікрорівнях. 

При встановленні чіткої системи управління 

інвестиційною діяльністю підприємства за мету ставиться перш 

за все забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації 

інвестиційної стратегії направленої на європейські зміни, в 

окремих етапах його розвитку. В результаті воно набуває 

конкретного вираження в максимізації ринкової вартості 

підприємства та підвищення добробуту його власників у 

короткостроковому та довгостроковому періодах. 

Застосування системного підходу до управління 

торговельними підприємствами, виступає у формі ефективності 

відтворення та ефективності господарської діяльності суб’єктів 

підприємництва, що безпосередньо пов’язано з інвестуванням, з 

вкладанням капіталу. Тому питання системного підходу до 

управління  інвестиційною діяльністю та визначення шляхів її 

підвищення є особливо актуальним. 
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Кожне торговельне підприємство безперервно здійснює 

інвестиційну діяльність, яка потребує ефективної організації 

управління згідно з потенційними напрямами його розвитку та 

визначає необхідність пошуку напрямків покращення 

визначеної системи з використанням наукових та практичних 

досягнень. 

Проблемі системного підходу в управлінні інвестиційною 

діяльністю торговельного підприємства присвячена велика 

кількість наукових праць, оскільки саме вона розкриває 

раціональність інвестування. Значний внесок у розвиток 

системного підходу в управлінні інвестиційною діяльністю 

зробили іноземні та вітчизняні автори: Н. Андерсон, Я. Гордон, 

Н. Гованні, Ф. Котлер, Д. Джобберт, Т. Левін, М. Міллер, 

О. Удалих,  Н. Замятіна, В. Акуленко, І.  Новікова, В. Блонська, 

Н. Камінська, О. Куянова, С. Оборська, та ін. Розвиток 

торговельних підприємств, інвестиційної діяльності та 

здійснення інвестиційних процесів у цій галузі привернули 

увагутаких вчених, як А. Мазаракі, Н Ушакова, М. Защук 

В.Міщенко, З. Шершньова, О.Чайкова, О.Бакунов, А. Мамаєва 

та В. Гросу, Н. Татаренко, М. Денисенко, О. Ястремська, 

О. Бакунов, Л. Лігоненко, І. Височин, О.Чайкова, В. Распопова, 

Феєр О. В. 

Серед зацікавлених проблемою управління ефективністю 

діяльності підприємства варто виділити А. І. Ковальова, 

О. І. Амоші, М. Г. Чумаченко, О. Ю. Куянова, Н. В. Камінська, 

Ю. М. Правик, Л. О. Омелянович  та інших. 

Системний підхід до управління інвестиційною 

діяльністю підприємств торгівлі, дозволяє проявити його 

конкретні форми, принципи та закономірності, потребує 

подальшого розвитку. 

Сучасна теорія і практика управління інвестиційною 

діяльністю підприємства вимагає кардинальних змін, що 

обумовлено євроінтеграційними напрямками економіки країни, 

глобалізацією світовою торгівлі, вихід на 

конкурентоспроможній ринок. 

Управління інвестиційною діяльністю торговельного 

підприємства – це складова загальноекономічної системи 
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управління підприємством, яка має свої визначені завдання, 

принципи побудови та виконує певні функції. Оскільки 

інвестиційна діяльність торговельного підприємства 

спрямовується на поліпшення якості основних фондів, його 

матеріальних обігових активів (реальні інвестиції), а також на 

збільшення прибутку за рахунок вкладення коштів в 

різноманітні фінансові активи (фінансові інвестиції), в 

результаті підвищення пропускної спроможності торговельних 

площ, складів, удосконалення фондооснащеності праці, 

підвищення комфортних умов до проведення торгівлі, 

покращення іміджу, на упровадження інновацій, на вкладення 

то в зв’язку із цим управління інвестиційною діяльністю 

виступає підсистемою загальної системи управління 

підприємством, спрямованої на створення передумов з 

підвищення її ефективності, інвестиційних процесів та всієї 

господарсько-фінансової діяльності підприємства. 

Ефективність системи управління буде досягатись за 

рахунок покращення інвестиційної діяльності в основних її 

частинах: організаційна забезпеченість, інформаційна 

забезпеченість, планування, контроль, моніторинг інвестиційних 

проектів, проведення фінансово-економічних розрахунків, 

оцінка ефективності.  

Необхідність звернення до системного підходу 

спричинена ускладненням внутрішньої структури об’єктів 

управління; посиленням конкурентної боротьби; швидким 

темпом зростанням обсягу інформації; фінансовою небезпекою; 

екологічним та соціально-економічним станом. Перевагою 

системного підходу до управління інвестиційною діяльністю 

підприємства є спрямування на слабо структуровані проблеми, 

системний підхід до вирішення оптимального варіанту. 

Система управління інвестиційною діяльністю 

підприємства – це взаємозалежна сукупність окремих елементів, 

що беруть участь в управлінні підприємством. До елементів 

системи управління інвестиційною діяльністю належать: 

об’єкти управління; суб’єкти управління; функції управління; 

механізми управління. Об’єкти управління інвестиційною 

діяльністю являють собою об’єкти, на які спрямований 
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керуючий вплив суб’єктів управління.  

До об’єктів управління інвестиційною діяльністю 

відносять: умови здійснення інвестиційної діяльності; 

інвестиційні ресурси підприємства; інвестиційні проекти 

підприємства; цінні папери; інвестиційні ризики; інші об’єкти.  

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» суб’єктами (інвесторами і учасниками) 

інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні 

особи України та іноземних держав, а також держави [1]. Тоді 

суб’єкти управління інвестиційною діяльністю - це особи, що 

приймають рішення, пов’язані з управлінням інвестиціями й 

інвестиційною діяльністю на підприємстві.  

О. О. Удалих зазначає, що «система управління 

інвестиційною діяльністю підприємства являє собою 

взаємозалежну сукупність окремих елементів, що беруть участь 

в управлінні інвестиціями» [24]. 

І. Ю. Єпіфанова. розглядає поняття комплексного 

інвестиційного управління, як системно інтегрований процес 

управління сукупністю інвестиційних проектів, що 

підпорядковані єдиній стратегічній місії підприємства, 

орієнтованій на успішну реалізацію інвестиційної програми 

підприємства [25, с. 287–288]. 

Під поняттям «управління інвестиційною діяльністю» 

Т. Майорова зазначає систему принципів та методів 

розроблення та реалізації управлінських рішень, пов’язаних із 

здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності [14, с. 25], 

а В. Федоренко трактує – як процес управління усіма аспектами 

інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва [26, с. 10]. 

Новикова І. В. пропонує розуміти під даним визначенням, як 

систему принципів, прийомів, методів та управлінських 

функцій, на основі яких визначаються організаційні форми та 

механізми управлінського впливу на процеси інвестування з 

метою забезпечення зростання вартості (цінності) підприємства 

та його стратегічного розвитку [27, c. 16 ]. 

Спираючись на наведені підходи до визначення сутності 

«управління інвестиційною діяльністю» пропонуємо власне 
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бачення принципів щодо ефективного управління 

інвестиційною діяльністю на підприємствах (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Принципи управління інвестиційною діяльністю 

торговельного підприємства (систематизовано автором) 

 

Таким чином, основні принципи в управлінні 

інвестиційної діяльності зорієнтовані на взаємозв’язок і 

взаємозумовленість із загальною системою управління 

господарською діяльністю підприємства; комплексний характер 

формування управлінських рішень по залученню інвестиційних 

ресурсів і їхньому використанню; мінливість інвестиційної 

ситуації і мобільність у прийнятті управлінських рішень; 

багатоваріантність інвестиційних рішень; контроль реалізації 

інвестиційних проектів планів зорієнтованих на тривалу 

перспективу і фінансові результати. Запропоновано принцип 

забезпечення фінансово-економічної безпеки, який  гарантує 

фінансову стійкість та максимально ефективне функціонування 

підприємства у поточному періоді та високий потенціал 

розвитку у майбутньому. 

Принципи 

управління 

інвестиційною 

діяльністю 

1. Інтегрованість із загальною 

системою управління 

підприємством 

2. Комплексний характер 

формування управлінських 

рішень 

6. Забезпечення 

фінансово-

економічної 

безпеки 

3. Високий 

динамізм в 

управлінні 

4. Варіативність 

підходів до 

розробки системи 

управлінських 

рішень 

5. Орієнтованість на 

стратегічні цілі 

розвитку 

підприємства 

7. Контроль 

реалізації 

інвестиційних 

проектів 



54 
 

В даний час система управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства має бути органічно інтегрована у 

загальну систему управління діяльністю підприємства та 

загальну систему управління економічною безпекою 

підприємства.  

Інвестиційна безпека, безпосередньо є ланкою 

економічної безпеки, спрямована на недопущення шкоди після 

ухвалення інвестиційного рішення, запобігання загроз й 

відповідне зниження ризиків, які надають негативний вплив на 

реалізацію інвестиційного проекту. 

Економічна безпека при залученні інвестицій до 

торговельної діяльності підприємства передбачає проведення 

комплексу заходів, які гарантують стабільність функціонування, 

фінансово-комерційний успіх, використання прогресивних 

науково-технічних досягнень і соціальний розвиток комерційної 

структури. Відповідна стратегія безпеки, зокрема безпеки 

інвестиційної діяльності, що забезпечується системою заходів, 

здійснюваних керівництвом фірми, спеціально створеними 

структурами підприємства, які виконують функції дотримання 

правил політики безпеки і плану захисту, управління коштами 

захисту, контролю над ефективністю їх вкладення, виявлення 

спроб і фактів порушень фінансового стану. 

Інвестиційна безпека забезпечується проведенням 

комплексу політичних, організаційно-технічних та інших 

заходів, вкладених у зниження інвестиційних ризиків. З 

державного боку забезпечення інвестиційної безпеки включає 

гарантії прав патентів, ліцензій і контрактів; поліпшення 

підприємницького клімату, підтримка політичної стабільності, 

ставлення суспільства та держави до іноземних інвестицій, 

стабільність законодавства, регулюючого права власності; 

зниження фінансових ризиків, конвертованість і стабільність 

національної валюти; фіксування обмежувальних заходів до 

руху іноземних капіталів і товарів. Інвестиційна безпека 

залежить від такого типу чинників: масштаби економіки та 

ємність ринку, рівень інфляції, ставки оподаткування, потреба у 

іноземних інвестиціях і валюті. 
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В рамках економічної безпеки до основних завдань, 

спрямованих на реалізацію головної мети управління 

інвестиційною діяльністю підприємства, відносять: 

забезпечення високих темпів економічного розвитку 

торговельного підприємства; забезпечення максимізації чистого 

прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства від 

інвестиційної діяльності; забезпечення мінімізації інвестиційних 

ризиків за необхідного рівня дохідності інвестицій; 

забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій та 

можливостей швидкого реінвестування капіталу; забезпечення 

необхідних обсягів та оптимальної структури інвестиційних 

ресурсів з урахуванням потреб на довготермінову перспективу; 

підтримання фінансової стійкості та платоспроможності 

підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності; 

пошук і обов’язкове здійснення шляхів прискорення реалізації 

інвестиційних програм та проектів підприємства [29; с. 35]. 

Інвестиційні ризики включають у себе ризики отримання 

прибутків у разі нездійснення певних заходів щодо усунення 

ризиків; ризики зниження дохідності інвестицій, а саме 

підвищення відсотків за кредити, зниження дивідендів, 

небезпеку неотримання позичальником основної частини боргу 

та  відсотків (кредитний ризик); ризики прямих фінансових 

втрат – біржові ризики, селективні ризики, ризики банкрутства. 

З часом рівень ризику збільшується для певного активу чи 

варіанту вкладення капіталу. Мінімізація інвестиційного ризику 

може бути забезпечена шляхом диверсифікації тобто 

урізноманітнення та лімітування інвестиційних вкладень; 

уникнення певних видів інвестиційних ризиків та їх  передача 

партнерам по інвестиційній діяльності; страхування  ризиків 

зміни цін за контрактами на майбутні періоди. 

Слід зазначити, що активна та ефективна інвестиційна 

діяльність може відбуватися тільки за умов створення, розвитку 

ринку і нормального функціонування капіталів, їх вільного 

використання підприємствами (фірмами). Зрозуміло, що тут має 

діяти багатогранність джерел формування капіталу. Передусім, 

це власні джерела формування інвестиційного капіталу, до яких 

належить нагромадження коштів підприємств внаслідок 
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основної діяльності у вигляді амортизаційних відрахувань та 

отриманого прибутку. Крім того, джерела залучення можуть 

складатися із заощаджень населення, іноземних інвестицій, 

кредитів комерційних банків, страхових компаній тощо. 

Звідси випливає, торговельне підприємство, в умовах 

економічної безпеки для залучення інвестицій, повинно для 

збереження своїх конкурентних позицій постійно здійснювати 

контроль за станом зовнішнього середовища й оцінювати 

відповідність його функціонування внутрішніх систем; 

прогнозувати динаміку зовнішнього середовища й стежити за 

формуванням основних тенденцій його розвитку; визначати 

можливі зміни, які прийдеться вносити у внутрішні системи 

підприємства у зв’язку з відповідними змінами зовнішнього 

середовища, реагувати на вплив факторів. 

Механізм управління інвестиційною діяльністю являє 

собою теоретичне обґрунтування розробки й реалізації 

управлінських рішень і інвестиційній сфері [24].  

Тому основною метою управління інвестиціями є 

забезпечення розробки і реалізації комплексу заходів, 

спрямованих на досягнення найбільш ефективної інвестиційної 

діяльності на кожному конкретному підприємстві. 

Основними завданнями при ефективній системі 

управління інвестиційною діяльністю торговельного 

підприємства є вибір реальних видів інвестиційної діяльності на 

підставі оцінки його потенційних можливостей і тенденцій 

розвитку, а також забезпечення зростання його капіталу, 

максимізація ринкової вартості та покращення добробуту 

власників в поточному та перспективному періодах. 

Система управління інвестиційною діяльністю реалізує 

свою головну мету й основні завдання через виконання певних 

функцій.  

Поділяють на дві групи, перша – функції управління 

інвестиційною діяльністю як управляючою системи або 

складова частина різних процесів управління діяльності 

підприємства, тобто загальні: розробка інвестиційної стратегії 

підприємства, створення організаційної структури; здійснення 

аналізу різноаспектної інвестиційної діяльності підприємства; 
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формування сучасних інноваційних інформаційних систем, для 

обґрунтування ефективних варіантів інвестиційних рішень; 

планування інвестиційної діяльності підприємства за 

напрямками; впровадження актуальної системи стимулювання 

управлінських рішень; здійснення контролю за виконанням 

управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності, 

планування стимулювання інвестиційної активності [27, с. 152]. 

Друга група – функції управління інвестиційною 

діяльністю як окремої галузі управління підприємством, тобто 

специфічні функції: управління реальними інвестиціями; 

управління фінансовими інвестиціями; управління ризиками та 

формуванням інвестиційних ресурсів [25]. Із врахуванням даних 

функцій може бути побудована багаторівнева система управління 

інвестиційною діяльністю торговельного підприємства. 

Треба зазначити, метою і завданням функціонування 

сучасного торговельного підприємства не завжди пріоритетним 

виступає отримання прибутку, з чим погоджуються Куцик П. О., 

Герега Г. Ф. [28, с. 98]. Визначальними завданнями та 

функціями в сучасних ринкових умовах для підприємства 

можуть стати закріплення на ринку, уникнення банкрутства, 

отримання соціального, екологічного ефекту і в результаті 

одержання доходу відступає на другий план. Тому, пропонуємо 

власну систему зазначених функцій (табл. 3). 

Треба зазначити, що під час виконання наведених функцій 

управління та при виборі джерела здійснення інвестиційної 

діяльності питання має вирішуватися підприємством з 

урахуванням багатьох зовнішніх чинників, таких як рівень 

лібералізації економіки, інвестиційна політика держави; 

економіко-географічне розташування, сфера діяльності, 

соціально-політична ситуація; якість нормативно-правового 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; 

інфраструктура ринку, а також внутрішні – організаційна 

структура; особливості управління фінансовими потоками; 

якість людського капіталу; стратегія розвитку; інвестиційна 

політика компанії; корпоративна культура; форма власності та 

структура капіталу; конкурентоспроможність підприємства на 

національному, європейському та міжнародному ринку. 
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Таблиця 3 – Функції управління інвестиційною діяльністю 

торговельного підприємства (розроблено автором) 
Функції управління  Зміст 

1 2 

І. Прогнозування і планування інвестиційної діяльності 

1.1  Дослідження 
макроекономічних умов 
здійснення 
інвестиційної діяльності 
та прогнозування 
розвитку 
інвестиційного ринку 

Досліджується та аналізується 
інвестиційний ринок держави, галузі, 
регіону та вплив цих факторів на 
інвестиційну діяльність підприємства 
Вивчаються законодавчо-правові умови 
інвестиційної діяльності підприємства та 
можливі форми інвестицій. На підставі 
аналізу, мети, цілей і завдань підприємства 
формується прогноз інвестиційного ринку 
в цілому та діяльності торговельного 
підприємства. 

1.2  Формування 
інвестиційних цілей, 
завдань розвитку 
торговельного 
підприємства та 
розробка стратегічних 
планів інвестиційної 
діяльності 

Виходячи з цільових напрямків розвитку 
(загальної стратегії економічного розвитку) 
підприємства і його інвестиційних 
можливостей (наявність внутрішніх і 
можливість залучення зовнішніх 
інвестиційних ресурсів) та прогнозу 
кон'юнктури інвестиційного ринку, 
формується система цілей інвестиційної 
діяльності: участь в інвестиційних 
проектах (ІП) і цільових інвестиційних 
програмах держави, галузі, регіону та її 
основні напрямки на довгостроковий 
період. Визначаються найбільш 
пріоритетні завдання на короткостроковий 
період. 

1.3  Розробка стратегії 
інвестиційних ресурсів 
(фінансових, реальних, 
інноваційних 
інвестицій) 
торговельного  
підприємства 

Визначається загальна потреба в 
інвестиційних ресурсах, необхідних для 
реалізації інвестиційної стратегії 
підприємства. Розраховується можливість 
формування інвестиційних ресурсів за 
рахунок усіх можливих джерел: власних,  
залучених і позикових. 
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Продовження табл. 3 
1 2 

 Визначається доцільність залучення для 

реалізації інвестиційної стратегії коштів. 

Оптимізується структура джерел 

інвестиційних ресурсів і забезпечується 

ефективність і раціональність їх 

використання. Необхідно забезпечити 

фінансову стійкість і платоспроможність 

підприємства 

1.4  Аналіз 

інвестиційної безпеки 

підприємства 

Забезпечується системою заходів 

спрямованих на недопущення шкоди після 

ухвалення інвестиційного рішення, 

запобігання загроз й відповідне зниження 

ризиків, які надають негативний вплив на 

реалізацію інвестиційного проекту. 

ІІ. Формування портфелю реальних (фінансових, інноваційних) 

інвестицій підприємства 

2.1  Оцінка інвестиційної 

привабливості окремих 

реальних проектів та 

інвестиційних якостей 

фінансових інструментів, 

вибір найбільш 

ефективних інновацій 

Вибираються для вивчення та аналізу 

інвестиційні проекти, які найбільш 

відповідають інвестиційній стратегії 

підприємства; проводиться ретельна їх 

експертиза, розраховуються показники 

економічної ефективності кожного 

окремого ІП і здійснюється їх відбір за 

певними критеріями 

2.2  Оцінка необхідних 

інвестиційних ресурсів 

відповідно до 

розробленої стратегії їх 

формування 

Оцінюються реальні та потенційні ресурси 

підприємства для вибору стратегічних 

активів як об’єктів інвестування , здатних в 

короткострокові терміни забезпечити 

підприємству соціально-економічні ефекти 

та підвищити конкурентоспроможність на 

ринку, визначення критеріїв для оцінки 

об’єктів інвестування та вибір методів 

оцінки. 

2.3  Формування 

інвестиційного 

портфеля  та його 

оцінювання, 

3 урахуванням можливостей залучення 

інвестиційних ресурсів і розрахованих 

показників дохідності та рівня ризику за 

кожним ІП і фінансовим інструментом 

провадиться відбір для реалізації за такими 

етапами: 
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Продовження табл. 3 
1 2 

прогнозування 

ефективності за 

критеріями доходності, 

ризику, ліквідності 

тощо 

формується інвестиційний портфель та 

оптимізуються пропорції між реальними та 

фінансовими інвестиціями;  обираються у 

розрізі кожної з форм найбільш ефективні 

(співвідношення дохідності та ризику); 

проводиться оцінка ліквідності портфеля 

2.4  Оцінка 

інвестиційних якостей 

окремих фінансових 

інструментів (ФІ) та 

відбір найбільш 

ефективних з них 

Розглядаються пропозиції фінансових 

інструментів (цінні папери) на ринку; 

оцінюються окремі показники їх 

інвестиційних якостей; здійснюються 

розрахунки їх реальної ринкової вартості; 

вибираються найбільш ефективні а них 

ІІІ. Реалізація інвестиційних програм розвитку підприємства 

3.1  Обґрунтування 

термінів інвестування, 

стимулювання та 

оперативне управління 

реалізацією окремих 

інвестиційних проектів 

Розробляються календарні плани реалізації 

окремих ІП та їх бюджетів. Формуються 

різні види планів щодо поточного 

планування та управління інвестиційними 

програмами і проектами. Забезпечується 

ефективне управління сформованим 

інвестиційним портфелем 

3.2  Організація 

моніторингу реалізації 

окремих інвестиційних 

програм і проектів на 

підставі системи 

показників та  їх змін 

Формується система показників, щодо 

реалізації кожної інвестиційної програми 

та окремих інвестиційних проектів; 

визначається періодичність збирання та 

аналізу інформації; визначаються основні 

чинники щодо затримки або відхилення за 

всіма показниками кожного проекту, що 

дає змогу оперативно реагувати та 

ліквідувати різні перепони щодо 

ефективної реалізації програм і проектів 

3.3  Підготовка та 

прийняття 

управлінських рішень 

щодо  досягнення 

євроінтеграційних цілей  

Аналітична обробка показників інвестицій-

ної активності, котра узагальнюється у 

адаптованих до європейських стандартів 

формах звітності, що забезпечить 

можливість адекватної оцінки даних та  до 

умов вільної торгівлі з ЄС (стандарти, 

технічні регламенти, модернізація), вихід 

на світові ринки, насамперед на ринок ЄС 
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Закінчення табл. 3 
1 2 

3.4   Обґрунтування   

критеріїв екологічної 

безпеки інвестиційної 

діяльності 

Виявлення відповідних критеріїв 

інвестиційних проектів, параметрів 

інвестиційних процесів та інвестиційної 

діяльності, з гарантуванням екологічної 

безпеки  різних видів діяльності 

підприємства 

3.5  Підготовка рішень 

про своєчасне 

припинення (вихід) 

впровадження 

неефективних ІП 

(продаж окремих 

фінансових 

інструментів) та 

реінвестування капіталу 

Внаслідок зміни факторів зовнішнього та 

внутрішнього характеру фактична або 

очікувана ефективність окремих 

інвестиційних проектів (ФІ) може 

виявитися набагато нижчою від 

розрахованої. А тому приймається 

рішення про вихід з таких інвестиційних 

проектів (продаж окремих ФІ) та 

визначаються форми цього виходу 

(реалізація, акціонування та ін.).  

 

Отже, використовуючи методологію системного підходу, 

управління інвестиційною діяльністю можна подати у вигляді 

моделі, в яку входять відповідні підсистеми, такі як цільова, 

забезпечення, керуюча, керована та відповідні методи, засоби, 

координуючі елементи системи управління інвестиційною 

діяльністю. Через визначення цілей та завдань, виконання 

функцій система управління спрямовує функціонування всіх 

елементів системи, між якими встановлюється тісний 

взаємозв’язок. Підсистема забезпечення включає ресурси 

підприємства, які виступають джерелами інвестиційної 

діяльності, а технічне, кадрове, інформаційне, методологічне є 

механізмом її реалізації. 

Виконання поставлених інвестиційних завдань 

підприємства можливе на основі впровадження інноваційних 

технологій, придбання ліцензій, патентів, що забезпечується 

науковою підсистемою. Органи управління (керуюча 

підсистема) організовують інвестиційну діяльність 

торговельного підприємства шляхом впливу на керівну систему, 

спонукаючи до нових взаємодій між усіма елементами та 

обміном між ними інформаційними ресурсами [28, с. 96]. 
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§ 3 Методичні засади оцінки ефективності  

інвестиційної діяльності торговельного підприємства  в 

системі антикризового управління 

Управління ефективністю торговельного підприємства в 

реальних економічних умовах із домінуючими ознаками 

динамічності та невизначеності, високими ризиками втрати 

капіталу у здійснюваних інвестиційних, фінансових, 

економічних операціях, повинно зосереджуватись на 

випередження майбутніх змін внутрішнього та зовнішнього 

середовища для забезпечення досяжного рівня результативності 

всієї інвестиційної діяльності та управлінської системи 

підприємства взагалі. 

Наявні євроінтеграційні тенденції у сфері управління 

торговельної діяльності (адаптація до європейських стандартів 

формах звітності, оцінка даних до умов вільної торгівлі з ЄС, 

вихід на світові ринки, залучення іноземних інвестицій і 

новітніх технологій, створення нових робочих місць) дають 

достатньо переконливі факти, для підтримання необхідного 

рівня конкурентоспроможності, обумовлює необхідність 

переходу від екстенсивної моделі вітчизняної економіки до 

інноваційної моделі управління діяльністю підприємства, що у 

свою чергу, визначається кількістю і структурою інвестицій, 

системним підходом до управління.  

За рахунок конкурентоспроможного зростання 

торговельних комплексів виникає потреба формування 

результативної системи залучення та ефективне здійснення 

інвестиційної діяльності. Це вимагає подальшої розробки 

теоретичних та методологічних засад щодо управління 

інвестиційною діяльністю підприємств торгівлі, котрі дадуть 

змогу з позиції системного підходу поєднати процес управління 

інвестиційними потоками та розвиток торговельних 

підприємств як складних соціальних, фінансово-економічних 

систем з місією їх результативного функціонування. 

Інвестиційна діяльність в процесі євроінтеграційних умов 

країни завжди перебуває в центрі уваги економічної науки, 

оскільки є вагомим чинником економічного зростання держави.  
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Новий ефективний процес інвестування включає 

фінансово-економічну оцінку інвестиційної діяльності 

підприємства, яка відіграє важливу роль при обґрунтуванні 

можливих об’єктів інвестування. При виборі методу оцінки 

ефективності інвестицій, які вкладаються в проекти на 

європейських ринкових умовах невизначеності та 

нестабільності, необхідна акомодація до перспективних 

майбутніх результатів, через креативні зміни в цілях, вартості, 

конкуренції, безпеці та інноваційних технологіях. Тому 

дослідження методичних засад оцінки ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства є досить актуальним. Від 

того наскільки всебічно, різнопланово проведена оцінка, 

залежать варіанти альтернативного використання вкладеного 

капіталу, терміни його повернення, надходження додаткового 

доходу, з метою досягнення соціально-економічного ефекту в 

майбутньому періоду. 

Від результативної інвестиційної діяльності підприємства 

залежить максимальне задоволення потреб споживачів, 

одержання на цій основі максимального прибутку, що вимагає 

теоретичного обґрунтування й застосування наукових 

методологічних та методичних підходів до її  ефективної 

оцінки. Оскільки управління інвестиціями передбачає такі дії, 

які б дозволили компенсувати відхилення одних факторів 

іншими та забезпечити досягнення мети інвестування, то для 

цього необхідні такі методи, що дозволяли б оцінити вплив 

можливих відхилень чинників інвестицій та визначити вагоме 

значення цих відхилень на узагальнених показниках 

ефективності інвестицій.  

Забезпечити динамічний розвиток торговельних 

підприємств можливо за допомогою поставленої оптимальної 

стратегії фінансування інвестиційних програм та розробки 

обґрунтованої методики оцінки ефективності, з урахування 

сучасних факторів ризику. 

Попри велику кількість наукових досліджень та 

всебічного розгляду методичного засад оцінки ефективніших 

інвестиційних рішень, прогнозованих проектів, джерел 

фінансування та напрямів активізації інвестиційної діяльності 
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підприємства, недостатньо розглянуті проблеми, пов’язані з 

результативним залученням грошових потоків в країну. 

В умовах обмежених інвестиційних ресурсів та мінливості 

ринкового середовища значно зросла роль оцінки ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства, розширилося коло його 

завдань щодо обґрунтування вибору інвестиційних проектів.  

Методологічна оцінка інвестиційної діяльності 

торговельного підприємства має визначати його інвестиційну 

привабливість, провести аналіз інвестиційних проектів, 

здійснити ретроспективну оцінку інвестицій. Водночас для 

ефективного аналізу інвестиційних проектів застосовується 

перш за все вибраний інвестором метод, що є сукупністю 

способів практичного і теоретичного засвоєння дійсності [30, 

c. 164], за допомогою якого можна оцінити, вибрати 

найоптимальніший проект, надати про нього всебічну та 

об’єктивну інформацію для прийняття зважених управлінських 

рішень в контексті фінансового аналізу інвестиційних проектів. 

Трактування поняття методології в наукових джерелах 

наводиться багато, частіше в значенні як система методів та як 

теорія методу. Методологія визначається сукупністю 

дослідницьких процедур, техніки та методів, а також способів 

збору й обробки технічних фінансово-економічних, екологічних 

і соціальних даних [30, с. 28]. Так під методом розуміють 

«сукупність прийомів практичного і теоретичного засвоєння 

дійсності» [6, с. 164] або «основний спосіб збору інформації, її 

обробки і аналізу кінцевих результатів» [30, с. 31], «спосіб 

дослідження певної мети» [21, c. 19]. Тоді ми можемо дати 

власне визначення – інформаційний інструмент, використання 

якого дає можливість привести до виконання головної місії 

дослідження об’єкта інвестування. 

Якщо методологічний підхід визначає стратегічні процеси 

майбутнього дослідження, то методологічне узагальнення 

передбачає або збагачення теоретичної бази науки в певній 

галузі знань, або концентрований матеріал для прийняття 

рішень в управлінській практиці, що є результатом остаточного 

дослідження. На наш погляд, методологічні засади складаються 

з визначених принципів відбору інвестиційно значущих 
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інструментів, а також розгляд найбільш вигідних торговельних 

об’єктів, які більш менш є привабливими для інвестування. 

Методики оцінки інвестиційної діяльності та її складових 

елементів представлені в літературних джерелах різноманітно. 

Разом з тим в методиках є цілий ряд методологічних упущень, 

які стали слідством недостатньо достеменних отриманих 

результатів. 

Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова для оцінювання 

ефективності інвестицій використовує показники, які б 

задовольняли відповідним вимогам: чиста теперішня вартість 

проекту повинна бути доданою та більшою, індекс 

прибутковості повинен бути більшим за одиницю, строк 

окупності повинен бути коротким до 5 років, а внутрішня норма 

прибутковості має бути більшою за середньозважену ціну 

інвестиційних ресурсів [22, с. 331]. 

Ю. М. Правик [7, с. 205-206], О. М. Петухова. [23, с. 131] 

розподіляє на три види оцінки ефективності інвестицій: 

фінансову, бюджетну, економічну та на три методи – 

спрощений, що має істотне відхилення від реальної 

ефективності, методи дисконтування, які є однією з причин 

непередбачених збитків компаній або призведених до 

банкрутства підприємства, методи прямих розрахунків реальної 

ефективності інвестицій. 

Сьогодні всі методи ефективності інвестиційної діяльності 

базується на простій традиційній схемі: початкові інвестиції при 

реалізації будь-якого проекту генерують в обсяг грошових 

потоків 
tCFCFCF ,..., 21
. Капітальні вкладення, корисні 

економічні результати (дохід) можуть виступати у ролі 

грошового потоку. Інвестиційна діяльність визнається 

ефективною, якщо цей потік достатній для повернення 

початкової суми інвестицій та забезпечення необхідної норми 

дохідності на вкладений капітал . 

Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів 

більшість авторів описують по-різному, але на практиці 

сьогодні застосовуються дві групи методів оцінки, за 

допомогою яких і визначають перераховані показники 

представлені на рис. 3.  
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Рис. 3. Методи оцінки ефективності  

інвестиційної діяльності (систематизовано автором) 

 

Виділені статистичні (що не враховують фактор часу) або 

традиційні (прості) методи оцінки економічної ефективності 

інвестиційних проектів, такі як період окупності інвестицій - PP 

(Payback Period) і коефіцієнт ефективності інвестицій ARR 

(Accounted Rate of Return), відомі давно й широко 

використовувалися у вітчизняній та європейській практиці ще 

до того, як загальне визнання отримала концепція, заснована на 

дисконтуванні грошових надходжень. Коефіцієнт 

рентабельності інвестицій (ROI) або рентабельності активів є 

один із основних індикаторів конкурентоспроможності, показує 

необхідну суму інвестицій витрачених підприємством для 

отримання однієї грошової одиниці чистого доходу [29, с. 223].  

Ці розглянуті методи спираються на проектні, планові та 

фактичні дані про витрати та результати, обумовлені 

Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів 
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реалізацією інвестиційних проектів в подальшій ефективній 

інвестиційній діяльності підприємства. 

Динамічні (що враховують фактор часу) або методи 

дисконтування, засновані на дисконтуванні грошових потоків. 

При використанні цих методів важливою складовою є пошук 

ставок дисконтування, які дозволяють привести доходи та 

витрати до значення, наближеним до реальних.  

Ефективність інвестиційного проекту відображає 

відповідність проекту цілям та інтересам його учасників. Оцінка 

ефективності інвестиційного проекту відповідно до офіційно 

діючих методичних рекомендацій має ґрунтуватися на певних 

принципах. 

Групування принципів оцінки ефективності інвестицій 

торговельного підприємства та їх розподіл з уточненням 

наведено в табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Принципи оцінки ефективності інвестиційної 

діяльності торговельного підприємства (розроблено автором) 

Методологічні Методичні Операційні 
Вимірювання  

Порівняння 

Корисність 

Узгодженість 

інтересів 

Платність ресурсів 

Максимальний ефект 

(результативність) 

Системність 

Комплексність 

Неспростовність 

методів 

Спостереження  

Асиметричність  

Адитивність 

Транзитивність 

Порівняння ситуацій 

«з проектом» і «без 

проекту» 

Унікальність 

Субоптимізація 

(suboptimization) 

Некерованість 

минулого 

Динамічність 

Погодженість  

Тимчасова цінність 

грошей 

Неповнота інформації 

Структура капіталу 

Багатовалютність 

Фінансування  

Взаємозв’язок 

параметрів 

проекту 

Моделювання 

Організаційно-

економічний 

механізм реалізації 

проекту 

Багатоетапність 

оцінки 

Інформаційна і 

методична 

узгодженість 

Симпліфікація 

 

Отже, сучасні запропоновані методи та принципи оцінки 

ефективності інвестиційної діяльності, дають можливість 
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приймати достатньо обґрунтовані управлінські рішення з 

мінімальним рівнем похибки. 

При визначенні комерційної, бюджетної, суспільної 

ефективності діяльності має місце суперечність, які відносяться 

до однієї групи, а також розбіжність між критеріями, що 

характеризують різні види ефективності. 

Механізм управління інвестиційною діяльністю 

підприємства є спосіб управління, послідовність процесів і 

стадій, відповідних процедур й інструментів; сукупність 

інституціональних та організаційних структур, комплекс 

використовуваних ними форм та методів; послідовність 

застосування різноманітних способів [31, с. 259]. До структури 

цього механізму входять ринковий механізм саморегулювання 

та ціноутворення на основі попиту і пропозиції на різних 

інвестиційних ринках; державне нормативно-правове 

регулювання інвестиційної діяльності; внутрішній механізм 

регулювання інвестиційної діяльності; система конкретних 

методів управління, за допомогою яких передбачається 

досягнення конкретних результатів інвестиційної діяльності не 

залежно від джерела інвестування. 

Розглянуті вище операційні принципи полегшують процес 

оцінки з інформаційно-розрахункової точки зору. Зупинимось 

на моделюванні, яке полягає в складанні оптимізаційної моделі 

ефективності, що враховує різні умови здійснення проекту та 

являє собою формалізований опис інвестиційного процесу. 

Ґрунтуючись на функціонуванні механізму управління 

інвестиційною діяльністю підприємства, який включає 

достатньо обґрунтовані принципи, статистичні та динамічні 

методи, види ефективності, то оцінку доцільності проектної 

інвестиційної діяльності можна здійснити за відповідними 

розрахунками.  

На основі розглянутих інформаційних ресурсів [7, с. 212; 

21, с. 145; 29, с. 230-241] нами виділені показники ефективності 

інвестиційного проекту (табл. 5). 
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Таблиця 5 – Основні показники оцінки ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства 

(систематизовано автором) 
Назва 

показника 
Алгоритм розрахунку Економічний зміст 

розрахунку 

1 2 3 

1.Чистий 
дисконтовани
й дохід (NVP) 
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чистого прибутку 
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Модель інвестиційної поведінки характеризує теоретичну 

концепцію системи мотивації суб’єктів господарювання, які 

збуджує їх до здійснення інвестиційної діяльності на всіх її 

етапах і у всіх формах. Теорія інвестиційної поведінки 

заснована на припущенні, що кожний суб’єкт господарювання 

поводить себе раціонально і прагне максимізувати ефект своєї 

інвестиційної діяльності. 

Загальною системою управління інвестиційною 

діяльністю підприємства передбачається визначення 

інвестиційних заходів, процесів й проектів реалізованих на 

підприємстві як в короткій так і довгостроковій перспективі, на 

основі результатів формування інвестиційної програми та 

планування інвестиційних проектних рішень із застосуванням 

економіко-математичних моделей. 

Особливість інвестиційної діяльності полягає в 

моделюванні інвестиційної діяльності детального процесу 

виконання передбаченого проекту, що враховує тільки 

формалізовані фактори, неформалізовані враховуються на 

підставі оцінки апарату управління. 

Використання економічно-математичних методів дає 

можливість створити такий аналог досліджуваних об’єктів, у 

якому відбиті всі їхні найважливіші властивості й опущені 

малозначні другорядні риси. 

Під інвестиційною моделлю слід розуміти таку 

математичну модель, з допомогою якої може бути виконана 

оцінка ефективності та результативності вкладення інвестицій 

стосовно визначеної майбутньої місії, і до головних засобів її 

досягнення.  

Виділені інвестиційні моделі для досконалого ринку 

капіталу В.В. Ковальовим, В.В. Івановим, В.А. Ляліной [32, 

с. 39] розрізняються між собою критеріями прийняття рішень 

(чиста приведена вартість, кінцева вартість майна, внутрішня 

процентна ставка) до здійснення ефективної інвестиційної 

діяльності. 

Модель оцінки чистої приведеної вартості має вигляд: 
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max
1




n

N

n

n z                           (1) 

за умови:            1
1




N

n

nz ;    1,0nz ,                         (2) 

де nz  – змінна, яка дорівнює одиниці, якщо 

інвестиційний проект приймається, і нулю, якщо інвестиційний 

проект відхиляється (в тому випадку коли чиста приведена 

вартість проекту менша нуля);  

n  – чиста приведена вартість платіжного ряду    n

-го інвестиційного проекту.  

Дана модель розглядається в випадку однакових 

інвестиційних альтернатив по термінах та обсягам 

інвестиційного капіталу, а кінцева вартість майна підприємства 

при єдиній розрахунковій ставці повинна бути максимальною. 

Використання моделі оцінки кінцевої вартості майна 

передбачає наявність заданої однакової для всіх періодів суми 

вилучених з обороту коштів [32, с. 40]. 

З інвестиційним проектом пов’язаний максимальний 

рівень рентабельності капіталу на який зорієнтована модель 

внутрішньої процентної ставки, що набуває вигляду: 

 

                                 

max
1




n
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n

n zr                           (3) 

За умови:  

1
1




N

n

nz ;   1,0nz ,                  (4) 

 1,0nz .   

В процесі використання розглянутих вище методичних 

підходів треба враховувати чинник ризику, особливо це 

стосується масштабних проектів, які мають довгий часовий 

горизонт. Тому необхідно розраховувати ступінь ризику, 

використовуючи методи та інструменти, що застосовуються в 

країнах з розвиненою європейською економікою.  
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Отже, підвищенню ефективності інвестиційної діяльності 

підприємства сприятиме координація нових цілей і завдань по 

вдосконаленню аналітичного забезпечення методичного апарату 

управління інвестиційною діяльністю та проведення ефективної 

оцінки інвестиційних проектів з врахуванням факторів ризику, 

ліквідності та інфляції. Методично обґрунтований вибір 

оптимального інвестиційного проекту припускає використання 

методів та принципів оцінки ефективності інвестиційної 

діяльності підприємства, дозволяючи знизити ступінь ризику та 

мінімізувати економічні витрати.  

Оцінка реального інвестування для торговельних 

підприємств може бути виражена виторгом від реалізації товарів 

і чистим прибутком. При цьому поряд з отриманим 

комерційним ефектом спостерігається соціальний та 

екологічний у вигляді підвищення надійності постачання 

населенню якісних видів товарів, поліпшення умов праці, 

впровадження інноваційних технологій. 

Проведене дослідження дає змогу майбутнім інвесторам 

об’єктивно обрати критерії оцінки економічної ефективності 

інвестиційної діяльності й методів обґрунтування найкращого 

проекту, що мінімізує інвестиційний ризик та дасть можливість 

прийняти економічно обґрунтоване рішення. Правильне 

управління інвестиційними проектами сприятиме підвищенню 

інвестиційної привабливості та дохідності, потенціалу 

інвестиційної діяльності торговельного підприємства та 

досягненню найкращих фінансових результатів. 

Підсумовуючи зауважимо, що запропоновані методичні 

підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності 

підприємства є теоретичним підґрунтям для подальших  

науково-методичних досліджень щодо розвитку торговельних 

підприємств з урахуванням специфіки галузі та вимог 

антикризового управління. 
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INFORMATION SUPPORT OF THE ENTERPRISE‘S 

FINANCIAL POTENTIAL MANAGEMENT  

IN TERMS OF CRISIS 

 

Анотація. Розкрито сутність інформаційного 

забезпечення як важливої складової управління підприємством і 

його фінансовим потенціалом. Проаналізовано складові 

інформаційного забезпечення управління фінансовим 

потенціалом підприємства. Визначено принципи формування 

інформаційного забезпечення та властивості інформації як 

складової інформаційних ресурсів підприємства. Наведено 

етапи складання прогнозної фінансової звітності. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформаційні 

ресурси, інформація, фінансовий потенціал підприємства. 

  

Abstract. The essence of information support as an important 

component of enterprise management and its financial potential is 

found out. The components of information support of the enterprise„s 

financial potential management are analyzed. The principles of 

information support formation and information properties as the 

component enterprise information resources are determined. The 

stages of forecasting financial reporting preparation are presented. 

Keywords: information support, information resources, 

information, financial potential enterprise‟s. 
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В умовах нестабільної економіки, яка характеризується 

значним рівнем ризику та невизначеності, мінливістю 

конкурентного середовища, пріоритетним завданням 

підприємств є пошук ефективних методів управління 

підприємством, і зокрема, його фінансовим потенціалом. 

Основною умовою якісної організації фінансового управління 

стає наявність інформаційного забезпечення, яке задовольняло б 

потреби менеджерів різних рівнів у своєчасних, достовірних, 

корисних даних. Інформація сьогодні є основою управління 

внутрішніми бізнес-процесами на підприємстві та швидкого 

реагування на зміни у зовнішньому середовищі його 

функціонування, сприяє зменшенню рівня ризику під час 

ухвалення управлінських рішень. Саме тому важливим 

завданням управлінців є створення системи інформаційного 

забезпечення, яка дає змогу збирати і опрацьовувати внутрішню 

та зовнішню інформацію, необхідну для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень щодо формування та 

використання фінансового потенціалу підприємства. Знання 

основ інформаційного забезпечення дозволить сформувати 

оптимальну схему руху інформаційних потоків у системі 

фінансового забезпечення підприємства та створити передумови 

для ухвалення ефективних рішень в управлінні її вихідним 

результативним показником – фінансовим потенціалом. 

Питання управління фінансовим потенціалом 

підприємства знайшли відображення в публікаціях багатьох 

дослідників, зокрема Г. Корнійчук, Т. Трусової, Ю Селиванової, 

А. Костирка, Н. Гнип, П. Стецюка,  Г. Ситник, Г. Кучер, 

Н. Левченко, І. Саух, Л. Сухової та ін. Дослідженню 

інформаційної складової прийняття управлінських рішень 

приділили увагу багато вітчизняних і зарубіжних науковців, 

серед них: Н. Шпак, С. Палагута, З. Мандражи, А. Яремко, 

Л. Балабанова, А. Черноіваненко, В. Харченко, І. Горячківська, 

О. Савченко, Р. Юзва, О. Боженко та ін. Проте існуючі наукові 

розробки не враховують особливості такої складної економічної 

категорії як фінансовий потенціал підприємства, а отже, 

питання інформаційного забезпечення управління ним 

потребують подальших досліджень. 
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Фінансовий потенціал підприємства є специфічним 

ресурсом, який забезпечує розвиток підприємства, гарантує 

збереження і укріплення його стратегічних позицій. Якісне 

формування та раціональне використання фінансового 

потенціалу сприяє не лише подоланню кризи, і створює умови 

для розвитку, як окремого підприємства, так і держави в цілому. 

В авторському баченні фінансовий потенціал 

підприємства є сукупністю можливостей акумулювати 

достатній для покриття поточних і майбутніх фінансових потреб 

обсяг фінансових ресурсів, ефективне формування, розподіл і 

використання яких сприятимуть підвищенню результативності 

діяльності, посиленню фінансової безпеки підприємства. 

Найважливішим аспектом фінансового потенціалу є не 

наявність фінансових ресурсів на конкретний момент часу, а 

спроможність підприємства у найкоротші терміни, у повному 

обсязі та з мінімальними втратами відтворити необхідні активи.  

Формування, розвиток і управління фінансовим 

потенціалом суб’єктів господарювання неможливі без 

інтенсивного обміну інформацією в реальному часі та швидкого 

реагування на потреби всього кола зацікавлених сторін. 

Інформації є важливою складовою інформаційного забезпечення 

управління фінансовим потенціалом підприємства.  

В науковій літературі існує велика кількість визначень 

терміну «інформаційне забезпечення», що відображають ту або 

іншу сторону цього поняття. На думку О. Р. Савченко,  

інформаційне забезпечення – це процес перманентного і 

цілеспрямованого пошуку та відбору відповідних 

інформаційних даних, що слугують базою планування, аналізу, 

оцінки та контролю, організації підготовки і реалізації 

ефективних управлінських рішень за всіма напрямами 

діяльності господарюючого суб’єкта [1, c. 86]. Н. А. Талько 

визначає інформаційне забезпечення як особливий процес 

задоволення інформаційних запитів та потреб споживачів, 

котрий складається з підготовки й надання інформації 

користувачам відповідно до їхніх об’єктивних потреб [2, c. 102].  

Досліджуючи складові інформаційного забезпечення 

систем управління підприємством, Н. О. Шпак і Н. Г. Дулиба 
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пропонують визначати сутність даного поняття як масив фактів, 

даних, цифр, документів нормативно-правового регулювання 

діяльності, інформації про стан зовнішнього та внутрішнього 

середовища функціонування, а також сукупність методів та 

інструментарій управління наявними інформаційними 

ресурсами, систему їх планування та організування, у результаті 

поєднання та застосування яких приймаються рішення для 

ведення ефективного господарювання [3, с. 24]. 

За результатами дослідження особливостей 

інформаційного забезпечення управління підприємств і 

організацій С. С. Палагутою зроблено висновок, що це 

функціональний комплекс, який забезпечує органічну взаємодію 

технічних засобів, методів та технологій роботи з інформацією, 

можливість цілеспрямованого безперервного збору, пошуку, 

групування, аналізу, зберігання та поширення інформації серед 

зацікавлених менеджерів підприємств, а також надходження 

своєчасної, достовірної та повної інформації про стан та 

параметри функціонування певних об’єктів управління через 

визначені проміжки часу або відповідно до їх запитів [4, с. 421].  

Різноманітність точок зору авторів свідчить, з одного 

боку, про складність цього питання, і, з іншого – про відсутність 

системного підходу до його розв’язання. Ми погоджуємось із 

думкою авторів [5, с. 24], що у контексті управління 

інформаційне забезпечення являє собою інструмент 

регулювання, що відповідає за своєчасне надходження 

актуальних та вірогідних інформаційних ресурсів, а також 

сприяє ефективному руху інформації. У свою чергу, сутність 

інформаційного забезпечення процесу управління підкріплена 

необхідністю задовольняти потреби не лише поточного 

управління, а й бути здатною збирати, накопичувати і 

опрацьовувати усю інформацію, яка може впливати на 

діяльність підприємства в довгостроковій перспективі. 

Головна мета створення інформаційного забезпечення 

фінансового потенціалу підприємства полягає у підвищенні 

ефективності управління. Система інформаційного забезпечення 

призначена набати необхідну інформацією не тільки 

управлінському персоналу та власникам самого підприємства, 
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але й задовольняти інтереси широкого кола її зовнішніх 

користувачів. Адже відносини, в які вступає підприємство із 

суб’єктами оточуючого його середовища, теж базуються на 

фінансовій інформації про нього. Основними користувачами 

даної інформації при цьому виступають кредитори 

підприємства, потенційні інвестори, контрагенти з операційної 

діяльності, податкові органи, аудиторські фірми, фінансові 

консультанти, експерти та ін. 

Якість інформаційного забезпечення управління 

фінансовим потенціалом підприємства забезпечується 

дотриманням основних принципів його формування. До таких 

принципів А. О. Яремко, думку якої ми підтримуємо, відносить: 

системність, комплексність, науковість, достовірність, 

доцільність, ефективність, пріоритетність, прозорість та цільове 

спрямування (рис. 1). 

Основу інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень щодо формування та використання 

фінансового потенціалу підприємства складають інформаційні 

ресурси, які являють собою упорядковану сукупність 

документованих даних і знань, відомостей, інформації, що 

призначена для задоволення інформаційних потреб користувачів 

та може бути використана для прийняття управлінських рішень. 

Інформаційні ресурси відіграють двояку роль в управлінні [7, 

с. 193]: 

− зі збільшенням їх обсягу зростають можливості 

вдосконалення процесу управління підприємством, оскільки 

інформація є основою для аналізу господарської діяльності, 

розроблення оперативних, поточних і стратегічних планів; 

− постійне зростання потоку інформаційних ресурсів з 

розвитком підприємства спричиняє труднощі в управлінні ним, 

що знижує оперативність управління. 

Це зумовлює потребу створення ефективної 

інформаційної системи – комплексу пов’язаних між собою 

елементів з приймання, накопичення, опрацювання, збереження, 

передавання інформації, здатної своєчасно забезпечити 

управління необхідними, актуальними і достовірними даними в 

певній сфері функціонування підприємства. 
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Рис. 1. Принципи формування інформаційного забезпечення 

фінансового потенціалу підприємства [6, с.537] 

 

Основою інформаційних ресурсів є інформація. Під 

інформацією пропонуємо розуміти набір повідомлень, 

Принципи формування інформаційного забезпечення 

Принцип системності передбачає дослідження структурних елементів 
вхідної інформації як складних систем з певною структурно-функціональ-

ною будовою у взаємозв’язку і взаємообумовленості їхніх складових 

Принцип комплексності передбачає оцінювання структурних елементів 
вхідної інформації в єдності, їх зміну та розвиток за кількісними та 

якісними ознаками 

Принцип науковості передбачає всебічне вивчення впливу об’єктивних 

чинників на формування вхідних параметрів інформаційного забезпечення, 
застосування наукової методики аналітичних досліджень при перетворенні 

вхідних параметрів на вихідні 

Принцип достовірності передбачає забезпечення результатів, максимально 

наближених до реальних 

Принцип доцільності передбачає встановлення оптимального співвідно-

шення між поставленою метою дослідження та способами її реалізації, 

насамперед через формування відповідного інформаційного забезпечення  

Принцип ефективності передбачає досягнення найвищих результатів за 

найменших витрат (низький рівень трудомісткості, витрат на програмне 
забезпечення обробки вхідної інформації тощо) 

Принцип пріоритетності передбачає ідентифікацію пріоритетів у досяг-
ненні поставленої мети, виділення первинних і вторинних за значущістю і 

послідовністю етапів формування інформаційного забезпечення 

Принцип прозорості передбачає доступність для сприйняття, зрозумілість, 
ясність, неприхованість фактів та параметрів, що формують середовище 

інформаційного забезпечення 

Принцип цільового спрямування передбачає участь в процесі формування 

інформаційного забезпечення широкого кола зацікавлених осіб, а не тільки 

фахівців-аналітиків 
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використання яких дозволяє знизити рівень невизначеності 

користувача стосовно характеристик, особливостей чи стану 

певного предмета. Окрім цього, інформація формує 

структуроване уявлення про стан внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства, є фундаментом процесу ним. 

Огляд літературних джерел свідчить, що інформація, як і 

будь-яка категорія, володіє своїми властивостями, які можна 

згрупувати за такими блоками: 

1) з точки зору практичності: 

− достовірність (об’єктивна оцінка змін зовнішнього та 

внутрішнього середовища; здатність до безпомилкового, 

коректного та істинного відображення фактів); 

− актуальність (здатність відповідати сьогоденним 

вимогам, відображати поточну ситуацію); 

− цінність (у вузькому розумінні корисність від отриманої 

інформації, у широкому – здатність впливати на процес 

управління завдяки своєму змісту); 

2) з точки зору часової доцільності: 

− оперативність (своєчасність отримання та аналізу фактів 

і повідомлень, часова відповідність динаміці змін 

навколишнього середовища); 

− ідентичність (повнота даних, властивість чітко та 

найбільш точно передавати властивості об’єкта); 

3) з точки зору недоступності: конфіденційність 

(обмеження від несанкціонованого доступу); 

4) з точки зору незалежності від творця: 

− старіння (особливістю є своєчасність донесення до 

користувача, оскільки несвоєчасність веде до знецінення 

інформації, що спричинено щохвилинними змінами 

довколишнього середовища і таким чином вже не адекватної 

оцінки об’єктів); 

− розсіювання ( існування у великій кількості джерел); 

5) з точки зору невідривності від мови носія: дискретність 

(інформація виражається за допомогою слів, речень, тексту) [3, 

с. 311]. 

В системі управління фінансова звітність є джерелом 

інформації для розрахунку показників оцінки фінансового 
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потенціалу підприємства з урахуванням його структурних 

компонентів. Вважаємо, що фiнансовий потенцiал підприємства 

формують: 

− ресурсна складова, яка оцінюється за показниками 

наявності фінансових ресурсів, їх руху  та джерел формування; 

− можливості щодо додаткового залучення фінансових 

ресурсів із зовнішніх джерел, які оцінюються за показниками 

інвестиційної привабливості, кредитоспроможності, ділової 

активності та платоспроможності підприємства; 

− внутрішні резерви нарощування фінансового 

потенціалу, які пов’язані з ефективністю використання 

матеріальних і трудових ресурсів підприємства [8, с. 374]. 
Для оцінки фінансового потенціалу підприємства 

джерелами інформації можуть бути:  

1) вибіркові дані про зовнішнє середовище, вплив яких на 

фінансовий потенціал підприємства є суттєвим: нормативні та 

законодавчі акти з питань обліку та оподаткування, здійснення 

розрахунків, ведення бізнесу та ін.; статистичні дані про 

економічний розвиток країни, галузей економіки; результати 

досліджень інформаційних агентств (прогнози, рейтинги); 

інформація про діяльність партнерів та конкурентів 

підприємства. 

2) позаоблікові та облікові дані про внутрішній стан і 

процеси, які відбуваються на підприємстві. До облікових джерел 

інформації належать дані первинних документів, облікових 

регістрів і звітності систем:  

– управлінського обліку і внутрішньогосподарської 

звітності;  

– фінансового обліку та звітності;  

– стратегічного обліку і форм прогнозної звітності;  

Серед джерел інформації для оцінки фінансового 

потенціалу підприємства на особливу увагу заслуговує 

фінансова звітність, яка є системою узагальнюючих показників 

бухгалтерського обліку, що структуровані і подані у певній 

формі та надають користувачам інформацію про фінансовий 

стан, результати діяльності, рух грошових коштів, зміни у 

власному капіталі підприємства за звітний період для прийняття 
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її користувачами відповідних рішень. Фінансова звітність може 

бути повною і скороченою.  

Повну фінансову звітність подають усі підприємства, 

окрім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів 

господарської діяльності і суб’єктів малого підприємництва. До 

її складу, який визначений Національним положення 

(стандартом) бухгалтерського обліку 1, входить:  

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; 

2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)»; 

3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим 

методом)» або 

форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим 

методом)»; 

4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»; 

5) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»; 

6) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової 

звітності «Інформація за сегментами». 

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв 

іноземних суб’єктів господарської діяльності П(С)БО 25 

установлена скорочена за показниками фінансова звітність, яка 

включає форму № 1-м «Баланс» і форму № 2-м «Звіт про 

фінансові результати». Окремі підприємства з числа суб’єктів 

малого підприємництва (суб’єкти мікропідприємництва, 

юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік 

доходів і витрат відповідно до податкового законодавства), а 

також неприбуткові підприємства, установи та організації 

мають право складати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва.  

Під час пошуку додаткових джерел фінансування 

подальшого розвитку підприємства особливого значення 

набуває прогнозована фінансова звітність, до складу якої 

входить звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), 

баланс (звіт про фінансовий стан) і звіт про рух грошових 

коштів. За її наявності зацікавлені користувачі забезпечуються 

корисною інформацією про вплив конкретних дій на майбутні 

фінансові результати і стан підприємства, стає можливим 

https://i.factor.ua/ukr/law-36/section-175/
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визначення фінансових обмежень зростання і досягнення 

необхідної збалансованості між обсягами продажу, 

виробничими потужностями і фінансовими ресурсами. 

Підготовка прогнозованих фінансових звітів, зазвичай, 

включає чотири основні етапи, а саме: 

1) визначення і підготовка початкових даних для 

складання прогнозів; 

2) прогноз доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) у майбутньому періоді; 

3) прогнозування елементів фінансової звітності; 

4) підготовка прогнозованої фінансової звітності  

[9, с. 27]. 

Початкові дані для розробки прогнозованої фінансової 

звітності об’єднують інформацію, що отримана із зовнішніх 

джерел, і внутрішня інформація. Врахувати слід майбутні зміни 

інвестиційної політики, політики залучення зовнішнього 

фінансування, облікової та дивідендної політик. 

Прогноз доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) у майбутньому періоді здійснюється з 

використанням декількох методичних підходів: 

− застосування техніки статистичного аналізу або 

економетричних моделей (рис. 2); 

− використання технологій дослідження ринку (для оцінки 

масштабу потенційного ринку і прогнозування частки ринку, 

яку підприємство може зайняти в прогнозованому періоді). 

Третій етап підготовки прогнозної звітності пов’язаний з 

аналізом кожної статті майбутнього фінансового звіту і 

визначенням найбільш вірогідної динаміки елементів звітності у 

прогнозованому періоді: доходів, витрат, активів, зобов’язань і 

капіталу. Дослідження показали, що прогнозування статей 

фінансової звітності може здійснюватись за допомогою різних 

методів, які спираються на використання формалізованих або 

інтуїтивних підходів і відрізняються точністю і формою подання 

результатів, трудомісткістю операцій. При прогнозування статей 

фінансової звітності можливі два основні підходи: 
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Рис. 2. Основні етапи прогнозування доходу (виручки) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
 
− прогнозування окремих статей звітності виходячи з 

динаміки одного показника, що найповніше характеризує 

діяльність підприємства; 

− прогнозування окремих статей звітності виходячи з 

індивідуальної їх динаміки і взаємозв’язків між ними. 

Реалізувати на практиці зазначені підходи можливо 

шляхом використання елементів методу індикативного 

прогнозування (прогнозування за допомогою показників-

індикаторів – структурних співвідношень, середніх величин, 

нормованих показників, індексів зміни економічних величин) і 

прогнозування статей звітності на основі пропорційних 

залежностей взаємопов’язаних показників. Ці способи, на наш 

погляд, дозволяють використовувати широкі інформаційні 

можливості прогнозного аналізу, оскільки можуть бути 

адаптовані для різних управлінських цілей і до різних рівнів 

системи управління.  

До розрахункових інструментів прогнозування відносять, 

перш за все, метод частки у продажах (відсотка від виручки – 

per-cent-of-sales method), який, враховуючи поділ статей звіту 

про фінансові результати і статей балансу на автоматично 

утворені та регульовані, дозволяє визначити значення тих статей 

звітності, які пов’язані з рівнем продажу, у відсотковому 

Визначення тенденцій зміни доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) у часі як основного показника, 

що визначає обсяг діяльності підприємства 

Моделювання та кількісне оцінювання детермінованих і 

стохастичних зв’язків між доходом і факторними показниками, 

що визначають загальну величину доходу 

Визначення прогнозованої величини доходу від реалізації 

продукції на наступний період та оцінка ступеня ймовірності 

отримання прогнозованих значень 
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відношенні до обсягу виручки від реалізації продукції. За його 

використанні процес підготовки прогнозованих фінансових 

звітів стає більш керованим як в інформаційному, так і в 

аналітичному плані. Але даному методу властивий і недолік, 

який полягає в тому, що взаємозв’язки між конкретними 

статтями балансу і виручкою від продажу трактуються як 

постійні, фіксовані.  

Для отримання більш точних результатів пропонуємо 

використовувати регресійний метод, який дозволяє отримати 

майбутнє значення результативного показника, що є 

випадковою величиною, залежно від зміни одного або декількох 

інших показників. Часові ряди доцільно формувати з даних як 

мінімум за п’ять років, а за можливості – за десять-дванадцять.  

Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що 

використання ефективної системи інформаційного забезпечення 

управління фінансовим потенціалом підприємства надасть 

можливість виявити на ранніх стадіях кризові ситуації, 

сприятиме розробці заходів протидії впливу негативних 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Система 

інформаційного забезпечення управління фінансовим 

потенціалом повинна ґрунтуватись на додержанні чітко 

визначених принципів та вимог, що дозволить отримати 

несуперечливу, вичерпну, достовірну та своєчасну інформацію 

для прийняття ефективних управлінських рішень та підвищення 

рівня результативності функціонування підприємства. 

Вдосконаленню інформаційного забезпечення управління 

фінансовим потенціалом підприємства сприяють досягнення в 

галузі комп’ютеризації, що дозволяє значно підвищили 

продуктивність праці, скоротити час на передачу інформації та 

підвищити її якість та надійність. 
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Аннотация. В сегодняшнем мире глобализация дает 

возможность экономическим агентам осуществлять свободное 

трансграничное перемещение финансовых ресурсов через 

банковскую систему. Это, однако, потенциальная 

возможность и деньги, полученные от преступной 

деятельности, для получения юридического происхождения 

посредством установленных схем отмывания денег, 

осуществляемых через коммерческие банки. Целью данного 

исследования является определение роли коммерческих банков в 

качестве механизма отмывания денег и финансирование 

терроризма в рамках Специального закона о борьбе с 

отмыванием денег и закона о мерах по финансированию 

терроризма, а такжеи оценки их важности как постоянного 

контроля за соблюдением применимых стандартов в 

отношении вышеуказанных преступлений. 
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Abstract. In today's world, globalization provides 

anopportunity for economic agents to carry out free cross-border 

movement of financial resources, and through the banking system, 

without any particular obstacles and in search of a favorable 

location for high returns. This, however, is a potential opportunity 

and the money obtained from criminal activity to obtain legal origin 

through established money laundering schemes implemented through 

commercial banks. The purpose of this study is to outline the role of 

commercial banks as a money laundering mechanism and terrorism 

financing mechanism by presenting their inherent characteristics 

within the scope of the Special Money Laundering Act and Law on 

Measures Against Terrorist Financing, as well to assess their 

importance as a permanent monitoring and control of compliance 

with the applicable standards against the above crimes. 

Keywords: commercial banks, money laundering, financing of 

terrorism, anti-money laundering measures, measures against the 

financing of terrorism, criminal schemes. 

 

In the process of globalization, the low disclosure (under 1% 

of illegal financial transactions, according to United Nations data) of 

crimes against the financial system and the perceived need to block 

financial flows to terrorist organizations make the fight against 

money laundering and terrorist financing a national and 

supranational priority. In our country, the legalization of funds 

acquired in the black economy sector is based on existing 

imperfections in the current system of prevention and counteraction 

to these processes and credit institutions are among the main 

mechanisms for committing the above-mentioned crimes, which fall 

under the scope of numerous regulations and institutions concerning 

their role in controlling and preventing them [1]. 

The purpose of this study is to outline the place of commercial 

banks in money laundering and terrorist financing processes and to 



91 
 

assess their importance as a subject of constant monitoring and 

control of compliance with the applicable standards against the 

above crimes. The object of the development is the commercial 

banks, operating on the territory of the Republic of Bulgaria, ie. the 

study has a limited scope within the national borders. 

 

*** 

 

Pursuant to the Law on Credit Institutions, the Bank makes 

public borrowing or other repayable funds and provides loans or 

other funding at its own expense and at its own risk, which is 

sufficient to justify the suitability of an adequate risk management in 

the security sphere of the credit institution itself; the interests of its 

clients [2]. In this respect, commercial banks can be defined as 

institutions with a significant role in the socio-economic life of each 

country, their financial stability and effective management are 

among the main prerequisites for competitiveness and market 

growth, and their absence leads to a number of risks, including legal, 

operational and reputational ones. 

In such cases, credit institutions themselves have to deal with 

the threatening risks. For example, in the face of legal risk, non-

compliance with current rules and regulations leads to a potential 

sanction, and operational risk is associated with real financial losses 

as a result of errors, violations of established rules and procedures, 

damage caused by interruptions of internal processes or by 

employees, the collapse of internal systems or external events. 

Managing reputational risk, in turn, requires addressing the potential 

harm to the bank's image among its counterparts, which is crucial 

because ethical values are prerequisites for identity formation. 

In view of the issue under consideration, the activities of credit 

institutions, the implementation of related legislation, internal 

policies and procedures are subject to constant monitoring due to the 

potential for them to be used for the purposes of criminal code 

crimes - money laundering or terrorist financing, which could also be 

a prerequisite for the possible occurrence of risk situations.In 

addition, it is precisely the specific activity of credit institutions that 

the special legal framework - the Law on Measures against Money 
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Laundering (LMML) [3] and the Act on Measures Against Financing 

of Terrorism (LMFT) [4] obliges them to regulate the measures for 

the prevention of these crimes. In summary, in the course of its core 

business, each commercial bank should control and prevent money 

laundering and terrorist financing processes in accordance with the 

provisions of national laws and relevant international regulations and 

best practices by developing its own policy. 

Money laundering in the Criminal Code [6] is defined as a 

deliberate crime where financial transactions or other property 

transactions are carried out or the origin, location, movement or 

actual property rights known to or alleged to have been acquired 

through crime or other publicly dangerous act. The norm also 

provides for complicated factual chapters, which imply heavier 

punishments, in cases where the offense was committed by a 

preliminary conspiracy, by a criminal organization, by an official, 

one or more times.Money laundering itself is carried out through a 

series or scheme of financial transactions predominantly through the 

use of commercial banks that seek to conceal the proceeds of, or the 

financing of, criminal activities, or the illicit origin of the property. 

For the purposes of the Measures against Money Laundering Act, 

money laundering is associated with the following activities [3]: 

 the conversion or transfer of property acquired from a 

criminal activity or from an act of participation in such an activity in 

order to conceal or conceal the illegal origin of the property or to 

assist a person involved in such an act in order to avoid the legal 

consequences of its act; 

 the concealment of the nature, source, location, location, 

movement or rights in respect of property acquired from a criminal 

activity or from an act of participation in such an activity; 

 the acquisition, possession or use of property knowing at 

the time of receipt that it has been acquired from a criminal activity 

or an act of participation in such an activity; 

 participating in any of the aforementioned actions, 

association for the purpose of performing such an action, attempting 

to do so, and assisting, instigating, facilitating the execution of such 

an act or disguising it. 
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The theoretical and practical-applied analysis mentioned 

above indicates that crime and illegal activities are the source of 

"dirty" money, and their laundering itself as a subsequent planned 

crime based on imperfections in financial and legal national 

systems.In this line of thought, it is reasonable to assume that the 

planning and organization of criminal schemes is within the scope of 

intelligent and motivated expertise potential, bearing in mind that for 

the technical implementation itself, people with or without a low 

degree of education and without competences in the role of account 

holders, owners of legal entities, cash mugs, recipients and senders 

of funds through the systems of money transfers, etc. 

The above is enough to "shake" the stability of credit 

institutions as a result of successfully implemented money 

laundering operations, which in turn requires the development and 

implementation of money laundering prevention tools, part of which 

is also the regulatory framework. 

For the purposes of this paper, besides money laundering as a 

crime against the financial system, the "terrorist financing" category 

is also under analysis. As a matter of activity, in the Criminal Code 

[6], terrorism is a crime that is associated with the illegal use or the 

danger of using force or violence by a person or organized group 

against people or property with the intention of exerting coercion or 

threat against the public or the state authorities - for example for 

ideological or political reasons.In the legal framework, "terrorist 

financing" is associated with the "direct or indirect, unlawful and 

intentional provision and / or collection of funds and other financial 

assets or economic resources and / or the provision of financial 

services with intent to be used or with consciousness that they will be 

used wholly or partly for terrorism within the meaning of the Penal 

Code" [4]. 

With a view to protecting the international financial system, 

the Financial Action Task Force against Money Laundering (FATF), 

as an organization that sets standards in countering money 

laundering and terrorist financing, formulates special 

recommendations to prevent terrorist financing focusing on key 

mechanisms used by terrorist organizations to transfer capital: money 

transfers, electronic transfers and non-profit legal entities.In addition, 
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the special law applicable in a national aspect (LMFT), which aims 

to "Prevent and Disclose the Action of Individuals, Legal Entities, 

Groups and Organizations Focused on the Financing of Terrorism" 

[4, Art. 2], indicates measures in respect of the persons liable, incl. 

commercial banks to counteract this type of crime as follows [4, Art. 

3]: 

 identification of clients, verification (under the terms and 

conditions of the LMML) and verification of compliance with the 

restriction lists; 

 implementation of additional identification and verification 

measures, follow-up on the basis of risk assessment; 

 blocking of cash, financial assets or other property; 

 a ban on the provision of financial services, cash, financial 

assets or other property; 

 reporting in case of doubt or when implementing a measure 

under the LMFT. 

In the relationships with their clients, credit institutions are 

obliged to apply the legal measures in cases where the participants in 

the operation (the account owner, the beneficiary) are from countries 

known to support terrorist activities and organizations. Charities, 

non-profit legal entities, companies with no real activity, and others 

without legal cause are often used for the purpose of terrorist 

financing. The law also includes cases where there is no 

comprehensive information about the parties and the reason for the 

operation, operations and transactions are executed without the 

presence of the client or using new technical means, etc. 

In order to have anti-money laundering and terrorist financing 

effects, it is necessary to develop and strictly implement policies 

both nationally and internationally, to be implemented in close 

cooperation and constant communication between the responsible 

institutions.At the supranational level, the policy to counteract these 

crimes is determined by the activity of the FATF (the organization 

that sets standards in countering money laundering and terrorist 

financing), the MONEYVAL Committee (an organization 

responsible for Europe for the prevention of money laundering), the 

Union for the Promotion of Money Laundering (EGMONT GROUP) 

[7], the Basel Committee of Banking Supervision [8], the World 
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Bank, the International Monetary Fund and others.For the 

implementation of international and national regulations regarding 

the prevention of money laundering and terrorist financing, a number 

of law enforcement, control and supervisory state institutions are 

operating in Bulgaria, which the Specialized Administrative 

Directorate "Financial Intelligence" of the State Agency for National 

Security, the Ministry of Interior, the Prosecutor's Office of the 

Republic of Bulgaria, the Bulgarian National Bank (BNB), the 

Controlling Agencies at the Ministry of Finance, etc. 

The following report analyzes the controlling activity of the 

State Agency for National Security with regard to credit institutions 

in the areas of "money laundering" and "terrorist financing" based on 

historical data publicly disclosed through annual reporting 

documents. Realizing its core business, incl. falling under the scope 

of the LMML and the LMFT, the commercial banks are subject to 

constant monitoring and control by the specialized administrative 

directorate "Financial Intelligence" of the State Agency for National 

Security (SAD FI - SANS).This Directorate has no operational or 

criminal detection functions but has a legal basis for collecting 

information without limitation from banking, business, professional 

or other secrecy as an intermediary unit to speed up and facilitate 

information exchange between the financial and law enforcement 

systems.Based on the applicable legal norms, among the main 

functions (the results of which will be analyzed below) implemented 

by the Directorate, incl. and in respect of commercial banks, the 

following are listed [13, art. 32]: 

 organizing and conducting seminars, workshops and other 

training related to the implementation of the LMML and the LMFT 

on its own or jointly with the supervisory bodies of the credit 

institutions, as well as providing methodological assistance in the 

development of internal rules; 

 current and incidental control of the commercial banks for 

the fulfillment of the obligations under the LMML and the LMFT, as 

well as of the acts for their implementation, incl. drafting of acts of 

inquiry, acts for establishing administrative violations under the 

LMML and LMFT and drafting of draft penal decrees; 
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 develop reports on violations by commercial banks, 

including an analysis of the breaches and proposals for the measures 

to be taken to erase the consequences of the violations and to prevent 

future violations; 

As stated above, the Directorate's function of organizing and 

conducting trainings on the implementation of the LMML and the 

LMFT is a priority, as the educational attainment and the acquired 

competencies are a factor for increasing efficiency in the fight 

against money laundering and terrorist financing.Summing up the 

information published in the annual reports of SANS, for the period 

2012 - 2016, the Directorate carried out a total of 73 trainings, 

resulting in the training of 2454 persons in the capacity of 

representatives of the Institute of Certified Public Accountants 

(ICPA) , Commercial Banks, Non-Profit Legal Entities (NGOs), the 

National Revenue Agency (NRA), real estate agents and others.As 

illustrated in Figure 1, the number of trainings of commercial banks 

represented 22% in the structure of the trainings, which gave them a 

second position after the trainings of representatives of the ICPA 

(26%). 

Similarly, commercial banks also occupy 14% of the number 

of trained persons, compared to 33% for the leader - ICPA. 

Considering that the number of banks (including their employees) 

operating on the Bulgarian market is considerably smaller than that 

of the certified accountants, it can be assumed that for the FAS - 

SANS the commercial banks are priority institutions for the 

prevention of money laundering and the financing of terrorism, 

mainly because of their specific activity - operating not only on their 

own, but also on attracted money, which poses a serious risk to their 

real origin.For the next 10% comparison, the number of trainings 

conducted by representatives of NGOs and NRA, followed by 7% by 

the real estate agents. The remaining 25% are outside the reach of the 

positioning, as they include all training with a share of less than 5% 

in the total number of courses, incl. investment intermediaries, 

management companies, insurers, insurance intermediaries, financial 

institutions, pension insurance companies, Financial Supervision 

Commission (FSC), leasing companies, lawyers, postal operators, 

private enforcement agents, traders, notaries, state and local bodies. 
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Fig. 1. Structure of the trainings conducted by SANS in 

connection with the implementation of the LMML and the 

LMFT (2012-2016) 
 

On the basis of the information presented in Table 1, trends in 

training can be traced. Following the above considerations, the 

factual data showing the persistence in the training of two categories 

of institutions throughout the analyzed period, including the 

commercial banks with two trainings and 50 trained persons in the 

first year - 2012 (the lowest values for the period) and five training 

sessions with 150 trained persons in 2015 (the highest values for the 

period). Concerning the others presented, trainings were carried out 

once (NRA - 2012) or a maximum of twice (NGOs and real estate 

agents - 2012 and 2014) throughout the time slice. 

For comparison, the verified commercial banks occupy the 

fourth position (7%) in the structure of the FAD - SANS (see figure 

2), performed by the exchange offices (13%), notaries (12%) and 

accountants 8%), which is another proof that commercial banks, as 

the only credit institution among the listed ones, are a potential 

"money laundering" incubator, and the fifth position with almost 7% 

is for insurers [16]. 

 



98 
 

Table 1 – Trainings conducted by SANS in connection with the 

implementation of the LMML and the LMFT (2012-2016) [15] 

 
 

Table 2 – On-site inspections of commercial banks by SANS in 

connection with the implementation of the LMML (2011-2016) [15] 

Period 

Thematic 

inspections 

(pcs) 

Plannedinspections 

(pcs) 

Total 

inspections 

(pcs) 

2011 n.a. n.a. 4 

2012 6 2 8 

2013 4 4 8 

2014 2 3 5 

2015 5 7 12 

2016 3 4 7 

Total: 20 20 44 
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Fig. 2. Structure of on-the-spot inspections carried out by SANS 

in connection with the implementation of the LMML (2011-2016) 

 

The category "others" is again aggregated and covers audited 

entities with a share of 5% and under 5% of all registered, including 

auditors, lawyers, pension insurance companies, health insurance 

companies, NGOs, organizers and gambling companies, wholesalers, 

real estate, pawnshops, and more. 

The control over the commercial banks is an activity in which 

the SAD FR - SANS interacts with other state bodies, performs joint 

inspections with the supervisory body - Bulgarian National Bank. 

The information in Table 3 shows persistence throughout the 

analyzed period, with joint inspections reaching three in 2014 and 

2015, two in 2016 and one in 2012. 

 

Table 3 – Joint inspections of SANS with other supervisors in the 

period 2012-2016 (pcs) [15] 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Exchange bureaus

Notaries

Accountants

Commercial banks

Insurers

Investment intermediaries / …

Others

Surveillance authorities 2012 2014 2015 2016

Bulgarian National Bank 1 3 3 2

Financial Supervision Commission 6 4 1 5

State Gambling Commission 6 7 3

National Revenue Agency 5 17 14 5

Total: 18 31 18 15
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For comparison, the work of FAS - SANS with other 

supervisors significantly exceeds that of the BNB (11%), but here 

again the number of credit institutions operating on the market and 

that of the FSC and the State Commission gambling (DHS) 

economic agents. The joint inspections with the FSC and DCH 

authorities have a relative value of 19.5% over the whole timeframe. 

The reason for the NRA's competencies and the maximum values for 

interaction with the FAS - SANS (50%) is obvious - the nature of the 

work and the scope of the revenue administration, the 

implementation of anti-money laundering measures and measures 

against terrorist financing and suspicion of money laundering and 

terrorist financing. 

A logical conclusion of the supervisory activity of the FD - 

SANS in relation to the commercial banks for the fulfillment of their 

obligations under the LMML and the LMFT, as well as of the acts 

for their implementation, is the drafting of the findings of acts, acts 

for establishing administrative violations (AEAV) under the LMML 

and the LMFT and drafting draft penal decrees. The reporting of 

violations by commercial banks has focused on analyzing the 

violations and proposing the measures to be taken to eradicate the 

consequences of and to prevent future violations. 

For the period 2012-2016, the specialized financial 

intelligence directorate compiled and handed out to the credit 

institutions a total of 74 acts for the establishment of administrative 

violations, incl. for not claiming a declaration of origin of the funds, 

not identifying the persons who are actual owners of a client, failure 

to declare the origin of the funds on the part of a client in the case of 

a transfer order, failure to submit the required documents, 

unqualified customer identification, failure to report suspicion, 

failure to notify payments in cash over BGN 30000 and others. (see 

Table 4).The leading position among the commercial banks 

violations is the failure to report a doubt (under Article 11, paragraph 

2 of the LMML) - Acts for establishing administrative violations 

have a relative share of 20% of the total, followed by the non-

identification of the persons who are actual owners (18%), the non-

application of a declaration of origin - 11% and the notification of 

cash payments of more than BGN 30000 performed by a client 
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(under Article 16, paragraph 1 of the Implementing Rules for the 

Law on Measures against money laundering) - 11%. 

For comparison, the AAVs of commercial banks accounted for 

15% of all drawn up and handed over by the FAS - SANS during the 

analyzed period - 507 (see Figure 3) as a result of the sanctions 

imposed on all AAVs in the State Treasury cash sums amounting to 

almost BGN 839 thousand have been received, with a clear upward 

trend from the beginning to the end of the analyzed period - 2012-

2016. 

According to the applicable legal framework, commercial 

banks are obliged to report to the SAD Financial Intelligence - SANS 

the so - called dubious operations, incl. and all significant cases of 

suspicion of money laundering, terrorist financing or others. criminal 

activities that are highly likely to have a serious reputation for the 

bank and / or its financial position, such as cases involving senior 

government officials or amounts over legally defined 

amounts.Official sources of information indicate that for the period 

2011-2016, 10930 suspicious transactions were reported, of which 

76% were commercial banks and others from other institutions (see 

Fig. 4). 

 

 
Fig. 3. Structure of the AAVs, established by SANS (2012-2016) 

 

 

Acts for establishing administrative violations handed over to 

commercial banks

Acts for establishing administrative violations handed over to 

other institutions
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Table 4 – Acts for Administrative Violations (AAVs) of Commercial 

Banks (2012-2016) drawn up and served by SANS [15] 

 
 

As can be seen from the publicly disclosed information, the 

number of suspicious transactions reports from the commercial banks 

to SAD FR-SANS has been on the upward trend. In 2011, they are 

1035, and in 2016 - 2390, that is, there is over 130% growth within 

the observed time span.It should be borne in mind that in the 

structure of generally reported suspicious transactions by years, 

commercial banks' suspected transaction reports take values of 69% 

in 2012 (minimum) to 82% in 2015 (maximum), regardless of the 

above upward trend over the analysis period due to fluctuations in 

the values of suspicious transaction reports from other institutions. 
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The LMML obliges the commercial banks to submit to SANS 

and notifications of payment transactions in cash over BGN 30000. 

The available information in the accounts of the specialized 

directorate shows that 99% of all notifications submitted (1276112) 

for the period 2011-2016 commercial banks are the source, and their 

relative share varies between 98% and 99% in individual years (see 

Table 5). 

 

 
Fig. 4. Sources of Suspicious Operations Reports (CSD) for 2011-

2016 

 

Table 5. Notification of payment transactions in cash over 

BGN 30000 for the period 2011-2016 (pcs) [15] 

Institution 2011 2013 2014 2015 2016 
2011-

2016  

Commercial 

banks 
271 039 229698 250478 237154 269633 1258002 

Others 3772 4649 4304 1458 3927 18110 

Total: 274 811 234 347 254 782 238 612 273 560 1 276 112 

 

On the basis of the notifications submitted, an average of 

251600 cash payment transactions in excess of BGN 30000 are made 

Suspicious transaction reports (commercial banks)

Suspicious transaction reports (other institutions)
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through the country's banking system, which is sufficient grounds for 

taking the necessary legal measures to prevent money laundering and 

terrorist financing. 

In summary, the main statement in this part of the study 

provides the basis for the following conclusions: 

First. In order to have anti-money laundering and terrorist 

financing effects, it is necessary to develop and strictly implement 

policies both nationally and internationally, to be implemented in 

close cooperation and constant communication between the 

responsible institutions. 

Second. On a national scale, commercial banks have been 

constituted as a priority subject of continuous monitoring and control 

by the specialized administrative directorate "Financial Intelligence" 

of the State Agency for National Security (SANS) in order to 

investigate, analyze and disclose information received under the 

terms and conditions of the LMML and as they are among the main 

options used for money laundering and terrorist financing purposes. 

Third. For the period 2012 - 2016, SAD FR-SANS conducted 

a total of 73 trainings on the implementation of the LMML and 

LMFT with trained 2454 persons, including commercial banks with 

22% of the total trainings and 14% of the total trainees. This 

identifies them as priority institutions with regard to the prevention 

of money laundering and the financing of terrorism, mainly because 

of their specific activity - operating not only on their own, but also 

on attracted money, which poses a serious risk to their real origin. 

Fourth. In the structure of inspections carried out for the 

period 2011-2016 by the SANS (611), the commercial banks 

checked (according to the LMML) occupy the fourth position (7%) 

after the exchange bureaus (13%), notaries (12%). and accountants 

(8%), which is another proof that commercial banks, as the only 

credit institution among the listed ones, are a potential "money 

laundering" incubator. 

Fifth. The established by SANS acts for administrative 

violations under the LMML of commercial banks make up 15% of 

all prepared in the period 2012-2016 - 507. The top position among 

the commercial bank violations is the failure to report a doubt - 20%, 

followed by the non-identification of the persons who are the actual 
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owners of the client (18%), the non-application of the declaration of 

origin - 11%, and the failure to notify cash payments over BGN 

30000, performed by a client [3, Art. 16]  - 11%. 

Sixth. During the period 2011-2016, 10930 suspicious 

transactions under the LMML and LMFT were reported to the SAD 

FR - SANS, of which 76% of the commercial banks (with over 130% 

growth within the observed timeframe) and the rest of the other 

institutions. For the same period, notifications of payment 

transactions in cash over BGN 30000, 99% (251600) were reported 

by the commercial banks, and their relative share varied between 

98% and 99% during the same period, which is sufficient grounds for 

taking the necessary legal measures to prevent money laundering and 

terrorist financing. 

Therefore, prevention of money laundering and the financing 

of terrorism in the banking system requires effective permanent 

communication and active interaction between both governmental 

institutions and between them and credit institutions. As obligated 

persons,commercial banks should also observe the legal provisions 

in the field of LMML and LMFT, incl. to adopt internal policies 

(rules and procedures) to prevent their use for money laundering and 

terrorist financing purposes.Moreover, as the processes of 

identification and assessment of banking clients, as well as those 

related to the monitoring of banking operations and the definition of 

some of them as dubious by Chief Operating Officer, of the existing 

risk, are complex, they require an adequate material base at the 

disposal of the bank, incl. specialized software applications, time 

resource, expert potential. In this regard, credit institutions should 

not maintain relationships, enter into transactions or execute client 

order operations that can not provide evidence of the legal origin of 

the funds they hold.At the same time, the improvement and 

modernization of the national and supranational regulatory 

framework is a sine qua non for realistic countering of the latest 

criminal practices for which credit institutions are also a priority. 

 

*** 
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The present study is sufficient grounds, on a national scale, for 

commercial banks to be constituted as a priority subject of 

continuous monitoring and control by the specialized administrative 

directorate "Financial Intelligence" of SANS in order to investigate, 

analyze and disclose information obtained by the order and at the 

terms of the LMML and the LMFT, as they are obviously among the 

main options used for money laundering and terrorist financing 

purposes.For this reason, the global policy regarding the fight against 

these crimes also places the activity of credit institutions in the scope 

of the legal norms and focus on the prevention of their use for the 

implementation of criminal schemes. 
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RISK MANAGEMENT AND FORECASTING IN CRISIS 

MANAGEMENT 

 

Анотація. Систематизовано вітчизняний і закордонний 

досвід у сфері управління ризиками в антикризовому 

менеджменті (фактори та причини виникнення ризиків). 

Визначені основні види ризиків для підприємств, що займаються 

виробництвом продукції. Запропоновано механізм використання 

таксономічного методу порівняльного аналізу для 

прогнозування і мінімізації ризиків.  

Ключові слова: управління ризиками, прогнозування, 

таксономічний метод, конкурентоспроможність, механізм, 

порівняльний аналіз, матриця оцінок. 

 

Abstract. Ukrainian and foreign experience in the field of risk 

management in crisis management (factors and causes of risks) is 

systematized. The main types of risks for the enterprises engaged in 

production are defined. The mechanism of using the taxonomic 

method of comparative analysis for forecasting and minimizing of 

risks is proposed. 

Key words: risk management, forecasting, taxonomic method, 

competitiveness, mechanism, comparative analysis, evaluation 

matrix. 

 

Система антикризового управління включає в себе 

сукупність взаємопов'язаних елементів – цілей, принципів, 

функцій, критеріїв, організаційно-правових, фінансово-

економічних і методичних засобів. Антикризове управління 

спрямоване на своєчасну діагностику симптомів економічної 

неспроможності підприємства, запобігання його банкрутству. У 

кризових ситуаціях виникає безліч ризиків, різноманітних за 

змістом, джерелом прояву, величиною ймовірності, розміром 

можливих втрат і негативних наслідків для даного бізнесу. 

Господарська, фінансова, виробнича або комерційна 

діяльність підприємства неможлива без ризиків. Кризові явища 
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обумовлені дією ризикоутворюючих факторів. Навіть успішно 

функціонуючі підприємницькі структури ризикують потрапити 

в кризові ситуації.  

Криза на підприємстві може виникнути під впливом 

зовнішніх і внутрішніх факторів [1, с. 452]. Зовнішні причини 

викликаються дією систематичних ризиків макроекономічних та 

політичних факторів, а внутрішні причини обумовлені дією 

несистематичних ризиків (пов'язаних з особливостями 

конкретної галузі, фірми, типом інвестиційної участі). 

Існує пряма залежність між станом економіки і рівнем 

впливу фактора ризику на підприємство. Як тільки 

погіршуються економіко-політичні умови, відразу виникає 

небезпека ризикових впливів на господарюючі суб'єкти. Вплив 

факторів ризику можна уникнути повністю, але треба прагнути 

знижувати його до можливо меншого рівня. 

Управління ризиком – це процес виявлення джерел 

ризику, визначення ймовірності його проявів в ході 

виробничого процесу, впливу на результат і наслідки 

виробничо-господарської діяльності організації. 

Невід'ємною частиною діяльності підприємства є ризик 

відсутності попиту на продукцію, який виникає внаслідок 

відмови споживача від вироблених підприємством товарів і 

визначається величиною можливого матеріального збитку, 

понесеного підприємством з цієї причини. Такий ризик в свою 

чергу може визначати величину фінансового та інвестиційного 

ризику при створенні продукції. В економічній літературі 

сьогодні переважає традиційний погляд на фактори ризику 

відсутності попиту на продукцію. Класифікація цих факторів, як 

правило, наводиться [3, с. 36] за факторами виробництва 

(виробничі фонди, оборотні кошти, працю), з причин 

виникнення ризику (внутрішні і зовнішні), за центрами 

виникнення витрат (розробка продукції, освоєння продукції, 

виробництво, зберігання, реалізація) і т. д. Однак, такий підхід 

виявляється абсолютно марним з точки зору стратегічного 

аналізу, тому що спрощуючи структуру факторів ризику, він не 

дозволяє зрозуміти реальні причини відсутності попиту. У той 

же час, не знаючи цих причин, неможливо зробити правильних 
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висновків щодо перспективності виробництва відповідних видів 

продукції. 

Оцінка ризику виступає частиною оцінки ефективності 

управлінського процесу як процесу вироблення та реалізації 

ризикового рішення. Результат оцінки дає підставу для 

коригування окремих елементів процесу управління ризиком. 

При управлінні конкретними ризиками даний процес 

деталізується з урахуванням відповідної ризикової ситуації, 

внутрішніх і зовнішніх факторів, які прямо або побічно 

впливають на її характер, а також тенденцій розвитку і 

особливості прояву ймовірних наслідків. 

На основі існуючих методів визначення 

конкурентоспроможності продукції можна зробити висновок, 

що найбільш прийнятним методом аналізу буде змішаний 

метод, за допомогою якого на підставі розрахунку одиничних 

показників можна розрахувати комплексний показник 

конкурентоспроможності продукції. Необхідний метод повинен 

відповідати вимогам універсальності, бути застосовний для 

різних товарів, критеріїв, факторів, а також враховувати 

показники, що мають різний кількісний і якісний вимір.  

Повною мірою всім перерахованим вище критеріям 

відповідає таксономічний метод порівняльного аналізу.  

Даний метод заснований на визначенні таксономічної 

відстані, тобто відстані між точками багатовимірного простору, 

розмірність якого визначається кількістю ознак, що 

характеризують досліджуваний об'єкт. Визначення цих 

відстаней дає можливість визначити місце розташування кожної 

конкретної точки відносно інших, і, таким чином, структурувати 

всю сукупність точок.  

Перевагою таксономічного методу є процес 

стандартизації показників, в результаті якого властивості 

об'єкта, описані різними якісними та кількісними показниками, 

перетворюються в єдину стандартизовану систему вимірювання 

[2, с. 27].  

Маючи оцінки різних категорій ризику по кожному 

потенційному продукту, за допомогою таксономічного аналізу 
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безлічі оцінок можна зробити поділ продукції на 2 підмножини 

перспективних і неперспективних.  

Пропонується виділити 5 основних видів ризиків для 

підприємства, яке займається виробництвом продукції:  

1. Ризик відсутності попиту на продукцію, обумовлений 

динамікою структури споживчих переваг. Зміни, що 

відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі 

споживачів, призводять до зміни пріоритетів при виборі 

продукції споживання. Тому можуть виникати ситуації, коли 

споживач починає відмовлятися від певних видів продукції;  

2. Ризик відсутності попиту на продукцію, обумовлений 

невідповідністю вартісних оцінок продукції споживачем і 

виробником. Це можуть бути невідповідності оцінок якості, 

ціни, умов продажу та системи гарантій на продукцію;  

3. Ризик відсутності попиту на продукцію, обумовлений 

більш швидкими темпами науково-технічного прогресу. 

Очевидно, що саме науково-технічний прогрес є головною 

причиною того, що рано чи пізно одні товари витісняються 

іншими, пропонуючи споживачеві більш повне і дешеве 

задоволення його потреб;  

4. Ризик відсутності попиту на продукцію, обумовлений 

дією сил конкуренції на відповідному ринку. Не вимагає докази 

твердження про те, що чим гостріше конкурентна боротьба в 

будь-якої бізнес області, тим вище ймовірність того, що наш 

потенційний споживач віддасть перевагу аналогічному продукт 

від конкурента нашому;  

5. Ризик відсутності попиту на продукцію, обумовлений 

купівельною невпевненістю. Покупка будь-якого товару або 

послуги зазвичай завжди пов'язана з купівельною 

невпевненістю, так як споживачі свідомо чи ні обмірковують, 

яку користь вони можуть отримати, які можуть виникнути 

проблеми, пов'язані з купівлею, який ризик того, що покупка не 

виправдовує надій. 

Виходячи з перерахованих вище ризиків, використання 

методів внутрішнього впливу дозволяє сформувати матрицю 

оцінок різних категорій ризиків при виробництві інноваційної 
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продукції, яка наведена у табл.1, що дозволить визначити 

перспективність виробництва відповідних видів продукції. 

Припустимо, що у нас є m продуктів, описуваних n 

категоріями ризику відсутності попиту. Тоді кожний з m 

розглянутих продуктів можна інтерпретувати як точку n-

мірного простору ризику з координатами, рівними значенням n 

категорій ризику для даного продукту. 

Щоб ухвалити рішення щодо того, існують чи ні 

перспективи у кожного окремо взятого продукту, випуском 

якого, як передбачається, може займатися підприємство, 

необхідно вибрати якусь еталонну характеристику продукту, 

щодо якого можна з повною впевненістю стверджувати, що він 

перспективний. Це і буде своєрідною точкою відліку. 

Оцінки категорій ризику можуть бути неоднорідні в 

силу того, що фактори ризику проявляються по-різному для 

різних ринків. 

 

Таблиця 1 – Матриця оцінок різних категорій ризиків при 

виробництві продукції 
Найменування 

продукції 

Оцінки ризиків 

Ризик 1 Ризик 2 Ризик 3 Ризик 4 Ризик 5 

Продукт 1 0,6 0,3 0,9 0,8 0,4 

Продукт 2 0,7 0,3 0,9 0,8 0,5 

Продукт 3 0,4 0,9 0,9 0,4 0,8 

Продукт 4 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 

Продукт 5 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 

Продукт 6 0,7 0,6 0,5 0,7 0,8 

  
Тому в цілях усунення спотворень у ході подальшого 

аналізу, які можуть бути викликані цією причиною, проведемо 

попередню процедуру стандартизації оцінок ризику, при якій, 

згідно з правилами методу таксономії значення показника 

замінюється коефіцієнтом, що характеризує значення 
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відхилення кожної конкретної ознаки по всіх об'єктах до 

середньоквадратичного (стандартного) відхилення за цією 

ознакою. Математично дане перетворення має вигляд: 

 

                  Zij = ,
j

jij

Q

XX 
                                   (1)  

де Zij – стандартизоване значення категорії ризику j для 

продукту i; 

Xij – значення категорії ризику j для продукту i; 

Qj – стандартизоване відхілення категорії ризику j; 

jX  – середнє арифметичне значення категорії ризику j. 

Середньоарифметичне значення ознаки j визначаємо за 

формулою: 
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1
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де m – кількість розглянутих продуктів. 

 

Стандартне відхилення за кожною ознакою розраховуємо 

за формулою: 
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m

i
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m

                                (3) 

 

Результати розрахунків представлені у табл. 2 і 3. 

Як еталон вибираємо продукт, ризик відсутності попиту 

якого на ринку мінімальний. Тоді Z0j стандартизовані значення 

категорії ризику j для такого еталонного продукту 0 

визначатимуться як мінімальні серед усіх значень по даній 

категорії ризику:    

      

                                      Z0j=minZij                                      (4) 
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Таблиця 2 – Результати розрахунків 

середньоарифметичного значення ризиків і стандартного 

відхилення по кожному з них 
Найменування 

показника 

Значення показника 

Ризик 

1 

Ризик 

2 

Ризик 

3 

Ризик 

4 

Ризик 5 

Середнє 

арифметичне 

значення ознаки j 

0,633 0,617 0,783 0,65 0,617 

Стандартне 

відхилення за 

кожною ознакою 

Qj 

0,121 0,248 0,146 0,150 0,157 

 

Таблиця 3 – Результати розрахунків стандартизованих 

значень категорій ризиків для відповідних продуктів 
Найменування 

продукції 

Стандартизоване значення 

Ризик 1 Ризик 2 Ризик 3 Ризик 4 Ризик 5 

Продукт 1 -0,273 -1,279 0,800 1,000 -1,380 

Продукт 2 0,554 -1,279 0,800 1,000 -0,744 

Продукт 3 -1,926 1,142 0,800 -1,667 1,164 

Продукт 4 0,554 0,335 0,116 -1,000 -0,744 

Продукт 5 0,554 1,142 -0,567 0,333 0,528 

Продукт 6 0,554 -0,069 -1,934 0,333 1,164 

  
Відстань між окремими продуктами та продуктом-

еталоном у просторі стандартизованих оцінок ризику 

визначатиметься наступним чином: 

 

Ci0 = ),...,3,2,1()(
2

1

2

0

1

miZZ j

n

j

ij 











                 (5) 
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У нашому випадку базою порівняння для розрахунку 

відстаней буде служити еталонне значення показника, яке є 

мінімальним значенням по кожному з ризиків. Результати 

розрахунків представлені у табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Матриця відстаней для розрахунку різних 

категорій ризиків при виробництві продукції 
Найменування 

продукції 

Відстань 

Ризик 1 Ризик 2 Ризик 3 Ризик 4 Ризик 5 

Продукт 1 1,653 0 2,734 2,667 0 

Продукт 2 2,480 0 2,734 2,667 0,636 

Продукт 3 0 2,421 2,734 0 2,544 

Продукт 4 2,480 1,614 2,050 0,667 0,636 

Продукт 5 2,480 2,421 1,367 2,000 1,908 

Продукт 6 2,480 1,210 0 2,000 2,544 

 

Після обчислення відстаней між усіма продуктами і 

продуктом-еталоном у просторі ризиків, отримуємо вектор 

відстаней, який можна представити наступним чином: 
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Середньоарифметичні значення отриманих відстаней 

визначаємо за формулою: 
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Стандартне відхилення відстані за кожною ознакою 

визначаємо наступним чином: 
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Середні значення отриманих відстаней з урахуванням 

стандартного відхилення за кожною ознакою визначаємо за 

формулою: 

 

                    C0= 00 2SC                                            (9) 

 

Таблиця 5 – Результати розрахунків 

середньоарифметичного значення ризиків та стандартного 

відхилення по кожному з них 
Найменування 

показника 

Значення показника 

Ризик 1 Ризик 2 Ризик 3 Ризик 4 Ризик 5 

Середнє 

арифметичне 

значення 

відстані 

1,929 1,278 1,936 1,667 1,378 

Стандартне 

відхилення 

відстані за 

кожною 

ознакою  

0,914 0,999 0,999 1,000 1,000 

Середнє 

значення 

отриманих 

відстаней 

3,757 3,277 3,935 3,667 3,378 

 

Середні значення отриманих відстаней з урахуванням 

стандартного відхилення за кожною ознакою визначаємо за 

формулою: 
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                                   C0= 00 2SC                                        (9) 

 

Розрахунок зазначених показників представлений у 

табл. 5. 

Отримані відстані служать вихідними величинами для 

розрахунку показника перспективності Di для кожного i-го 

продукту: 

 

                           Di=
0

01
C

C i                                            (10) 

Показник перспективності Di продукту i інтерпретується 

наступним чином: даний продукт тим перспективніше, чим 

ближче значення показника перспективності до 1. Пороговим 

питанням при вирішенні питання про те, які продукти 

розвивати, а від яких відмовитися через досить високий 

відсутності попиту ринком, може служити середнє арифметичне 

значення рівня перспективності: 

 

                           Di= 


m

i

iD
m 1

1
                                         (11) 

Отримані результати представлені в табл. 6 

 

Таблиця 6 – Результати розрахунку показника 

перспективності 
Найменування 

продукції 
Показник перспективності 

Ризик 1 Ризик 2 Ризик 3 Ризик 4 Ризик 5 

Продукт 1 0,56 1,00 0,31 0,27 1,00 

Продукт 2 0,33 1,00 0,31 0,27 0,81 

Продукт 3 1,00 0,26 0,31 1,00 0,25 

Продукт 4 0,33 0,51 0,48 0,82 0,81 

Продукт 5 0,33 0,26 0,65 0,45 0,43 

Продукт 6 0,33 0,63 1,00 0,45 0,25 
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Дані таблиці 6 дозволяють зробити висновок, що 

найбільш перспективним і конкурентоспроможним для 

підприємства буде випуск Продукту 1, також існує велика 

ймовірність того, що будуть користуватися попитом Продукт 2, 

Продукт 3, Продукт 4, Продукт 6, в той же час найбільш 

ризикованим буде виробництво Продукту 5 і від його 

виробництва слід було б відмовитися. 

Аналіз показує, що для мінімізації ризиків в 

антикризовому управлінні, доцільно: 

1. Виділити на підставі первинних і вторинних джерел 

інформації основні категорії ризиків при здійсненні відповідних 

видів діяльності; 

2. Сформувати матрицю оцінок перерахованих вище 

ризиків при виробництві різних видів продукції за допомогою 

методів внутрішнього впливу, що дозволить визначити 

перспективність їх виробництва; 

3. Провести стандартизацію ризиків за допомогою 

таксономічного методу порівняльного аналізу, при якій 

значення показника замінюється коефіцієнтом, що характеризує 

значення відхилення кожної конкретної ознаки по всіх об'єктах 

до середньоквадратичного (стандартного) відхилення за цією 

ознакою; 

4. Вибрати в якості еталону продукт, ризик відсутності 

попиту якого на ринку мінімальний і визначити відстань між 

окремими продуктами і продуктом-еталоном у просторі 

стандартизованих оцінок ризиків; 

5. Маючи оцінки ризиків різних категорій по кожному 

потенційному продукту, за допомогою таксономічного аналізу 

безлічі оцінок провести поділ продукції на 2 підмножини 

перспективних і неперспективних. 

Використання математичної моделі оцінки ризиків в 

антикризовому менеджменті при виборі варіанту здійснення 

діяльності дозволить мінімізувати ризики, зменшити фінансові 

втрати та підвищити конкурентоспроможність проектування 

нових технологій. 

Також в системі управління організаціями формуються 

гнучкі організаційно-управлінські ланки, такі як «експертиза і 
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прогнозування ризиків», «консультаційні служби в області 

ризикової діяльності». Найбільш простими рішеннями може 

стати введення посади ризикового менеджера в апарат 

управління і створення органу, що координує дії з управління 

основними видами ризику всіх підрозділів організації. 

Захист організації від ризику виступає важливою 

функцією управління ризиком в умовах антикризового 

управління. 
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Анотація. Система діагностування загрози банкрутства 

підприємства стає важливим елементом антикризового 

управління, оскільки в сучасних умовах господарювання будь-яке 

підприємство може опинитися на межі банкрутства та 

втратити свої ринкові позиції. У статті досліджено сутність 

поняття «діагностика банкрутства підприємства» у науковій 

літературі та сформульоване власне його визначення, 

обґрунтована мета проведення діагностики банкрутства 

підприємства, розроблено концептуальну модель системи 

діагностики банкрутства підприємства та проаналізовано 

склад її елементів. Акцентовано увагу на доцільності та 

важливості діагностики не тільки загрози банкрутства 

підприємства, а і його стратегічного потенціалу, оскільки він 

характеризує здатність підприємства до виживання. 

Ключові слова: діагностика, діагноз, система 

діагностики, банкрутство підприємства, концептуальна 

модель 

 

Abstract. The system of diagnosing the threat of bankruptcy of 

an enterprise becomes an important element of crisis management, 

since in today's business environment; any enterprise may be on the 

verge of bankruptcy and lose its market position. The essence of the 

concept «diagnostics of enterprise bankruptcy» is researched in the 

scientific literature and its own definition is formulated, the purpose 

of conducting the bankruptcy of the enterprise is substantiated, the 

conceptual model of the system of bankruptcy diagnostics of the 

enterprise is developed and the composition of its elements is 

analyzed. The emphasis is on the expediency and importance of 

diagnosing not only the threat of bankruptcy of the enterprise, but 

also its strategic potential, as it characterizes the company's ability 

to survive. 

Keywords: diagnostics, diagnosis, diagnostic system, 

bankruptcy of the enterprise, conceptual model  

 

В сучасних умовах система діагностування загрози 

банкрутства підприємства потребує особливої уваги, оскільки 

загострення конкурентної боротьби, політичної та 
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макроекономічної нестабільності в Україні, обумовлених 

мінливістю зовнішнього середовища в ході реформування 

економіки, воєнними діями на Сході, значно погіршили умови 

господарювання всіх економічних суб’єктів, що часто 

призводить їх до банкрутства. Саме тому необхідність 

аналітичного (діагностичного) дослідження з метою 

діагностування загрози банкрутства підприємства стає 

важливим елементом антикризового управління.  

В економічній науці питанням діагностики банкрутства 

підприємств приділяється значна увага. Дана проблема була 

предметом дослідження таких вітчизняних вчених, як 

І. А. Бланк, О. В. Василенко, Е. М. Коротков, Л. О. Лігоненко, 

О. Л. Пластун, О. М. Скібіцький, Л. С. Ситник, О. О. Терещенко, 

А. Д. Чернявський, З. Є. Шершньова та інші. 

Термін «діагностика» (від грец. diagnostikos – спроможний 

розпізнавати, утворився від терміну «діагноз» (лат. diagnosis 

«розпізнавання»; від dia «порознь» + gnosis «знання»)) й 

перекладається як розпізнавання або вивчення стану об’єкта, у 

нашому випадку – такої економічної системи як підприємство. 

Таким чином, термін діагностика слід тлумачити як 

встановлення та вивчення ознак, які характеризують стан 

економічної системи для прогнозування можливих відхилень в її 

діяльності, тобто комплекс дослідницьких процедур 

орієнтований на виявлення недоліків у функціонуванні 

підприємства. Комплексна діагностика є основою для 

прогнозування майбутнього розвитку об’єкта дослідження – 

підприємства – у стратегічній перспективі. 
Діагностика банкрутства є одним з необхідних етапів 

процесу антикризового управління, оскільки саме її результати 

дають можливість визначити глибину кризи, її масштаби, 

реальність і очікуваний час виникнення ситуації банкрутства, 

обґрунтувати заходи, необхідні для його подолання, оцінити 

можливості підприємства щодо подолання кризи і 

прогнозування наслідків подальшого розвитку ситуації [1]. 

Тому, насамперед, слід зрозуміти, що являє собою діагностика 

банкрутства підприємства. 
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На думку І. А. Бланка, діагностика банкрутства, являє 

собою систему цільового фінансового аналізу, спрямованого на 

виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, що 

генерують загрозу його банкрутства в майбутньому періоді [2, 

c. 431]. 

В. О. Василенко трактує діагностику банкрутства як 

ретроспективне, оперативне і перспективне дослідження 

господарської діяльності та процесу управління підприємством, 

направлене на виявлення параметрів кризового розвитку за 

допомогою реалізації комплексу дослідницьких процедур, 

виявлення слабких ланок і «вузьких місць» [3, с. 385]. 

І. В. Чібісова під діагностикою банкрутства розуміє 

використання сукупності методів фінансового аналізу для 

своєчасного розпізнавання симптомів фінансової кризи на 

підприємстві й оперативного реагування на неї на початкових 

стадіях з метою зменшення ймовірності повної фінансової 

неспроможності суб'єктів господарювання [4, с. 389]. 

З. Ф. Бриндзя визначає діагностику банкрутства 

підприємства як систему цільового фінансового аналізу, 

спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку 

підприємства, який спричиняє загрозу його банкрутства [5, с.  

11].  

Спираючись на результати наукових досліджень, 

присвячених даній проблематиці, й узагальнення підходів щодо 

визначення її сутності, діагностику банкрутства підприємства 

можна визначити як комплекс дослідницьких процедур на 

основі фінансового аналізу, спрямований на своєчасне 

виявлення ймовірної загрози банкрутства, прогнозування 

наслідків фінансової нестабільності, які згодом можуть 

перерости у банкрутство, та оцінку стратегічного потенціалу 

підприємства. 

Наочно, концептуальна модель системи проведення 

діагностики загрози банкрутства підприємства представлена на 

рис. 1. 

Система діагностики банкрутства підприємства включає 

ряд елементів, що дозволяють визначити загрози в діяльності 

підприємства та розрахувати ймовірність його банкрутства.  
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Рис. 1. Концептуальна модель системи діагностики 

банкрутства підприємства 

 

Зокрема, це: мета діагностики банкрутства підприємства, 

Завдання діагностики 

банкрутства: 

1)  всебічний аналіз впливу 

зовнішніх і внутрішніх 

факторів на фінансово-
господарське становище 

підприємства;  

2)  ретроспективний аналіз 
фінансового стану підпри-

ємства для виявлення 

індикаторів проблемності;  
3)  визначення ймовірності 

банкрутства;  

4)  вироблення системних 
стратегічних заходів із 

запобігання банкрутству;  

5)  розробка антикризової 
політики підприємства; 

6)  розробка заходів з 

антикризового управління 
підприємством. 

Методи діагностики 

банкрутства: 

1)  діагностика ранніх 

сигналів ймовірності 

банкрутства; 
2)  методи оцінки фінансо-

вого стану підприємств 

(кількісні, якісні, комплек-
сні; інтегральний метод); 

3)  діагностика на основі 

бальних методів;  
4)  економіко-математичні 

методи; 

5)  методи стратегічного 
аналізу  
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Діагностика 

стратегічного 
потенціалу 

підприємства: 

1) кількісні та 

якісні методи 
оцінювання;  

2) коефіцієнтний 

метод;  

3) інтегральний 

метод,  

4) експертний 
метод;  
5) SWOT- аналіз, 

6) бенчмаркінг 

Діагностика банкрутства підприємства 

– комплекс дослідницьких процедур на 
основі фінансового аналізу, спрямова-

ний на своєчасне виявлення ймовірної 

загрози банкрутства, прогнозування 
наслідків фінансової нестабільності, 

які згодом можуть перерости у 

банкрутство, та оцінку стратегічного 

потенціалу підприємства. 

Мета діагностики банкрутства 
підприємства – діагностування 

(встановлення діагнозу) щодо сучасного 
фінансового стану підприємства і динаміки 

змін, що відбулися, та розробка 

антикризової політики на майбутнє. 

Контроль за впровадженням стратегічних заходів антикризового 

фінансового управління 

Розробка антикризової політики підприємства і формування 

стратегії антикризового фінансового управління підприємством на 

підставі визначених цілей, прогнозування наслідків виникнення 
загрози банкрутства та вибору основних механізмів антикризового 

фінансового управління підприємством 
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її завдання та методи, що використовуються, прогнозування та 

діагностика стратегічного потенціалу підприємства, а також 

розробка антикризової політики підприємства і формування 

стратегії антикризового фінансового управління підприємством 

на підставі визначених цілей, прогнозування наслідків 

виникнення загрози банкрутства та вибору основних механізмів 

антикризового фінансового управління підприємством і 

контролю за впровадженням стратегічних заходів 

антикризового управління. 

Метою діагностики банкрутства підприємства є 

діагностування (встановлення діагнозу, тобто надання 

остаточного висновку) щодо сучасного фінансового стану 

підприємства і динаміки змін, що відбулися, та розробка 

стратегем (оригінального шляху досягнення економічних цілей) 

антикризової політики на майбутнє. 

Виходячи з основної мети, до завдань діагностики 

банкрутства підприємства відносяться:  

1) всебічний аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів на фінансово-господарське становище підприємства; 

2) ретроспективний аналіз фінансового стану 

підприємства для виявлення індикаторів проблемності;  

3) визначення ймовірності банкрутства; 

4) вироблення системних стратегічних заходів із 

запобігання банкрутству; 

5) розробка антикризової політики підприємства; 

6) розробка заходів з антикризового фінансового 

управління підприємством. 

Для ефективного функціонування підприємству слід 

оперативно реагувати на будь-які зміни факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Всебічний аналіз впливу зовнішніх і 

внутрішніх факторів на фінансово-господарське становище 

підприємства вважається початковим процесом стратегічного 

управління, оскільки за допомогою стратегічного аналізу 

оцінюється ресурсна база та вироблення стратегії поведінки, що 

дозволяє підприємству вижити й досягти поставлених цілей. 

Тому аналіз деструктивних змін у зовнішньому і внутрішньому 

середовищах підприємства є вкрай важливим завданням при 
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діагностиці загрози банкрутства підприємства, адже означені 

фактори безпосередньо впливають на його функціонування. 

До внутрішніх факторів при проведенні аналізу 

включають: виробничі потужності підприємства, його 

організаційну структуру та систему управління, персонал (не 

тільки співробітники, а й партнери та експерти, що роблять 

висновки): його структуру, чисельність, плинність кадрів, 

кваліфікацію та потенціал, фінансові ресурси підприємства: 

основний та оборотний капітал, їх співвідношення, 

маркетингову стратегію, інноваційно-інвестиційні можливості 

підприємства (зношене обладнання та застарілі технології не 

дозволяють виробляти конкурентоспроможну продукцію, що 

впливає на ринкові позиції підприємства, тому внаслідок 

недоотримання прибутку виникає фінансова криза), його 

прибутковість, платоспроможність та фінансову стійкість 

підприємства. 

Аналіз зовнішнього середовища підприємства дозволяє 

визначити джерела ресурсів, які може залучити підприємство до 

свого обороту у конкурентному ринковому середовищі для 

підтримки внутрішнього потенціалу. До зовнішніх факторів 

відносять: законодавчу базу, модель податкової політики, 

кредитно-фінансову політику держави, рівень інфляції, 

демографічну ситуацію, рівень безробіття,  цінову політику 

держави стосовно матеріалів та ресурсів, інноваційно-

інвестиційну політику держави, рівень розвитку галузі, 

конкурентоспроможність та інформаційну безпеку 

підприємства. 

Вироблення системних стратегічних заходів із запобігання 

банкрутству являє собою комплекс цілеспрямованих дій, що 

базуються на постійному моніторингу фінансового стану 

підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища, 

що змінюється. 

Цілі запобігання банкрутства підприємств включають [6, 

с. 153]: 

− забезпечення ліквідності і платоспроможності 

підприємства; 

− отримання прибутку і забезпечення відповідного рівня 
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рентабельності. 

Розробка антикризової політики підприємства – це 

розробка оригінальної програми щодо виведення підприємства з 

кризового стану, яка передбачає: зростання обсягів виробництва 

та відновлення прибуткової діяльності; ліквідацію дебіторської 

та кредиторської заборгованостей; відновлення поточних 

виплат, сплату боргів; позитивні зміни у фінансовій діяльності; 

скасування боргів із виплати заробітної плати та перед 

бюджетом. 

Антикризова політика підприємства має містити:  

а) моніторинг фінансового стану підприємства з метою 

виявлення ознак настання кризи; 

б) аналіз основних факторів, що вплинули на появу 

кризового стану підприємства, визначення його масштабів та 

резервів для подолання; 

в) діагностика стратегічного потенціалу підприємства; 

г) формулювання цілей і вибір основних механізмів 

антикризового управління підприємством; 

д) впровадження внутрішніх механізмів фінансової 

стабілізації підприємства;  

е) за необхідності: вибір ефективних форм 

реструктуризації або санації підприємства (без зміни статусу 

юридичної особи або із зміною статусу юридичної особи).  

Розробка заходів з антикризового управління 

підприємством як постійно діючої системи управління 

підприємством, дія якої спрямована на забезпечення 

безперебійного прибуткового функціонування підприємства як у 

поточній, так і у стратегічній перспективі складається з 

наступних етапів: 

1) виявлення ознак кризи та ступеня негативного впливу 

зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансово-господарський 

стан, конкурентоспроможність та ринкові позиції підприємства; 

2) визначення мети і завдань антикризового управління; 

3) вибір інструментів антикризового управління найбільш 

доцільних для даного підприємства; 

4) визначення відповідальних за розробку і 

запровадження антикризових заходів; 
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5) реалізація заходів з антикризового управління 

підприємством;  

6) контроль за їх реалізацією;  

7) внесення необхідних корегувальних змін до 

антикризової політики і застосування превентивних заходів з 

метою недопущення повторення кризи тощо. 

Методами діагностики банкрутства є: 

− діагностика ранніх сигналів ймовірності банкрутства; 

− методи оцінки фінансового стану підприємств 

(кількісні, якісні, комплексні; інтегральний метод); 

− діагностика на основі бальних методів;  

− економіко-математичні методи; 

− методи стратегічного аналізу  

Проведення діагностики банкрутства за ранніми 

сигналами передбачає аналіз якісних показників на основі 

моніторингу певної сукупності інформації внутрішнього та 

зовнішнього характеру.  

В. О. Подольська запропонувала використовувати для 

цього метод, який базується на діагностиці ранніх сигналів 

ймовірності банкрутства – метод Тоні Скоуна, що шукає 

відповіді на ряд запитань, а саме: чи є компанії менше п’яти 

років; чи працює компанія в циклічній галузі; чи переїжджає 

компанія або має намір переїхати; чи використовує компанія 

«творчий» бухгалтерський облік; чи не змінила компанія 

останнім часом банк, аудиторів, директорів; чи не є облік і 

звітність надмірно докладними або представленими у 

нестандартному форматі? Якщо більше ніж на п’ять з цих 

запитань відповідь «так», то компанія переживає ускладнення. 

Якщо відповідь на більше ніж вісім запитань є позитивною, то її 

фінансовий стан компанії є надто важким [7, c. 172-175]. 

Р. С. Квасницька та І. М. Кордонець також дотримуються 

цієї думки, але відзначають, що до переліку ранніх ознак 

кризового стану та загрози банкрутства підприємства належать 

також й інші симптоми, такі як:  

− затримки з наданням звітності;  

− зміна в структурі управління та атмосфері, що панує в 

управлінських підрозділах підприємства;  
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− втрата ключових співробітників апарату управління;  

− проведення поспішних та недостатньо обґрунтованих 

будь-яких реорганізацій підприємства;  

− незадовільний стан виробничого потенціалу 

підприємства;  

− вимушені зупинки, а також порушення ритмічності 

виробничо-технологічного процесу;  

− погіршення якості продукції (робіт, послуг), наявність 

негативних відгуків споживачів на низьку якість продукції або 

обслуговування;  

− введення жорсткого режиму економії поточних витрат;  

− зміни в порядку та умовах оплати праці працівників, 

скорочення розмірів основної заробітної плати, збільшення 

питомої ваги додаткових видів оплати, скорочення соціальних 

виплат та пільг, затримки у виплаті заробітної плати або 

наявність заборгованості по виплаті заробітної плати;  

− втрата ключових господарських партнерів 

(контрагентів);  

− участь підприємства в судових розглядах з 

непередбаченим наслідком; 

− велика кількість перевірок контролюючими органами, 

накладання на підприємство та його керівників штрафних 

санкцій за порушення законодавства та інші [8; 9, с. 133].  

Проте і цей перелік не є вичерпним і залежить від 

специфіки діяльності підприємства. При будь-яких сигналах 

загрози підприємству необхідно здійснювати подальшу 

діагностику з метою визначення проблемних ділянок діяльності. 

Методи оцінки фінансового стану підприємств (кількісні, 

якісні, комплексні; інтегральний метод та інші) передбачають 

аналіз: 

 динаміки валюти балансу та його структури; 

 наявності та джерел формування власного капіталу на 

основі коефіцієнтів автономії, фінансової стабільності, 

фінансового левериджу та забезпеченості власними коштами; 

 активів підприємства та їх структури щодо їх участі у 

виробництві та з погляду рівня їх ліквідності; 

 динаміки та структури оборотного капіталу на базі 
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коефіцієнта оборотності оборотних коштів, часу обороту, 

коефіцієнта оборотності запасів та середньої тривалості одного 

обороту запасів; 

 власних оборотних коштів і визначення рівня 

ліквідності та платоспроможності; 

 структури кредиторської заборгованості (особливо 

наявності простроченої заборгованості перед бюджетом, із 

соціального страхування, з оплати праці та перед іншими 

кредиторами); 

 витрат на виробництво; 

 рентабельності (прибутковості) підприємства; 

 розподілу та використання прибутку. 

Це дозволяє дати поточну оцінку фінансового стану 

підприємства та динаміку його розвитку. 

Коефіцієнтний аналіз – аналіз фінансового стану 

підприємства за допомогою групи коефіцієнтів, що 

характеризують майновий стан, ліквідність та 

платоспроможність підприємства, його фінансову стійкість, 

ділову активність та рентабельність діяльності.  

Всі показники, що включають співвідношення між 

статтями балансу та звіту про фінансові результати не 

враховують впливу зовнішніх факторів, зокрема, економічного 

та політичного становища в країні в цілому, тенденцій розвитку 

галузі, доходів та витрат споживачів, показників постачальників 

та конкурентів.  

Проте, в результаті нестабільності політичної системи, 

стану національної та світової економік збільшується значимість 

зовнішніх чинників. Оскільки існує значна кількість чинників, 

які певною мірою впливають на функціонування підприємств, 

необхідно виділити найбільш значимі з них та здійснити їх 

редукцію [10, с. 178].  
Особлива увага при діагностуванні банкрутства 

підприємства приділяється внутрішнім показникам його 

діяльності, які є узагальнюючими та виступають індикаторами 

фінансово-економічного стану.  

Діагностика фінансового стану передбачає розрахунок 

фінансових коефіцієнтів та порівняння їх фактичних значень з 
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нормативними. Даний метод є найбільш доступним, оскільки 

базується на інформації, що міститься у фінансовій звітності 

підприємства.  

При аналізі фінансової звітності потрібно враховувати, що 

базою ефективної роботи підприємства є постійне забезпечення 

його ресурсами та контроль за ефективним їх використанням, 

стійкий збут, ефективне розміщення фінансових коштів та інші 

аспекти діяльності. 

Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства 

шляхом розрахунку інтегрального показника на основі 

відібраних найбільш значущих показників, яка діагностує 

поточну ситуацію на підприємстві.  

Метод інтегральної оцінки дає змогу об’єднати в одному 

показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, 

вагомістю та іншими характеристиками факторів. Інтегральна 

оцінка визначається в багатьох випадках єдине можливою, 

оскільки внаслідок проведення різних видів аналізу 

отримуються великі масиви інформації, які ускладнюють 

процедури прийняття остаточного рішення. 

Діагностика на основі бальних методів (рейтингова 

оцінка), базується на встановленні переліку репрезентативних 

(ключових) індикаторів, їхньому порівнянні з нормативними 

критеріальними (пороговими) значеннями для ідентифікації 

стану об’єкта в оперативному режимі. Підприємство відносять 

до тієї чи іншої області (класу) загрози банкрутства, спираючись 

на отримане значення репрезентативного показника. 

Різні науковці та практики, досліджуючи діяльність 

підприємств, обирають для діагностики різні показники. Таку 

систему показників підприємство має змогу сформувати 

самостійно.  

Найбільш поширеним економіко-математичним методом 

діагностики банкрутства є дискримінантний аналіз – побудова 

інтегрального показника на основі 2÷5 проміжних показників, на 

підставі якого з певною ймовірністю можна передбачити 

банкрутство суб’єкта господарювання. Саме така оцінка 

покладається в основу розробки антикризової стратегії та 

конкретних заходів з нормалізації стану господарської системи, 
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відновлення конкурентоспроможності підприємства та 

забезпечення його ефективного функціонування за ринкових 

умов у майбутньому. 

В даний час з метою оцінки фінансового стану та 

прогнозування банкрутства підприємства розроблено велику 

кількість дискримінантних багатофакторних економічних 

моделей [11, с.19; 12, с. 345; 13, с. 27-28; 14, с. 294-295]: 

1) моделі Альтмана − розрахунок Z-показника; 

2) модель Спрінгейта; 

3) прогнозна модель Таффлера; 

4) R-модель прогнозування ризику банкрутства 

підприємства; 

5) модель Р. Ліса; 

6) модель Фулмера; 

7) модель О. Терещенка та інші. 

Всі моделі банкрутства мають свої позитивні сторони та 

істотні недоліки. Слід зазначити, що попри ряд переваг 

дискримінантних моделей, фахівці рекомендують бути досить 

обережними при застосуванні факторних моделей, що 

пропонуються науковцями інших країн, оскільки вони мають 

проблеми з імплементацією до вітчизняних економічних умов й 

не завжди придатні для використання в Україні через:  

− побудованість на підставі іноземних статистичних 

даних, що не дозволяє об’єктивно визначити фінансовий стан 

підприємств; 

− відмінності у вітчизняному бухгалтерському обліку 

та фінансової звітності порівняно з іноземними; 

− невідповідність показникам міжнародної практики;  

− неврахування галузевої специфіки функціонування 

(діяльності) підприємств; 

− великий вплив чинників неекономічного характеру та 

зовнішніх факторів (рівня інфляції та рівня безробіття, 

демографічної ситуації, зміни законодавчої бази та інших); 

− більший вплив на фінансовий стан підприємств 

внутрішніх факторів, аніж зовнішніх;  
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− нестабільну економічну та політичну ситуацію в 

країні, що негативно відбивається на діяльності вітчизняних 

підприємств; 

− потребу точного дотримання методичних прийомів 

оцінки показників, що були використані при розробці моделі, 

що практично неможливо виконати.  

Навіть модель О. Терещенка, розроблена для українських 

компаній, не була здатна ідентифікувати фінансовий стан 51,4% 

аналізованих підприємств [15], хоча всі показники було 

попередньо опрацьовано згідно з встановленими 

рекомендаціями;. 
− надмірний податковий тиск та інші.  

Тобто, слід враховувати, що дискримінантні моделі 

показують правдиві результати лише в тих конкретних умовах, 

для яких вони розроблені. Тому, вітчизняні науковці 

здійснюють численні спроби сформувати власну модель 

дискримінантного аналізу, яка б відповідала вітчизняним 

стандартам бухгалтерського обліку та звітності та сучасним 

умовам функціонування підприємства. Таким чином, кожне 

підприємство має змогу самостійно розробляти власну 

дискримінантну модель, виходячи із умов його функціонування.   

Враховуючи розглянуті недоліки застосування 

дискримінантних моделей в реаліях української економіки та з 

метою своєчасного виявлення тенденцій до формування 

незадовільної структури балансу підприємства, більш доцільним 

сьогодні є використання системи комплексної 

однокритеріальної оцінки фінансового стану підприємства 

В. Бівера, як це запропоновано у Методичних рекомендаціях 

щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та 

ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 

чи доведення до банкрутства, затверджених наказом 

Міністерства економіки України від 19 січня 2006 р. № 14 

(формула (1) і табл. 1) [5, с. 12; 11, с.19; 12, с. 345; 13, с. 27-28; 

16, с. 25; 17].  
 

занняя'зобовроковікоросткосттаовіДовгострок

яАмортизаціприбутокЧистий
БівераК




       (1) 
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Варто зауважити, що модель В. Бівера дає змогу на основі 

простих розрахунків оперативно виявити (відстежити) наявність 

ознак фінансової кризи. 
 

Таблиця 1 – Діагностика банкрутства підприємств за методикою 

В. Бівера 

Індикатори 

Значення показника (норматив) 

І група 

(нормальний 

фінансовий  
стан (ФС)) 

ІІ група 

(нестійкий ФС) 

ІІІ група 
(кризовий  

ФС) 

Коефіцієнт Бівера (КБівера) > 0,2 0,17 ÷ 0,2 < 0,2 

Коефіцієнт поточної ліквідності 

(Kпл) 
2 < Kпл ≤ 3,2 Kпл ≤ 2 Kпл ≤ 1 

Економічна рентабельність R, % 6,0 ÷ 8,0  

і більше 
5 ÷ 2 1,0 ÷ -22,0 

Фінансовий леверидж (ФЛ), % ≤ 35 ≤ 50 ≤ 80 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними засобами 

(Кз) 

0,4 ≤ 0,3 

> 0,1  

(або від’ємне 

значення) 

 

У якості додаткового (але досить суттєвого) критерію 

задовільного (незадовільного) фінансового стану виступає 

рівень організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Досвід показує, що у підприємств, діяльність яких 

характеризується низькою якістю облікової роботи, частіше 

виникають фінансові труднощі, саме через відсутність 

адекватної інформації в осіб, що приймають управлінські 

рішення [18, с. 62].   

Методичне забезпечення стратегічного аналізу 

характеризується різноманітністю підходів та інструментів та 

відсутністю єдиної чіткої класифікації. Найбільш доцільним, на 

нашу думку, є групування методів, запропоноване 

О. Л. Труханом: 

− стратегічний аналіз макросередовища (аналіз 

інформаційних оглядів, проектів, звітів, статистичних довідок; 

кабінетні дослідження; методи сегментації; PEST-аналіз; оцінка 

можливостей та загроз макросередовища; статистична оцінка 

макротенденцій; економетричне моделювання; екстраполяційні 

прогнози); 
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− стратегічний аналіз мікросередовища (аналіз життєвого 

циклу галузі; аналіз вхідних та вихідних бар’єрів галузі; аналіз 

стратегічних груп конкурентів; бенчмаркінг; аналіз 

привабливості галузі; методи сегментації ринку; оцінка 

можливостей та загроз мікросередовища; метод сценаріїв; 

кластерний аналіз; методи експертних оцінок; SWOT-аналіз; 

SPACE-аналіз; складання профілю середовища; моніторинг 

слабких сигналів; матричні методи портфельного аналізу); 

− стратегічний аналіз внутрішнього середовища (аналіз 

життєвого циклу організації; аналіз життєвого циклу товару; 

портфельний аналіз; SWOT-аналіз; SPACE-аналіз; PIMS-аналіз; 

аналіз часових рядів, екстраполяція; причинно-наслідковий 

аналіз; стратегічний фінансовий аналіз; стратегічний 

інвестиційний аналіз; методи прогнозування банкрутства; 

методи експертних оцінок; методи сітьового аналізу; теорія ігор; 

аналіз ключових факторів успіху) [19]. 

Діагностика загрози банкрутства має передбачати не 

тільки оцінку ймовірності її настання, а й обов’язково включати 

діагностику стратегічного потенціалу підприємства, оскільки це 

характеризує здатність підприємства до виживання 

(самозбереження). Потенціал виживання підприємства являє 

собою сукупність його ресурсів (виробничих, технологічних, 

кадрових, організаційних, інформаційних, фінансових, 

інвестиційних, маркетингових) кожен з яких визначає 

конкурентні можливості та інвестиційну привабливість розвитку 

підприємства та досягнення ним стратегічних цілей з 

обов’язковим урахуванням моніторингу змін внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Серед найбільш поширених методів діагностики 

стратегічного потенціалу підприємства можна виділити 

кількісні та якісні методи оцінки параметрів функціонування, 

коефіцієнтний метод аналізу індикаторів фінансового стану та 

рівня концентрації ринку, метод визначення інтегральних 

показників розвитку, експертний метод за допомогою бальних 

оцінок, SWOT- аналіз, бенчмаркінг та ряд інших методик. 

На підставі визначених цілей, прогнозування наслідків 

виникнення загрози банкрутства та вибору основних механізмів 
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антикризового фінансового управління підприємством 

здійснюється розробка антикризової політики підприємства і 

формування стратегії антикризового фінансового управління 

підприємством.  

Підприємство розробляє стратегію антикризового 

фінансового управління з урахуванням отриманих результатів 

щодо його фінансового стану, аналізу впливу факторів, що 

визначають загрозу банкрутства та на підставі прогнозування 

наслідків виникнення ситуації банкрутства і виборі основних 

механізмів антикризового фінансового управління, яка може 

бути спрямована на реалізацію таких цілей:  

– дослідження потенційних можливостей підприємства 

щодо виходу з кризового стану;  

– оцінка наявності передумов та можливостей до 

самозбереження господарюючого суб’єкта;  

– забезпечення фінансового оздоровлення підприємства 

за рахунок внутрішніх резервів та/або зовнішньої допомоги;  

– реструктуризація чи реорганізація підприємства;  

– відновлення режиму функціонування підприємства; 

– припинення господарської діяльності та застосування 

процедури банкрутства (у зв’язку з неможливістю відновлення 

режиму функціонування підприємства). 

Невід’ємною складовою системи діагностики банкрутства 

підприємства є контроль за впровадженням стратегічних заходів 

антикризового фінансового управління. 

Загалом проаналізувавши систему діагностики загрози 

банкрутства підприємства можна зробити наступні узагальнені 

висновки: 

1) запропонована концептуальна модель враховує 

методику ранніх сигналів ймовірності банкрутства, що дозволяє 

більш точно визначити настання фінансової кризи і дає змогу 

здійснювати превентивні заходи; 

2) іноземні моделі діагностики банкрутства є 

малопридатними до використання, оскільки побудовані на 

даних іноземних підприємств та іноземної звітності, що 

викривляє результати проведеного дослідження; 

3) вітчизняні моделі діагностики банкрутства також є 
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малопридатними до використання, оскільки побудовані на 

підставі недостовірної статистичної інформації наданої 

українськими підприємствами, що призводить до 

необ’єктивного здійснення діагностики банкрутства 

підприємства в національних умовах; 

4) більшість розроблених методик не враховують галузеві 

особливості та специфіку діяльності підприємств; 

5) діагностика загрози банкрутства має передбачати не 

тільки оцінку ймовірності її настання, а й обов’язково включати 

діагностику стратегічного потенціалу підприємства, оскільки це 

характеризує здатність підприємства до виживання 

(самозбереження). 

Тому в момент кризи система руйнується, а процес 

припиняється, що призводить до кардинальної зміни траєкторії 

руху, нового способу регуляції, нових засад функціонування 

системи» [18, c.13-17]. Зазначимо, що характеристика сутності 

кризи науковцем як «переломного моменту» може містити у 

собі як потенціал руйнування, так й оновлення, розвитку. Це 

дозволяє стверджувати, що криза є результатом певних процесів 

як у внутрішньому, так і зовнішньому середовищі, її «.. 

неможливо досліджувати відокремлено від об’єкта, на який вона 

впливає, криза не має власних характеристик, власних елементів 

прояву. Судити про неї можна виключно виходячи зі зміни 

параметрів життєдіяльності господарської системи, яка 

знаходиться чи потенційно може потрапити під дію кризи, або 

по тих процесах у внутрішньому середовищі господарської 

системи чи її зовнішньому оточенні, які призводять до 

виникнення і поглиблення кризи» [18]. 
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CONTROLLING PRICE POLICY IN TRADE 

 

Анотація. Виходячи з позиції нової філософії управління, 

запропоновано модель концептуального середовища 

контролінгу в системі управління сталим розвитком, яка є 

теоретичним базисом побудови організаційної структури 

підрозділу контролінгу на підприємствах торгівлі та 

методологічним підґрунтям визначення функцій контролінгу і 

формалізації його процедур, яка складається з суб‟єктивної 

(організаційна архітектура, схема господарських відносин, 

рівень професіоналізму) і об‟єктивної (менеджмент, 

маркетинг, таргетинг) компонент. Розроблено організаційно-
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функціональну параметризацію бізнес-процесу з визначення 

цінового рішення, яке формується у наступній послідовності: 

визначення пріоритетів товарного асортименту; оцінка 

транспортно-заготівельних витрат, вибір методу 

ціноутворення, розрахунок товарної націнки; вибір методу 

цінової адаптації покупців. Це дозволило удосконалити 

класифікацію дисконтних систем у торгівлі за ознакою 

персоніфікації (групові, ідентифіковані) та їх атрибутів – 

платіжних карток, та систематизувати методи цінової 

адаптації покупців. 

Ключові слова: контролінг, дисконтна система, 

класифікація, цінове рішення. 

 

Abstract. Based on the position of a new management 

philosophy, the model of concept controlling environment in the 

management of sustainable development is suggested. It is a 

theoretical basis for constructing organizational structure of the 

controlling unit at trade enterprises, and methodological basis for 

defining the functions of controlling and formalizing its procedures, 

consisting of subjective (organizational architecture, scheme of 

economic relations, professionalism) and objective (management, 

marketing, targeting) component. Organizational and functional 

parameterization of business process for making the price decision is 

developed. It is formed in the following order: defining the priorities 

of product lines; assessment of freight procurement costs, choice of 

pricing method; calculation of commodity margins; choice of the 

method for customers' price adaptation. It is possible to improve the 

classification of discount systems in trade on the basis of 

personalization (group, identified) and their attributes - payment 

cards, and to organize methods of customers' price adaptation. 

Keywords: controlling, discount system, classification, price 

solution. 

 
Стратегія ціноутворення обумовлює цінову політику 

підприємства, правила поведінки бізнес-одиниці залежно від 

кон’юнктури ринку, прийомів цінової конкуренції, моніторингу 

ситуацій, що складаються на фондовому і валютному ринках, 
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виробництва та змін у зв’язку із цим динаміки ціноутворення, 

моніторингу процесів зміни попиту та пропозиції. Стратегія 

ціноутворення повинна визначати вектор дій підприємства на 

споживчих сегментах ринку, щоб за допомогою ефективної 

цінової політики формувати стійкі споживчі переваги й 

прихильність потенційних покупців товарів. 

Так, за результатами Кріса Андерсона, який є редактором 

авторитетного інтернет-видання WIRED, у статті «‖Довгий 

хвіст‖ технологій» зазначає, що вплив на обсяг продажів за 

допомогою підтримки цінового іміджу продукту, досягнення 

задоволеності клієнтів цінами представляє надскладне завдання 

для зарубіжних компаній [1]. Так, опитування менеджерів 

великих транснаціональних компаній щодо їх інформованості 

про факти, які визначають ціну, довело, що обізнаними у сфері 

змінних витрат вважають себе 84%, у сфері постійних витрат – 

81%, із цінами конкурентів знайомі 75%, а 61% становить 

цінність продукту для покупця. У той же час тільки 34% мали 

уявлення про реакцію покупців на ціну продукту і 21% – про 

сприйняття ціни покупцями [2, с. 154]. 

Сучасна система трансфертного ціноутворення, яка є 

головним інструментом фінансового контролінгу і спрямована 

на подолання інформаційної асиметрії між учасниками 

господарських відносин на ринку фінансових послуг, 

ґрунтується на ключових принципах:  

 ризик-нейтральності: кожній зовнішній угоді 

присвоюється трансферна ставка у відповідній валюті у 

встановлений термін; 

 єдиної ціни: будь-яка угода з ідентичними параметрами 

повинна мати єдину вартість; 

 маржинальності: трансфертні ставки відображають 

можливість установи до залучення додаткових ресурсів і мають 

застосовуватися лише до наступних операцій. Трансфертні 

ставки за попередніми угодами не переглядаються; 

 нормального перебігу бізнесу: припущення, що процес 

формування трансфертних цін не повинний ґрунтуватися на 

стрес-сценаріях кризових ситуацій. 

Відповідно з перерахованими принципами формування 
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трансфертних ставок здійснюється або на основі історичних 

(фактичних) ставок залучення (трансфертні ціни мотивують 

розміщувати ресурси дорожче, ніж вони були залучені), або на 

основі ринкових процентних ставок (трансфертні ціни 

відображають вартість альтернативної «можливості» 

залучення/розміщення ресурсів і змінюються відповідно до 

динаміки фінансових ринків). 

Це доводить важливість формування цінової стратегії 

сучасних підприємств торгівлі, які є активними посередниками 

між ринком залучення капіталу та споживчим ринком. 

Важливим моментом підвищення ефективності стратегічного 

напряму цінової політики підприємств та зміцнення їх позицій у 

конкурентному середовищі є застосування контролінгу як 

системи інтегрованого інформаційного забезпечення, 

планування та контролю за цінами При цьому ефективність 

впровадження цінової стратегії значно залежить від характеру та 

особливостей проведення контролю цін, а також використання 

отриманих результатів у процесі коригування стратегічного 

напрямку під час оперативного управління цінами згідно з 

тактичним напрямом цінової політики [3, с. 389]. 

Проблемам використання інформаційних можливостей 

контролінгу в ціноутворенні на підприємствах присвячена певна 

кількість наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Серед них слід виділити роботи Л. О. Птащенко [4], 

В. В. Сержанова [4], С. М. Петренко [5], І. В. Олійник [3] та ін. 

У переважній більшості досліджень пропонуються інструменти 

планування, обліку й аналізу системи формування цін у процесі 

виробничо-комерційної діяльності підприємств та 

розглядаються можливості запобігання негативного впливу 

факторів маркетингового середовища з огляду на ефективність 

цього процесу. Проте в сучасних умовах виникає гостра 

необхідність у практичних дослідженнях галузевих 

особливостей визначення і розв’язання даної проблеми з огляду 

на необхідність впровадження механізму підтримки й 

контролінгу системи ціноутворення на підприємствах торгівлі.  

Ціни у сфері торгівлі є результатом взаємодії мікро- і 

макропроцесів у світовій та національних економіках. З одного 
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боку, вони формуються під впливом взаємодії ринкових сил 

національних економік і світових ринкових факторів, з іншого – 

їх декларує економічна політика держави, що розвивається в 

межах протекціонізму зони вільної торгівлі. Серед великого 

розмаїття сучасних стратегій і методів цінової політики на 

зовнішньому ринку можна виділити наступні: 

 встановлення цін на товари з позицій захисту сегменту 

ринку збуту. Цей метод застосовується тоді, коли підприємство 

контролює певний сегмент ринку та основні зусилля спрямовує 

на поліпшення споживчих властивостей уже наявних товарів, а 

також за рахунок цього підвищує їх ціну. У споживача торгова 

націнка викликає позитивну реакцію, бо береться до уваги той 

факт, що якість вища; 

 встановлення цін на товари із урахуванням 

проходження сегментами ринку. Спочатку встановлюються 

великі ціни для покупців-новаторів, а потім знижують ціни і 

завойовують широке коло покупців; 

 встановлення цін на товар із урахуванням задовільного 

покриття витрат. Прибуток при цьому складає 15–20%; 

 встановлення цін на товар із урахуванням 

стимулювання комплексного продажу. Цей метод називають 

політикою «збиткового лідера». Відбувається продаж не 

одиничних товарів, а комплексів. Низька ціна одного товару 

покривається великою кількістю інших товарів, які продаються 

за вищою ціною; 

 встановлення цін на основі закритих торгів. Розрахунок 

ціни з огляду на очікувані цінові пропозиції конкурентів; 

 встановлення зональних цін за географічним 

принципом.  

Сфера обігу є продовженням процесу виробництва 

(доведенням товару до споживання), тому формування вартості 

торговельної послуги здійснюється на загальних підставах, а 

сформована на її основі споживча вартість товару забезпечує 

еквівалентний обмін товарами. У процесі підприємницької 

діяльності основне завдання контролінгу полягає в досягненні 

його основної вартісної цілі, що має вираження в оптимізації 

фінансового результату через максимізацію прибутку [3, с. 189]. 
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Діапазон торговельної надбавки (доходу), у межах якого 

підприємство торгівлі може формувати власну цінову політику, 

нагромаджується із цін, що генеруються кожною ланкою 

товаропотоку (рис. 1).  

Зовнішній контур формування торговельної надбавки 

зумовлений кон’юнктурою виробництва та запитами 

споживчого ринку. Нижня межа формування торговельної 

надбавки залежить від ціни пропозиції виробників і оптових 

посередників. Верхньою межею формування торговельної 

надбавки є ціна попиту покупців товару, пропозиційна ціна та 

ціна укладання угоди про купівлю-продаж. 

Внутрішній контур формування можливого діапазону 

торговельної  надбавки обумовлений її структурою, яка 

характеризується двома основними складовими: рівень витрат 

торговельної послуги та обсягам продажу товарів. 

Співвідношення цих складових у ціні товару є нестійким і може 

варіюватися. Так, зниження рівня витрат може бути 

забезпеченим за рахунок зростання обсягу продажу товарів 

(продукції), за рахунок підвищення рівня торговельного 

обслуговування, запровадження більш зручних умов оплати 

тощо. 

Як складовий елемент ціни товару торговельні надбавки 

виконують низку пов’язаних між собою економічних функцій: 

–  вимірювальну, завдяки якій вдається встановити частку 

валового доходу підприємств торгівлі в ціні реалізованого 

товару; 

– стимулюючу, завдяки якій зростає зацікавленість 

підприємств торгівлі в отриманні прибутку, що забезпечує їх 

стійкий розвиток у економічній, соціальній та екологічній 

сферах;  

– регулювальну, завдяки якій відбувається 

врівноваження попиту і пропозиції товару на споживчому 

ринку. Регулювальна функція реалізується через державний 

вплив під час визначення верхньої межі торгових надбавок на 

товарні групи.  
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Рис. 1. Контролінг формування цінової політики 

підприємства торгівлі в межах діапазону торговельної 

надбавки 

 

Подальша параметризація контролінгу ціноутворення в 

торгівлі спрямована на розробку цінової політики за сучасною 

технологією організаційно-функціонального проектування 

(опису) бізнес-процесу, який складається із наступних стадій 

(рис. 2). 

Запропонований опис бізнес-процесу дозволяє приймати 

цінові рішення, які базуються на інтеграції результатів 

дослідження внутрішніх можливостей бізнес-одиниці та 

маркетингового оцінювання конкурентів. Інформаційне 

середовище контролінгу пропонує план дій не лише для 
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встановлення ціни, але й дозволяє раціонально адаптувати її до 

вподобань клієнтів та споживчої цінності, волатильності 

споживчого ринку. Зміст бізнес-процесу контролінгу розкрито з 

позиції системи контролю за вибором і реалізацією 

управлінських рішень, націлених на підвищення ефективності 

цінової політики підприємства торгівлі, яка відповідає вимогам 

сучасного сталого розвитку, а саме здатна визначати коло 

конкурентів, пріоритети товарного асортименту, доцільність 

механізму цінової адаптації, специфіку клієнтської бази тощо. 

 

Рис. 2. Технологія організаційно-функціонального 

проектування (опису) бізнес-процесу контролінгу  

цінової політики 

 

Подальша логіка спрямована на дослідження складових 

цінової політики підприємств торгівлі, які визнають її 

стратегічні орієнтири, дисконтну систему та переваги програми 

лояльності покупців.  
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збутові мережі, торгові об’єднання – дисконтні клуби, 

спеціалізовані торговельні центри та спеціалізовані магазини. 
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Деякі сучасні покупці характеризуються високою чутливістю до 

цінності товару, інші – готові заплатити значну суму, якщо 

вважають, що вона окупається якістю продукту або рівнем 

сервісу. У відповідь на зміну потреб покупців підприємства 

торгівлі прагнуть до створення помітних переваг, які полягають 

у поширенні нових торговельних форматів, що можуть 

дозволити диктувати умови запровадження низьких цін на 

товари [5, с. 65]. Це визначає цінову політику торгового 

підприємства, яка полягає в наданні пільг на товари і складанні 

більш ефективних цінових схем, ніж у конкурентів. 

Українські торговельні мережі по-різному поставилися до 

нової цінової стратегії. Одні йдуть шляхом розширення, тобто 

відкривають мережі магазинів і активно використовують 

політику цінового просування. Деякі досягають успіху за 

рахунок пропозиції високоякісних товарів і сервісу і не прагнуть 

знижувати ціну за кожної товарною категорією [6]. 

Різноманітність відмінних ознак торгівлі не дозволяє 

використовувати для класифікації цінових стратегій 

традиційний підхід, широко поширений у науковій літературі. 

Підтвердженим є той факт, що на сучасному роздрібному ринку 

змагаються дві альтернативні цінові стратегії: стратегія 

стабільних цін та стратегія високих/низьких цін. 

Стратегію стабільних цін застосовують великі оптово-

роздрібні підприємства, які вважають, що їх роздрібні ціни 

постійно залишаються між звичайним рівнем цін і рівнем 

розпродажів, що влаштовують конкуренти. Незважаючи на те, 

що сучасні ритейлери дійсно прагнуть до встановлення 

оптимально низьких цін, вони далеко не завжди пропонують 

найдешевші товари на ринку. У будь-який момент часу з точки 

зору ціни значно вигіднішою може виявитися покупка на 

розпродажі, у магазині конкурента або оптовому клубі.  

Роздрібні торговці, які застосовують стратегію 

високих/низьких цін, у деяких випадках пропонують товари за 

вищими цінами, ніж у конкурентів – прихильників стратегії 

стабільних цін, але вони часто проводять розпродажі і активно 

їх рекламують. Стратегія високих/низьких цін набула останнім 

часом великої популярності. Спочатку магазини модного одягу 
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знижували ціни на товари тільки наприкінці сезону, продовольчі 

магазини й аптеки проводили розпродажі тільки тоді, коли їх 

постачальники пропонували спеціальні ціни, або коли складські 

запаси перевищували нормативи. Сьогодні в торгівлі модними 

товарами реакція на посилення конкуренції і прагнення 

покупців до придбання товарів високої цінності виражається в 

значному скороченні інтервалів між розпродажами. Переваги 

перерахованих стратегій представлені на рисунку 3. 

Динамічний розвиток торгівлі спонукає сучасних 

ритейлерів до запровадження заходів із стимулювання збуту, що 

дозволяє знижувати амплітуду вартісних коливань та 

розробляти власну стратегію стабільних цін. Для реалізації 

будь-якої стратегії ціноутворення, орієнтованої на збут, 

необхідна розробка дієвого механізму, що дозволяє 

стимулювати попит. Вирішити ці завдання дозволяє дисконтна 

система підприємства торгівлі, яка передбачає розробку методів 

цінової адаптації. Дисконтна система – сукупність правил і 

умов, за якими покупцеві надається дисконт – знижка, товар або 

послуга. Основне завдання дисконтної системи – стимулювати 

попит і викликати в покупця приємні емоції від покупки. 

Функціональність дисконтної системи залежить від 

завдань, які визначаються ціновою політикою. Дисконтна 

система повинна вирішувати завдання, специфічні для 

конкретного типу торгового підприємства. З одного боку, 

необхідно насамперед регулювати клієнтський потік (знімати 

пікові навантаження відвідувачів за рахунок надання знижок в 

певні години відвідування підприємства торгівлі), а з іншого – 

вкрай важливо контролювати постійний контингент покупців, 

тобто дисконтна система повинна дозволяти вести облік клієнтів 

(враховувати для надання дисконту інформацію про здійснені 

покупки). 

Найпростіші дисконтні системи можуть бути не пов’язані 

безпосередньо з особистістю покупця, тобто відсутня 

ідентифікація за допомогою пластикової картки покупця. У 

цьому випадку дисконт для клієнта не залежить від його 

купівельної активності, а враховуються тільки умови здійснення 

поточної покупки: вартість покупки, святкові дні, ювілейний 
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покупець, покупка певного товару, популярні системи платежів 

тощо. 

 

 
Рис. 3. Класифікація цінових стратегій підприємств торгівлі 

 

У більш складних дисконтних системах – 

накопичувальних – враховуються попередні відвідування 

покупця та його покупки. Дисконт може надаватися групі 

покупців, що об’єднуються за будь-якими ознаками, або, 

навпаки, здійснюється персональний підхід до кожного покупця 

(рис. 4). 

Виходячи з виду цінових стратегій, дисконтні системи 

доцільно розрізняти за ознакою персоніфікації на групові та 

ідентифіковані. Груповий підхід передбачає впровадження 
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системи «срібних», «золотих» карток торговельними мережами, 

торгово-фінансовими дисконтними клубами тощо. Власники 

подібних карток мають певні пільги із придбання товарів або 

послуг.  

Для надання дисконту певної категорії покупців 

ураховуються потреби і можливості всієї категорії в цілому. 

Покупець може придбати таку картку, зробивши покупку, або у 

партнерів із бізнесу, наприклад, клубні дисконтні картки для 

мережі ресторанів міста. Така картка дозволяє купувати товари 

зі знижкою, розмір якої залежить від типу дисконтної картки. 

Максимальний прибуток для торговельного підприємства 

створюють задоволені споживачі, які бажають продовжити 

співпрацю з тими, кому вони довіряють.  

Ідентифікований підхід надає максимальні можливості 

для роботи з кожним покупцем, які розглядаються як окрема 

особистість, до якої вже застосовуються засоби персонального 

маркетингу. Ефективна робота з покупцями – збільшення пільг 

під час здійснення необхідного обсягу покупок або кількості 

відвідувань, застосування накопичувальних дисконтних 

програм.  

Накопичення на дисконтному рахунку може вестися не 

лише в грошовому еквіваленті, який сформував клієнт, а за 

певними асортиментними групами товарів або послуг, які 

надаються підприємством. Сенс полягає в накопиченні певних 

бонусних балів (грошових коштів, визначених товарів, 

отриманих послуг) за кожну покупку. 

Це більш складний варіант реалізації дисконтної системи, 

тому що вимагає врахування і накопичення інформації за 

клієнтами. Задоволені споживачі – це найкраща реклама для 

підприємства, її активи. 

В останні роки було проведено маркетингові дослідження 

з метою визначення цінності задоволених товарами споживачів, 

а також факторів, що обумовлюють ступінь їх задоволення. Ця 

категорія покупців отримала назву «клієнтський капітал», яку 

доцільно ототожнювати з нематеріальним активом підприємства 

торгівлі, який має реальну балансову вартість. 
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Рис. 4. Формування цінових рішень в системі контролінгу 

 

Разом з тим, така політика є потужним засобом залучення 

постійних клієнтів. У цьому випадку клієнтський капітал 
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програмних комплексів, які є найефективнішим засобом роботи 

з клієнтами. 

Для цілей управління дисконтні системи доцільно 

групувати за трьома групами цінової адаптації, а саме: 

 цінова адаптація усіх покупців залежно від ситуації або 

події під час здійснення покупки. Наприклад, покупець прийшов 

у визначений день розпродажу товарів, зробив покупку на 

велику суму тощо; 

 цінова адаптація певної групи покупців, що 

об’єднуються за будь-якою ознакою. Наприклад, знижки для 

студентів, знижки для покупців, що є власниками дисконтних 

карток магазину тощо; 

 цінова адаптація конкретного покупця, виокремлення 

його серед інших покупців. Наприклад, накопичувальна система 

– покупець отримує дисконт залежно від кількості зроблених 

ним покупок. Дисконтна система, що залежить від події або 

ситуації, не пов’язана безпосередньо з особистістю покупця (усі 

покупці – одне ціле). 

Для подальших дій у системі контролінгу доцільно 

систематизувати умови надання дисконту як дієвого 

інструменту цінової адаптації, а саме:  

 дату і час здійснення покупки, день тижня або місяця. 

Цей варіант популярний для організації розпродажів, і, що 

особливо важливо, він дозволяє регулювати потік покупців 

(надбавка у вечірній час; знижка для робочих днів тощо); 

 кількість купленого товару, залежно від якої фактично 

змінюється вартість одиниці цього товару (блок сигарет коштує 

дешевше, ніж у сумі вартість усіх пачок); 

 суму покупки. Надання дисконту на суму покупки 

стимулює покупця здійснити дорожчу покупку (можливість 

придбати більше товару за ту ж ціну); 

 товар, групу товарів, асортиментну відбірку товарів. 

Цей варіант зазвичай застосовується під час просування товару, 

або коли потрібно зорієнтувати покупця на придбання 

комплексу товарів, послуг (безкоштовна горішки за кухоль 

пива, спеціальна ціна на напої в разі замовлення комплексного 

обіду); 
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 термін придатності товару, втрата товаром якості або 

інших споживчих властивостей, актуальність товару. Такі 

системи можуть бути дуже корисними для продуктових 

магазинів (дозволяють знизити кількість продукції, кінцевий 

термін реалізації якої спливає) або, наприклад, для взуттєвих 

магазинів, які торгують несезонною продукцією (зимові 

черевики всередині літа коштують набагато дешевше, ніж 

узимку); 

 тип оплати чека покупцем. Ці умови стимулюють 

покупця купувати товари за безготівковим розрахунком, 

користуватися певними кредитними картками тощо; 

 випадкова знижка – своєрідна лотерея, може вдало 

вплинути на вибір конкретного товару серед певної 

асортиментної групи товарів; 

 «Мільйонний покупець», «тисячний проданий товар» – 

реклама торгового підприємства або виробника. 

Проаналізувавши переваги різних підходів визначення 

привабливої цінової стратегії, ми дійшли до висновку, що 

найбільш ефективною є дисконтна система, орієнтована на 

конкретного покупця. Вона дозволяє надавати знижки на 

підставі купівельної активності клієнта та використовувати 

безготівкові платіжні інструменти. У платіжних системах 

знижка також впливає на формування програми лояльності 

покупців, які розраховуються безготівкою. Потрібно розуміти, 

що дисконт – це не лише знижка (сумова або відсоткова), а й 

вибір нової ціни товару або послуги [7, с. 58]. В сучасних 

умовах дисконтні картки перетворилися на публічний атрибут 

дисконтних систем стимулювання покупців і залучення 

потенційних клієнтів. Дисконтна картка є необхідним 

доповненням загального іміджу ритейлерів і сприяє збільшенню 

рівня продажів. 

Дисконтні картки (від англійського discount – знижка) не 

призначені для оплати: вони дають своїм власникам право на 

різноманітні знижки, пільги й привілеї. Водночас знижка, що 

надається власникові дисконтної картки, не має нічого 

спільного зі зниженням ціни неходового товару. Картки бувають 

різного типу: накопичувальні або звичайні, які надають право на 
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фіксовану знижку, які поширюються різними способами. Іноді 

їх продають, але частіше дарують за виконання певних умов. На 

проблеми обліку карток, розданих безкоштовно, у 

спеціалізованій літературі звертається достатня увага. 

Вітчизняні науковці Т. Вовченко [8], А. Нефьодов [9], 

М. Кулакова [10] підняли проблему обліку витрат на емісію та 

розповсюдження дисконтних карток, які визнаються витратами 

звітного періоду й класифікуються як витрати на збут 

підприємств роздрібної торгівлі. Але дотепер не вироблено 

єдиного походу застосування контролінгу як найбільш дієвого 

інструменту цінової адаптації. Вважаємо, що складність 

сприйняття контролінгу полягає в інтегрованому використанні 

методик та елементів планування, контролю та аналізу в 

сукупності з обліковими процедурами. Тому зробимо спробу 

адаптації можливостей контролінгу з метою надання 

рекомендацій із запровадження та використання дисконтних 

карток, які є атрибутом дисконтної системи підприємств 

торгівлі. 

Перш ніж визначитися з тим, як відображати в 

бухгалтерському обліку операції з емісії й поширення карток, 

потрібно дослідити їх юридичну природу. Почнемо з того, що 

передача карток не є безоплатною, оскільки така картка 

видається тільки за умови здійснення покупцем покупки на 

певну суму. Відповідно до ст. 717 Цивільного кодексу 

безоплатним визнається договір, за яким одна сторона 

зобов’язується надати послугу іншій стороні без одержання від 

неї плати [11]. Дисконтну картку варто розглядати як гарантійне 

зобов’язання продавця перед особою, яка отримує картку щодо 

надання знижки у майбутньому. При цьому, незважаючи на 

потенційне право клієнта заощадити на наступних покупках, 

величину такої економії не можна оцінити, тому що неможливо 

заздалегідь спрогнозувати їх кількість і вартість. Сума знижок у 

вигляді наданої можливості не оплачувати повністю зроблену 

покупку теж невідома. Тому розглядати таку операцію як 

дарування не можна.  

Дисконтні картки – це документи, які самі по собі не 

мають ніякого економічного навантаження. Тобто розглядати їх 
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окремо від прав, які вони підтверджують, не можна. Виходить, 

що дисконтні картки у випадку безкоштовної передачі за 

виконання певних умов, не можуть розглядатися як окрема річ. 

Тому ми вважаємо, що дисконтна карта по суті є договором між 

продавцем і покупцем. 

Дисконтні картки виготовляють на основі класичних 

пластикових карток. Якщо припускається довгострокове 

інтенсивне використання дисконтних карток, уведення золотих і 

срібних дисконтних карт, залучення VIP-клієнтів 

застосовуються більш коштовні технології виготовлення з 

полівінілхлоридних мономерів. Для заохочення клієнтів 

підприємства торгівлі пропонують різни види карток [12, с. 19]. 

За технічним виконанням у торгівлі використовуються магнітні 

картки, смарт-картки. За допомогою цих карток автоматизована 

інформаційна система фіксує інформацію за конкретною 

карткою з визначенням розміру знижки та суми вартості 

покупки. За ідентифікацією держателя поділяються на 

персоніфіковані – знижки отримують лише держателі іменних 

дисконтних карток, на пред’явника – знижки отримує будь-який 

держатель карток, тобто дисконтна картка не прив’язана до 

конкретного члена дисконтного клубу. Для дисконтування 

використовуються різни методи нарахуванням знижок. Тому 

пластикові картки поділяються на накопичувальні – покупцю 

надається знижка у відсотках, що залежать від вартості покупки, 

та фіксовані – покупцю надають знижку за фіксованим 

відсотком, який не залежить від вартості покупки. 

Підставою для надання торгових знижок власникам 

дисконтних карток, а також обґрунтування відображення в 

бухгалтерському обліку зміни роздрібних цін у межах знижок, 

що надаються, пропонується форма Положення про продаж 

товарів за дисконтними картками, яка повинна бути затверджена 

наказом керівника підприємства. У Положенні треба визначити 

умови участі в дисконтному клубі; види дисконтних карток та 

привілеї, які надаються власникам; порядок та умови видачі 

дисконтних карток покупцям; порядок надання і розміри знижок 

власникам дисконтних карток; перелік пільг і привілеїв, що 

надаються власникам дисконтних карток; порядок реєстрації 
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(фіксування) суми купівлі власника дисконтної картки; порядок 

здійснення контролю за правильністю використання й обліку 

дисконтних карток. Залежно від видів карток, розмірів знижок, 

організації торговельного процесу дисконтні картки покупцям 

(майбутнім власникам карток) можуть видаватися таким чином: 

без ідентифікації покупця і без розписки в отриманні; без 

ідентифікації покупця, але під розпис у спеціальному журналі 

реєстрації, бланках, картках (довільної форми); ідентифікацією 

покупця (за допомогою фіксування імені, по батькові, прізвища, 

адреси місця проживання, телефону, фотографії) і під розпис у 

журналі реєстрації.  

З метою систематизації витрат, пов’язаних із 

формуванням дисконтної політики підприємства торгівлі, 

доцільно виокремлювати етапи руху дисконтних карток  (рис. 

5). Якщо торговельне підприємство вирішує створити власний 

дисконтний клуб, то воно може самостійно випустити дисконтні 

картки, які вручаються покупцям у разі виконання певних умов. 

Наприклад, умовою для отримання дисконтної картки може 

бути придбання товарів на певну суму на конкретному 

торговому підприємстві. Випущені власними силами дисконтні 

картки є локальними. Їх чинність обмежується отриманням 

привілеїв на підприємстві – емітентом карток та в його 

структурних підрозділах. Локальну дисконтну картку покупець 

отримує безоплатно в разі здійснення покупки на певну суму. 

Вони найпоширеніші в супермаркетах, мережах магазинів, які 

торгують косметичною продукцією тощо. 

 Якщо торговельне підприємство укладає договір з уже 

існуючим дисконтним клубом, то інформація про підприємство 

та знижки, що ним надаються, вноситься до каталогів 

дисконтного клубу. Головна перевага таких дисконтних карток 

полягає у тому, що в разі їх отримання покупці не прив’язані до 

конкретного підприємства й одержують привілеї на загальних 

умовах на будь-якому з підприємств, які є учасниками 

дисконтного клубу. 

Створення власної локальної дисконтної системи або 

приєднання до існуючої супроводжується на підприємстві 

певними витратами. Зазвичай за вхід у систему сплачується 
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одноразовий внесок, сума якого може бути досить істотною. 

Тому витрати, пов’язані з формуванням власної локальної 

дисконтної мережі або отриманням права участі, варто 

розглядати як витрати майбутніх періодів і рівномірно включати 

до складу поточних витрат на продаж протягом терміну дії 

угоди про участь у дисконтній системі. 

 

 
Рис. 5. Види витрат, пов’язаних із рухом пластикових 

дисконтних карток 

 

Таким чином, логічним є висновок про те, що грамотно 

розроблена цінова політика економічно вигідна як для 

торговельній компанії, так і для покупця. При цьому ефект від 

дисконту вимірюється не лише економічною вигодою. 

Підприємство торгівлі, яке надає дисконт покупцям, демонструє 

турботу, повагу і підвищений інтерес до них, що найчастіше 

викликає їх лояльність. Запропонований механізм вибору 

ефективної цінової стратегії підприємства в системі контролінгу 

дозволяє обрати і сформувати дисконтну систему, ефективність 

якої характеризується виконанням певних умов. По-перше, 

застосування дисконту має привести до позитивного 
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економічного ефекту. Тобто знижки не повинні сприйматися як 

неминуче зло, із яким доводиться миритися компанії. Навпаки, 

вони сприяють збереженню рівня прибутковості. По-друге, 

дисконт викликає у покупця реальний інтерес і прагнення до 

виконання певних умов ритейлера. По-третє, дисконтна система 

повинна бути проста і зрозуміла клієнтам і співробітникам 

компанії. При цьому необхідно враховувати, що можливість 

реалізації цінової політики базується на використанні надійних 

багатофункціональних автоматизованих комплексів, які 

дозволяють накопичувати інформацію про покупців і 

впроваджувати гнучкі налаштування потужних цінових схем, 

додавати нові умови дисконтування і оновлювати бази даних. 
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The concept of sustainable human development is central to 

the modern society, which faces a great measure of challenges, 

including those related to prosperity, poverty, social inequality, 

education, health and peace. The role of social factors in economic 

development has received increased attention across a number of 

disciplines in recent years. Sustainable development may be 

classified as an interdisciplinary process that is also an important 

aspect of national competitiveness in the globalized world. 

The transition of Ukrainian economy has a pivotal role in 

market economy development that has emerged as powerful platform 

for activating the participation of national economy in the 

globalization processes. In particular, the significant impacts of 

globalization trends can play an important role in addressing the 

issue of social branch. Thus, the problems of sustainable human 

development are among the most important components for national 

competitiveness worldwide. However, recent trends of sustainable 

human development problems have heightened the need for 

constantly financial support. At the same time, the state financial 

resources are not often enough for sustainable development. 

Nevertheless, there is a great measure of alternative financial 

resources and platforms, which aims to achieve both economic and 

social goals and provide the possibility for more sustainable future. 

Such alternative financial resources are created to be used both at the 

national level and to finance processes of sustainable human 

development at the international level. 
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Technological innovations have a significant influence on the 

social progress tendencies. In particular, financial technologies 

(FinTech) are fast becoming a key instrument in the context of 

sustainable human development of modern society. Despite the 

current dualism of the impact of financial innovation on the socio-

economic process, new technologies stimulate the growth of the 

capital use efficiency to achieve the goals of socio-economic 

development. One of the most significant current discussions in 

social-economic development is improvement of liquidity surplus 

redistribution and conditions, which are created to reduce the 

uncertainty of socio-economic processes, to estimate trends in the 

evolution of society in the future. At the same time, the widespread 

of financial technologies leads to increase in the context of social 

uncertainty. Recently investigators have examined and approved the 

actualization of deeper research in this field to understand the 

financial technologies potential to achieve the sustainable human 

development goals. 

Nowadays, financial technologies or FinTech are increasingly 

widespread in various areas of management. In particular, due to the 

rapid tendencies of digitalization, such changes are occurred within 

the system of social-economic relations. The impact of digitalization 

on sustainable human development is understudied, particularly in 

the part of available financial services. In particular, the banking 

sector is under the influence of fast-moving demand and digital 

technologies. In order to remain competitive, the provider of 

financial services pays attention not only to the economic aspect of 

the service, but also to its technological level and the expected social 

impact. So far, however, flexible non-banking financial service 

providers and a number of high-tech companies and Fintech start-ups 

are becoming increasingly popular in the financial services market. 

At the same time, financial technologies are not functioning 

separately. Therefore, Fintech should be considered within the 

system that includes the subsystem of innovative technologies in 

various fields (Fig. 1). 
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Fig. 1. – Innovative financial technologies system in modern 

society * 

* Source: compared by author on the basis of [1; 2]  

 

The use of ХХХTech combinations has been investigated by 

top managers of European companies due to technological changes 

actualization. This is a successful example of the industry, which is 

changing rapidly instead of innovative software development and 

assistance [3]. The origins of the term FinTech in its modern sense is 
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traced back to the 90
th
 years of the twentieth century, when experts 

from one of the largest European conglomerates Citigroup initiated a 

project to intensify financial services technology cooperation, 

namely Consortium of Technology in the field of financial services. 

The spectrum of FinTech technologies has considerably 

expanded during the last years that have led to the diversification of 

its technological structure (Fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. – Technological structure of FinTech * 

* Source: compared by author on the basis of [2; 4] 

 

In particular, Smart contracts and Cloud computing play a 

fundamental role in the FinTech technology structure, which serve as 

the electronic communicators, allowing someone to archive 

information and to focus attention on the role of FinTech for the 

modern society development. 

Application programming interfaces and artificial intelligence 

systems enable the interaction between different levels of society in 

the financial market to be intensified through the implementation of 

high-tech protocols and programs. A peculiar innovative form of the 

human development educational component means the evolution of 
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artificial intelligence, which focuses on the ability of computers to 

learn without specially programmed codes for these purposes. The 

Internet of things concept develops in the direction of improving 

society well-being. Cryptography and biometrics assist to increase 

the level of information security based on its digitization. 

Instead of the financial technologies widespread in Europe, 

there are different FinTech models within national economies 

(Fig. 3). 

 

Fig. 3. – European models of FinTech* 

* Source: compared by author on the basis of [5]. 

 

The British model is based on an active approach that involves 

close collaboration and mutual support for Fintech startups, 

preventing problems and misunderstandings in the context of 

implementing the financial technology benefits. There is a financial 

services regulatory authority on the national level - the Financial 

Conduct Authority (FCA). The regulator provides access to business 

structures to develop future standards of their business activity. FCA 

experts consider the business position, which greatly simplifies the 

implementation of the benefits of financial technology use. On the 

other hand, FCA traditionally reports on the previously taken 
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decisions. Therefore, such a model is sufficiently democratic and 

ensures respect for the main social interests. 

One of the most popular FCA initiatives is the "Project 

Innovate", which aims to stimulate progressive technological 

initiatives in the financial sector to ensure their compliance with 

European standards. An appropriate level of business environment 

regulation is created that allows expanding the potential of financial 

market participants. In accordance with the above mentioned 

benefits, the FCA potential and its effective tools, the country is 

called as the ―Silicon Valley of FinTech‖. However, some of the 

limitations of FCA are the uneven perception of business models of 

various companies. 

However, the German model is characterized by a different 

approach to regulating Fintech operations. On the one hand, the 

regulators are not enough active in the regulation of financial 

technology at the state level. On the other hand, the regulators also 

are not supposed to create any regulatory barriers to FinTech 

activities. The activities of the German regulator BaFin are focused 

on the limited use of Fintech toolkit. However, the primary initiative 

for cooperation with FinTech companies comes from banks and non-

banking financial institutions [5]. This indicates a transformation of 

the passive approach in terms of increasing the flexibility of 

regulators within the financial services market. 

The Nordic model represents a successful interaction between 

the public sector and business that ensures the rapid growth of the 

financial technology market and the growth of the financial market. 

Therefore, the great measure of multi-vector models of Fintech 

development is created in Europe. 

The transition of the Ukrainian economy to the market 

conditions and the European integration processes strengthening 

have led to the need of the principles and mechanisms for sustainable 

human development revise at the national level in accordance with 

the rapidly changing globalized society. In particular, due to the 

proliferation of digital tendencies, there are changes in the system of 

social and economic relations. 

Innovative financial mechanisms for ensuring sustainable 

human development are based on modern information and digital 
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technologies. This leads to the emergence and development of crowd 

technologies. In particular, the innovative financial platforms, 

namely crowdfunding widespread, are popularized. 

The concept of ―fundraising‖ is associated with the English 

words ―fund‖ (money, assets, financing) and ―raise‖ (translated as 

―raising funds‖, ―asset search‖). The term ―fundraising‖ refers to the 

process of seeking and attracting resources for various purposes [6]. 

In particular, fundraising is a professional activity to mobilize 

financial and other resources from different sources for the 

implementation of socially significant and research projects that 

require social knowledge and skills of a fundraiser that may affect 

the positive outcomes of potential donors [7]. Therefore, it may be 

considered as one of the most important indicators of any sector 

development. As a result, this influences sustainable human 

development the level of innovation development of the economy 

(Figure 4). 

In the context of fundraising through the Internet and e-mail, 

there is direct mailing, crowdsourcing (obtaining the necessary 

services through the implementation of socially important tasks by a 

multitude of volunteers, the coordination of which is carried out 

through information technology) and crowdfunding (the process of 

collective cooperation of subjects who voluntarily combine their 

funds or other resources together to support the effort or assist in 

solving a problem that is usually done through the Internet) social 

projects, virtual negotiations [8]. 

Crowd technologies are represented by the technology of 

business interaction with a wide range of representatives through the 

Internet technologies, in order to increase the use of resources of the 

general public and to solve the urgent business goals [9]. This, in 

turn, represents the possibility to attract additional opportunities of 

sustainable human development financial support through Internet 

technologies. 

According to a study by Universal McCann, nearly 81 % of 

Ukrainian Internet users are currently registered in at least one social 

network. For comparison, such percentage makes 65 % in the USA 

[10]. 

 



167 
 

 
Figure 4. – Fundraising as an instrument of sustainable human 

development* 

* Source: compared by author 

 

The above mentioned tendencies are basic for the network 

technologies potential realization in the part of financial resources 

attraction for the sustainable human development purposes. 

However, the sustainable human development priorities financing 

through the Internet is still not a common practice in Ukraine. In 

particular, there are two well-known crowdfunding platforms in our 

country, namely: Big Idea (biggggidea.com.) and Na Starte. In 2016, 

another crowdfunding commercial platform, namely the CUB, was 

popularized [11]. 
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The largest Ukrainian crowdfunding platform ―Big Idea‖ was 

created for funds collected through the crowdfunding technology (38 

260 UAH were collected instead of the required 35 thousand UAH). 

However, other projects, which are presented on the platform, collect 

rather less amounts of money (the maximum amount is 25 thousand 

UAH) [10]. 

It has been conclusively shown that due to the luck of financial 

resources, there is an urgent need to attract additional financial 

resources for sustainable human development support through 

Internet funds. To date, however, there has already been some 

conclusive foreign evidence on sustainable human development 

alternative financing. Therefore, such experience is to be considered 

for its implementation in Ukraine. 
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DEFINITION OF STRATEGIC PRIORITIES FOR 

PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

TRADE INDUSTRY IN THE CRISIS TERMS 

 

Анотація. Особливістю сталого розвитку торгівлі, на 

відміну від інших галузей, є спроможність ефективного 

функціонування в умовах глобалізації кризових явищ. У роботі 

розглянуто і обґрунтовано специфічні функції торгівлі – 

бюджетоутворення, стимулювання та забезпечення розвитку 

національної економіки. Запропоновано критеріальний розподіл 

економічної детермінанти забезпечення сталого розвитку 

торговельної галузі на загально-економічні, еколого-економічні, 

соціально-економічні та фінансово-економічні компоненти, що 

дозволило структурувати відповідні стратегічні пріоритети.  

Інтеграція галузевої концепції ієрархічного структурування 

рівнів фінансово-економічних відносин та стратегічних 

пріоритетів економічної детермінанти забезпечення сталого 

розвитку торговельної галузі дозволила визначити основним 
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інструментом стратегічного забезпечення синергію 

концептуальних принципів сталого розвитку, системного 

аналізу детермінант, ефективних важелів та методів 

реалізації Концепцій сталого розвитку України/регіону/торгівлі.  

Ключові слова: сталий розвиток, торговельна галузь, 

галузева концепція ієрархічного структурування, стратегічні 

пріоритети; економічна детермінанта. 

 

Abstract. A feature of the sustainable development of trade, 

unlike other industries, is the ability to efficiently operate in a 

globalized crisis. The specific functions of trade are considered and 

grounded – budget formation, stimulation and development of the 

national economy. The criterial distribution of the economic 

determinants of the sustainable development of the trade sector for 

the general economic, ecological-economic, socio-economic and 

financial and economic components, which allowed to structure the 

corresponding strategic priorities, was proposed. 

Integration of the sectoral concept of hierarchical structuring 

of the levels of financial and economic relations and strategic 

priorities of the economic determinants of sustainable development 

of the trade sector has made it possible to identify the main 

instrument of strategic support for the synergy of the conceptual 

principles of sustainable development, systematic analysis of 

determinants, effective levers and methods for implementing the 

Concepts of Sustainable Development of Ukraine / Region / Trade.  

Keywords: sustainable development, trade, sectoral concept of 

hierarchical structuring, strategic priorities; economic determinant.  

 

Однією з найважливіших галузей сучасної економіки 

України є торгівля, яка забезпечує умови підтримки 

вітчизняного виробника, наповнення доходної частини 

бюджету, задовольняє потреби і сприяє підвищенню рівня 

життя населення та суспільного добробуту, зокрема, шляхом 

забезпечення зайнятості населення шляхом створення нових 

робочих місць, стимулює розвиток інвестиційних процесів 

тощо. Провідна роль торгівлі в економіці країни актуалізує 
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дослідження питань, пов’язаних із визначенням стратегічних 

пріоритетів забезпечення її сталого розвитку.  

У попередніх роботах нами було зазначено, що 

забезпечення сталого розвитку має ґрунтуватися на галузевій 

концепції ієрархічного структурування рівнів фінансових відносин. 

Сталий розвиток будь-якого ієрархічного рівня, у тому числі й 

торгівлі, формується та забезпечується його детермінантами. 

Узагальнено детермінант (лат. determinans – визначальний) 

трактується як основний чинник або складова (компонент), що 

визначує розвиток певного явища, процесу [1, с. 13].  
Основою оцінювання економічної детермінанти сталого 

розвитку макро- й мезорівнів є якісні та структурні показники 

валового внутрішнього продукту (ВВП) та валового 

регіонального продукту (ВРП). За даними Держстату України, 

протягом останніх 10 років значна доля у формуванні ВВП та 

ВРП припадає на галузь оптової й роздрібної торгівлі (рис. 1) і 

складає в середньому 14,2 % від річного обсягу номінального 

обсягу валового продукту.  

 

 

Рис. 1. Частка торгівлі у формуванні ВВП України 

у 2008-2017 рр., млн. грн. 
Джерело: складено за даними Держстату України [2; 3] 
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Частка торговельної галузі у складі ВРП Харківської 

області протягом 2008-2017 рр. складала в середньому більше 

16 %, що обумовлено соціально-економічними особливостями 

регіону (розраховано за даними [2; 3]). 

При цьому слід відзначити суттєву різницю між 

номінальними та реальними показниками ВВП. Згідно 

статистичних спостережень, у 2017 році реальний ВВП України 

торгівельна галузь утворює майже на 70 %. Враховуючи 

специфіку галузі, основні загрозі визначено нестабільністю 

економічного та політико-правового середовища. Зокрема, 

зростання темпів інфляції та падіння купівельної спроможності 

грошової одиниці (макрорівень) обумовлює зниження реальних 

доходів і рівня платоспроможності населення (макро-, 

мезорівень), значне розшарування доходів населення (за 

регіонами), що, у свою чергу, викликає зміну структури попиту і 

ризик нереалізованості товарів (мікрорівень) [4, с. 63].  

Враховуючи, що ВВП є основним джерелом формування 

державного бюджету, який, у свою чергу, використовується для 

подальшого регіонального і галузевого перерозподілу фінансових 

ресурсів, можна стверджувати, що протягом останніх років 

торгівля відіграє певну бюджетоутворюючу функцію [5, с. 99]. 

У порівнянні з іншими галузями народного господарства, 

торгівля характеризується мінімальним ступенем інерційності, 

що зумовлює її стимулятивну роль у процесі забезпечення 

сталого розвитку інших галузей господарського комплексу 

країни. Рівень розвитку торгівлі характеризує обсяг і структуру 

споживання в країні, ступінь впровадження інновацій. Таким 

чином, розвиток торгівлі, будучи обумовлений рівнем і темпами 

розвитку виробництва товарів, в свою чергу, здійснює вплив на 

промисловість, сільське господарство з одного боку, і на 

споживання людей – з іншого. Важливе значення торгівлі в 

тому, що вона сприяє особистій матеріальній зацікавленості 

людей у підвищенні продуктивності праці, в збільшенні 

виробництва, в більш повному задоволені потреб [6, c. 13]. 

Питанням забезпечення сталого розвитку країни, її 

регіонів та галузей сьогодні надається особлива увага, що 

обумовлено глобалізацією кризових явищ в економіці, 
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суспільстві, політиці, навколишньому середовищі. Одним із 

перших українських науковців на проблеми забезпечення 

сталого розвитку саме торговельної галузі через призму 

концептуалізації світових засад й визначення стратегічних 

пріоритетів сталого розвитку звернув свою увагу В.С. Марцин, 

який стверджував, що «…особливістю сталого розвитку торгівлі 

є спроможність залишатися життєздатною у динамічних 

економічних і політико-правових умовах. Іншими словами, 

спроможність виживати за будь-яких кризових явищ в економіці 

та суспільстві» [7]. 

З урахуванням притаманних Україні географічних, 

демографічних, соціально-економічних та екологічних 

особливостей, Ю. М. Лопатинський і С. І. Тодорюк 

запропонували основні завдання України на перехідний період 

до сталого розвитку, а саме: 

- розв’язання проблеми бідності як основного соціального 

завдання; 

- раціональне використання ресурсів; 

- збалансований розвиток економіки в межах екологічного 

простору країни; 

- забезпечення високої якості стану навколишнього 

природного середовища; 

- суттєве послаблення наслідків Чорнобильської 

катастрофи; 

- сприяння становленню громадянського суспільства 

- досягнення демографічної стабільності [1, с. 21]. 

Запропонована нами галузева концепція ієрархічного 

структурування рівнів забезпечення сталого розвитку 

підтверджується думкою Ю. М. Лопатинського і С. І. Тодорюка, 

що перехід України до сталого розвитку можливий за умов 

забезпечення сталого розвитку усіх її регіонів. Програми 

переходу до сталого розвитку кожного регіону інтегруються в 

загальну державну політику у цій сфері. Першочерговим 

завданням регіональної політики сталого розвитку є 

забезпечення збалансованого розвитку регіонів та мегаполісів на 

основі збереження їхніх структурних регіональних 

особливостей, природно-ресурсного потенціалу, господарчо-
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екологічної ємності [1, с. 21]. Адміністративно-територіальний 

устрій має закріпити такий регіональний статус України, який 

би спирався на природно-історичні особливості регіону, й 

унеможливлював будь-які прояви порушення цілісності 

держави. На регіональному рівні основною метою сталого 

розвитку є збалансований розвиток території в межах 

екологічного простору даного регіону, а також узгодження дій з 

розвитком інших регіонів України [8]. Саме дотримання 

світових принципів сталого розвитку дасть можливість 

забезпечити перспективи гармонійного існування людства і 

природи на засадах збалансованості залучених детермінант. 

За даними моніторингу соціально-економічного розвитку 

областей за 2017 рік, Харківщина втретє посіла перше місце 

серед інших областей України та друге – після Києва. Загальну 

рейтингову оцінку регіонів розраховано за 64 показниками, що 

згруповані за 12 напрямками. За половиною напрямків та 22 

показниками Харківська область входить до п'ятірки лідерів [9]. 

 

Рис. 2. Результати моніторингу соціально-економічного 

розвитку регіонів за 2017 рік [10] 
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У табл. 1 представлено результати моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів України за 2017 рік за переліком 

показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження 

Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики» за 

такими напрямами: 

1. Економічна та соціальна згуртованість;  

2. Економічна ефективність;  

3. Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньо-

економічна співпраця;  

4. Фінансова самодостатність; 

5. Розвиток малого та середнього підприємництва;  

6. Ефективність ринку праці;  

7. Розвиток інфраструктури;  

8. Відновлювана енергетика та енергоефективність;  

9. Доступність та якість послуг у сфері освіти;  

10. Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я;  

11. Соціальний захист та безпека;  

12. Раціональне природокористування та якість довкілля. 

Не дивлячись на загальні позитивні тенденції та лідируючі 

позиції Харківського регіону у загальнодержавному рейтингу 

розвитку, існує низка проблем економічної детермінанти 

забезпечення сталого розвитку торговельної галузі.  

Кононенко О. Ю. пропонує класифікувати проблеми 

економічної детермінанти сталого розвитку як економіко-

екологічні, соціально-економічні та економічні [11, с. 31]. На 

нашу думку, по відношенню до торговельної галузі більш 

змістовним буде критеріальний розподіл економічної 

детермінанти на загально-економічні, еколого-економічні, 

соціально-економічні та фінансово-економічні компоненти 

забезпечення сталого розвитку. 
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Таблиця 1 – Результати моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів за 2017 рік [10] 

 
 

За результатами аналізу статистичних даних було 

виявлено основні тенденції показників розвитку торгівлі 

Харківського регіону, що дозволило визначити компоненти 

економічної детермінанти сталого розвитку (табл. 2). Слід 

зазначити, що означені проблеми обумовлені, перед усім, 

географічним розташуванням області (зокрема, статусом 

прикордонної території та близькістю до зони проведення 

ООС). 
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Таблиця 2 – Компоненти економічної детермінанти сталого 

розвитку торгівлі Харківського регіону 

Компоненти Показники Тенденція 

1 2 3 

Загально-

економічні 

Обсяг товарообороту ↑ 

Наявність об’єктів роздрібної торгівлі 

(юридичних осіб) 
↓ 

Питома вага продажу товарів, що 

вироблені на території України 
↓ 

Обсяг легального імпорту / експорту 

товарів 
↑ 

Обсяг нелегального імпорту / експорту 

товарів (контрабанда) 
↑ 

Еколого-

економічні 

Якісні характеристики 

відновлювальних процесів 
↑ 

Стан виробничих систем  ↑ 

Ризик техногенних катастроф ↓ 

Рівень впровадження 

енергозберігаючих технологій 
↑ 

Екологізація продукції ↑ 

Рівень застосування ресайклінгу ↑ 

Соціально-

економічні 

Доходи населення всього, млн. грн ↑ 

Наявний дохід на одну особу, грн ↑ 

Реальний наявний дохід, у відсотках до 

попереднього року 
↑↓ 

Середня зарплата, грн. ↑ 

Номінальна зарплата, у відсотках до 

попереднього року 
↑ 

Соціально-

економічні 

Реальна зарплата, у відсотках до 

попереднього року 
↑↓ 

Заборгованість з виплати заробітної 

плати, тис. грн. 
↑ 

Рівень купівельної спроможності 

домогосподарств 
↓ 

Сукупні витрати домогосподарств ↑ 

Рівень тінізації доходів ↑ 

Індекс споживчих цін ↑ 

Прожитковий мінімум ↑ 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

 Рівень зайнятості населення у віці 15-

70 років (за методологією Міжнародної 

організації праці) 

↑ 

 Рівень безробіття населення у віці 15-

70 років (за методологією Міжнародної 

організації праці) 

↓ 

 Диференціація життєвого рівня 

населення 
↑ 

1 2 3 

 Чисельність населення із середньо-

душовими еквівалентними загальними 

доходами у місяць, нижчими 

фактичного прожиткового мінімуму 

↑ 

 Чисельність наявного населення ↓ 

 Міграція населення:  

 - трудова; ↑ 

 - розташування тимчасово ↑ 

 переміщених осіб;  

 - виїзд на ПМЖ за кордон ↑ 

Фінансово-

економічні 

Девальвація національної валюти ↑ 

Обсяг наданих субсидій 

домогосподарствам 
↑↓ 

Частка кредитних коштів 

домогосподарств у грошовій масі 
↑ 

Інвестиційна привабливість  ↑ 

Обсяг інвестицій ↑ 

Податкове навантаження підприємств ↓ 

Умовні позначення: 

 - позитивний вплив ↑ - зростання 

 - негативний вплив ↓ - зменшення 

  ↑↓ - нестійка динаміка 

Джерело: розроблено автором за результатами статистичних 

спостережень. 

 

Сучасний етап економічного розвитку України, що 

характеризується синергетичним ефектом наслідків періоду 

ринкових трансформацій і періоду ринкових реформ, проявляє 

себе вираженими змішаними (негативними та позитивними) 
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ефектами і одночасно створює передумови для розвитку 

позитивних процесів, відповідних викликам майбутнього 

розвитку [12, c. 164].  

 

Таблиця 3 – Структуризація стратегічних пріоритетів 

економічної детермінанти забезпечення сталого розвитку 

торговельної галузі 

Компоненти Стратегічні пріоритети 

1 2 

Загально-
економічні 

Зростання обсяг товарообороту за рахунок: 
- збільшення кількості об’єктів торгівлі; 
- впровадження інноваційних форм та методів торгівлі  
Посилення контролю за імпортом / експортом товарів 
Збільшення питомої ваги виробництва вітчизняних 
конкурентоспроможних товарів 
Стабілізація політичної ситуації 
Забезпечення конкурентних умов для підприємницької 
діяльності з метою зміцнення внутрішнього ринку  
Зниження рівня криміналізації підприємницьких 
операцій 

Еколого-
економічні 

Запобігання та попередження техногенних катастроф 
Стимулювання енергозберігаючих технологій, 
ресайклінгу та екологізації продукції 

Соціально-
економічні 

Створення умов задля забезпечення гідного життя 
населення в контексті переходу до ефективної 
соціально-орієнтованої моделі економіки (подолання 
бідності, створення нових робочих місць, соціальний 
захист, культурний розвиток) 
Державне регулювання соціальних виплат та 
пенсійного забезпечення задля підвищення реальних 
доходів населення  

Збалансування рівнів споживчих цін, доходів 
домогосподарств та прожиткового мінімуму 

Створення сприятливих умов задля запобігання 
тінізації доходів домогосподарств 

Фінансово-
економічні 

Розробка та впровадження ефективних стимулюючих 
заходів в межах фіскальної, антиінфляційної та 
грошово-кредитної політики задля стабілізації курсу 
національної валюти і зростання ділової активності та 
інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств 
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Визначення загально-економічних, еколого-економічних, 

соціально-економічних та фінансово-економічних компонент 

економічної детермінанти довело, що сталий розвиток торгівлі 

вимагає синергії економічних, екологічних, соціальних, 

політичних, фіскальних важелів із загальною Концепцією 

сталого розвитку України.  

Стратегічні напрями забезпечення сталого розвитку 

торгівлі мають дотримуватись поєднання принципів оптимізації 

і гармонізації економічних, трудових, природних і матеріальних 

ресурсів, що стане підґрунтям зростання соціально-економічної 

ефективності торгівлі, рівня її фінансової безпеки та 

незалежності, а відповідно, перспективного сталого розвитку. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити 

наступні висновки: 

1) забезпечення сталого розвитку має ґрунтуватися на 

галузевій концепції ієрархічного структурування рівнів фінансово-

економічних відносин. Зворотній вплив галузевого розподілу на 

макрорівень забезпечення сталого розвитку пропонуємо 

визначати через частку галузі у структурі формування ВВП 

країни.; 

2) особливістю сталого розвитку торгівлі є спроможність 

ефективно функціонувати навіть в умовах глобалізації кризових 

явищ; 

3) по відношенню до торговельної галузі більш 

змістовним є критеріальний розподіл економічної детермінанти 

на загально-економічні, еколого-економічні, соціально-

економічні та фінансово-економічні компоненти забезпечення 

сталого розвитку; 

4) основним інструментом стратегічного забезпечення 

сталого розвитку економіки країни в цілому і, зокрема, 

торговельної галузі, є синергія концептуальних принципів 

сталого розвитку, системного аналізу детермінант, ефективних 

важелів та методів реалізації Концепцій сталого розвитку 

України/регіону/торгівлі. 
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MANAGEMENT EFFICIENCY THE TURNAROUND EXTRA 

CAPITAL AS THE FACTOR OF INFLUENCE ON 

FINANCIAL SAFETY IN SYSTEM OF ANTI-

RECESSIONARY STRATEGY TRADING ENTERPRISES 
 

Анотація. Обґрунтовано місце, роль та цілі політики 

управління оборотним позиковим капіталом у системі 

забезпечення фінансової безпеки та формування загальної 

корпоративної та антикризової стратегії торговельних 

підприємств. Виділено та класифіковано зовнішні та внутрішні 

чинники впливу на ефективність управління оборотним 

капіталом підприємств торгівлі. Виявлено суттєвий вплив 

політики управління оборотним позиковим капіталом на 

формування фінансової стратегії підприємств торгівлі на 

підставі аналізу динаміки та структури, оцінки ефективності 

використання оборотного позикового капіталу підприємствами 

торгівлі України протягом 2010-2017 років. Доведено 

необхідність розробки ефективної фінансової антикризової 

стратегії, що орієнтується на стабільне функціонування та 

розвиток вітчизняних підприємств торгівлі в довгостроковому 

періоді та сприятиме утриманню ринкових позицій із 

забезпеченням гідного рівня конкурентоспроможності.  

Ключові слова: оборотний позиковий капітал,  фінансова 

безпека, антикризова стратегія, ефективність управління, 

підприємство торгівлі. 

 

Abstract. The place, a role and the purposes of a policy of 

management by the turnaround extra capital in system of 

maintenance of financial safety and formation of the general 
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corporate and anti-recessionary strategy of trade enterprises is 

proved. External and internal factors of influence on a management 

efficiency are allocated and classified by a working capital of 

trading enterprises. Essential influence of a policy of management by 

the turnaround extra capital on formation of anti-recessionary 

financial strategy of trading enterprises on the basis of the analysis 

of dynamics and structure, an estimation of efficiency of use of the 

turnaround extra capital the enterprises of wholesale and retail 

trade of Ukraine throughout 2010-2017 is revealed. Necessity of 

working out of effective financial anti-recessionary strategy which is 

guided by stable functioning and development of domestic trading 

enterprises in the long-term period is proved and will promote 

deduction of market positions with maintenance of worthy level of 

competitiveness.  
Keywords: the turnaround extra capital, financial safety, anti-

recessionary strategy, a management efficiency, a trading enterprise 

 

Сучасні умови ринкової економіки, в яких функціонують 

підприємницькі структури, характеризуються нестабільністю та 

постійними змінами, суттєвим впливом зовнішніх чинників у 

вигляді інфляцій, зростанні фінансових ризиків, посиленні 

конкуренції на ресурсному та споживчому ринках. Це змушує 

менеджмент підприємств швидко адаптуватися до нових умов, 

потребує знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання 

в ринковій економіці, врахування чинників невизначеності, 

ймовірності виникнення фінансових та інших ризиків, 

нестійкості економічного середовища. Однією із складових 

економічної безпеки підприємства є фінансова безпека.  

Дослідженню питань сутності, ознак, умов забезпечення 

фінансової безпеки, класифікації загроз фінансовій безпеці 

присвячено значну кількість праць вчених-економістів, серед 

яких: І. А. Бланк, А. О. Єпіфанов, Т. Г. Васильців, В. С. Пономаренко 

Ю. Г.  Кім, К. С. Горячева, О. В. Антонова, Л. А. Могиліна та ін. [1-8]. 

Фінансова безпека підприємства – це певний рівень 

незалежності, стійкості та стабільності фінансової системи та її 

здатність забезпечувати ефективне функціонування та 

економічне зростання суб’єктів господарювання під впливом 
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екзогенних та ендогенних чинників. Рівень фінансової безпеки 

підприємства – це один з основних показників його ефективної 

та стабільної діяльності. 

Забезпечення належного рівня фінансової безпеки 

підприємства можливе лише через створення дієвої системи 

управління фінансової безпекою підприємства. На думку 

А. О. Єпіфанова [2], Т. Г. Васильціва [3], Ю. Г. Кіма [5] система 

управління фінансовою безпекою підприємства повинна мати 

наступні підсистеми: управління фінансовими ресурсами; 

управління ризиками; управління загрозами. 

Фінансова безпека є багатоаспектною економічною 

категорією, сутність якої полягає в комплексній кількісній та 

якісній характеристиці стану фінансової системи підприємства, 

що являє собою сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних 

елементів із зворотними зв’язками (принципів, підходів, 

функцій, методів, процесів, інструментів, критеріїв, 

індикаторів), які через взаємодію забезпечують ефективне 

функціонування цієї системи та її розвиток [9].  

Розробка, обґрунтування, прийняття та реалізація 

управлінських рішень щодо забезпечення фінансової безпеки та  

стабільності, збалансованості фінансових інтересів потребує 

використання елементів механізму управління, зокрема методів, 

інструментів, критеріїв та індикаторів. Кожен метод має свої 

умови та межі застосування, передбачає певний набір 

показників та інформаційне підґрунтя.. 

Аналіз інформаційних джерел показав, що сформувалися 

три основні групи підходів до оцінювання рівня фінансової 

безпеки підприємства [9]: 1) як складової економічної безпеки 

підприємства (Т. Г. Васильців [3], О. В. Антонова [7], Н. В. 

Ващенко, Р. С. Папехін); 2) на основі розрахунку інтегрального 

показника за допомогою визначення фінансових коефіцієнтів (Л. 

А. Могиліна [8], Т. Ф. Косянчук, Л. П. Гомілко); шляхом оцінки 

рівня окремих складових фінансової безпеки (В. С. Пономаренко 

[4], К. С. Горячева [6]); 3) на основі аналізу загального 

фінансового стану підприємства (І. О. Бланк [1], А. О. Єпіфанов 

[2], Ю. Г. Кім [5], А. В. Половян, О. М. Підхомний, Л. С.  

Яструбецька). 
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Одним із ключових елементів в системі забезпечення 

фінансової безпеки торговельного підприємства, враховуючи 

специфіку його фінансово-господарської діяльності, є, на нашу 

думку, процес управління оборотним капіталом на усіх етапах 

його формування з власних та позикових джерел, інвестування в 

активи та використання у торговельно-господарській діяльності. 

Ефективність такого управління визначає фінансову стійкість 

підприємства в поточному та довгостроковому періодах, 

впливає на його фінансову захищеність, стабільність розвитку, 

зростання економічного потенціалу та ринкової вартості [10]. 

Оборотний капітал – це сукупність фінансових ресурсів 

підприємства, вкладених в оборотні активи, які обслуговують 

господарський процес і забезпечують його безперервність на 

усіх етапах; вони знаходяться в постійному русі, тому їх 

вартість повністю переноситься на виготовлену та реалізовану 

продукцію протягом одного операційного циклу або року. Усі 

складові елементи оборотних активів та джерел їх фінансування  

потребують постійного аналізу та оцінювання ефективності їх 

використання у фінансово-господарській діяльності підприємств 

торгівлі [11].  

На рис. 1. виділено ключові зовнішні та внутрішні 

чинники, що суттєво впливають, з нашої точки зору, на рівень 

фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, і які 

безпосередньо пов’язані з управлінням оборотними позиковими 

фінансовими ресурсами підприємств торгівлі: ринкові, 

інфляційні, часові, цінові, вартісні, організаційні, структурні, 

інвестиційні, фінансові, результативні, динамічні, ризикові [12].  

Зважаючи на високий рівень використання позикового 

капіталу у діяльності торговельних підприємств України та 

враховуючи принципові відмінності в економічних 

характеристиках власних та позикових фінансових ресурсів, 

оцінюючи можливі наслідки їх впливу на діяльність суб’єктів 

господарювання, показник фінансової структури капіталу є 

одним із найголовніших критеріїв, якому повинна приділятися 

найбільша увага в побудові системи забезпечення фінансової 

безпеки торговельного підприємства. 



188 
 

Підприємство, що використовує тільки власний капітал, 

стримує темпи свого розвитку та обмежує розширення 

діяльності, внаслідок природної обмеженості обсягів залучення 

власних фінансових ресурсів, які залежать від фінансових 

можливостей засновників та ефективності діяльності за 

попередній період. Позикові фінансові ресурси характери-

зуються широкими можливостями залучення і значним 

позитивним впливом на зростання фінансового потенціалу, 

внаслідок чого, можливе збільшення активів, розширення 

обсягів діяльності підприємства та зростання фінансової 

рентабельності використання власного капіталу.  

Однак, надмірне використання позикового капіталу 

генерує найбільш загрозливі фінансові ризики для підприємства 

– зниження фінансової стійкості та можливу втрату 

платоспроможності, що знижує рівень фінансової безпеки. 

Недоліком позикового капіталу є також висока залежність його 

вартості (ціни) від коливань кон’юнктури фінансового ринку.  

Активи, сформовані за рахунок позикових коштів, 

генерують меншу норму прибутку, внаслідок необхідності 

сплати позикового відсотка у всіх його формах за користування 

кредитними ресурсами.  

В умовах ринкової економіки успішність роботи 

підприємств залежить передусім, від розробки та реалізації 

ефективної корпоративної стратегії та її складових. 

Нестабільність умов господарювання, суттєвий вплив зовнішніх 

чинників у вигляді інфляцій, зростання фінансових ризиків, 

посилення конкуренції на ресурсному та споживчому ринках 

вимагають розробки антикризової стратегії, що забезпечить 

вихід суб’єктів підприємництва на новий рівень розвитку та 

дозволить знайти альтернативні варіанти виходу з кризи. 

Необхідність стабільного функціонування й розвитку 

вітчизняних підприємств торгівлі в довгостроковому періоді 

об’єктивно вимагає  розробки дієвої антикризової фінансової 

стратегії, яка повинна розв’язати проблеми оптимізації 

структури джерел фінансування капіталу та розробити заходи 

щодо підвищення ефективності його використання й 
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відтворення, оскільки це є фінансовою основою подальшого 

економічного розвитку торговельних підприємств. 

Так, А. Чандлер під стратегією розуміє визначення 

основних довгострокових цілей підприємства, адаптацію дій та 

розміщення ресурсів, необхідних для досягнення цілей [14]. На 

думку А. Стрікленда та А. Томпсона стратегія – це план 

управління підприємством, спрямований на зміцнення його 

позицій, задоволення потреб споживачів і досягнення 

поставлених цілей [15]. 

І. А. Бланк стратегією називає формування системи 

довгострокових цілей діяльності підприємства і вибору 

найбільш ефективних шляхів їх досягнення [17]. 

А. П. Наливайко дає таке визначення: «стратегія – встановлений 

та переглянутий набір напрямів діяльності (мети та способів її 

досягнення) для забезпечення поновлювальної відмінності та 

прибутковості» [18].  

З точки зору А. А. Мазаракі та ін., стратегія підприємства 

– це систематичний план його потенційної поведінки в умовах 

неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та 

підприємництва, що включає формування місії, довгострокових 

цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш 

ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних 

сторін і можливостей, усунення недоліків та захист від загроз 

зовнішнього середовища для майбутньої прибутковості [19].  

Одне з центральних місць у системі стратегічного 

управління посідає антикризова стратегія підприємства. 

Необхідність та актуальність її розробки визначаються 

зростаючим впливом динамічного зовнішнього середовища на 

характер і результативність ведення бізнесу, яке поєднується з 

окремими негативними внутрішніми чинниками розвитку 

українських підприємств.  

Висока ймовірність виникнення та розвитку кризи в 

процесі фінансово-господарської діяльності підприємств 

оптової та роздрібної торгівлі України зумовлює необхідність 

здійснення спеціалізованого антикризового управління, де 

визначальне місце належить розробці та реалізації фінансової  
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Рис. 1. Систематизація чинників впливу управління 
оборотним позиковим капіталом на фінансову безпеку  

підприємств торгівлі 

Попит на оборотні позикові кошти з боку різних 

суб’єктів та їх пропозиція на фінансовому ринку 
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антикризової стратегії як функціональної складової генеральної 

корпоративної стратегії торговельного підприємства.  

Ефективність антикризового управління на підприємстві 

залежить від «правильності» вибору, розробки та реалізації 

відповідної стратегії, що, як зазначає І. Ансофф, є «набором 

правил для прийняття ефективних рішень, якими підприємство 

керується у своїй діяльності» [13]. 

Ж. М. Зосімова пропонує власний науковий підхід до 

визначення «антикризової стратегії», яку вона розглядає як 

трансформаційний процес, що включає систему дій щодо 

реакції підприємства на кризу з метою його адаптації до стану 

зовнішнього середовища, що характеризується високим рівнем 

динамічності, складності та невизначеності. Цей процес, на 

думку науковця, об’єднує в собі такі складові: осмислення; 

формальний процес; аналітичний процес; передбачення; 

ментальний процес; процес, що розвивається; процес ведення 

переговорів; колективний процес і реактивний процес [21]. 

Заслуговує на увагу бачення антикризової стратегії 

В. А. Гросул та О. В. Жилякової, які розуміють її як комплексну 

модель дій протягом певного періоду часу, спрямовану на 

розпізнавання симптомів кризи, запобігання та мінімізацію 

негативних наслідків, забезпечення високого рівня внутрішньої 

антикризової стійкості, своєчасне коригування вектору розвитку 

підприємства торгівлі відповідно до зміни траєкторії руху 

турбулентних процесів зовнішнього середовища [22]. 

Найважливішим стратегічним рішенням торговельного 

підприємства в сучасних умовах є розробка та реалізація 

антикризової фінансової стратегії, обґрунтування та прийняття 

якої дозволяє сконцентруватися на головних напрямах фінансової 

діяльності і створює базис для прийняття подальших стратегічних 

рішень. Фінансова стратегія, як одна з базових функціональних 

стратегій підприємства, відповідає за прогнозування фінансових 

показників, оцінку інвестиційних проектів, розподіл і контроль 

фінансових ресурсів. Розробка обґрунтованої фінансової стратегії 

є основою для забезпечення ефективної діяльності підприємств 

торгівлі у довгостроковій перспективі.  
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Важливим компонентом антикризової фінансової стратегії 

торговельних підприємств, враховуючи умови та специфіку 

здійснення їх фінансово-господарської діяльності, повинна стати, 

на нашу думку, обґрунтована політика управління оборотним 

позиковим капіталом. Зважаючи на високу питому вагу 

позикових коштів у структурі джерел фінансових ресурсів 

підприємств торгівлі України та враховуючи суттєвий вплив 

оборотного позикового капіталу на фінансові результати та 

фінансову безпеку підприємств, актуальним завданням є розробка 

ефективної політики управління фінансовими ресурсами, зокрема 

оборотним позиковим капіталом як ключовим елементом 

антикризової фінансової стратегії підприємств торгівлі. 

Фінансова стратегія та політика управління позиковим 

капіталом посідають ключове місце серед підтримуючих 

стратегій, що розробляються на визначений період часу з 

урахуванням специфіки функціонування й розвитку з метою 

досягнення поточних та довгострокових цілей підприємства 

торгівлі [23], (рис. 2).  

Про суттєвий вплив політики управління оборотним 

позиковим капіталом як невід’ємної складової забезпечення 

фінансової безпеки та процесу формування антикризової 

фінансової стратегії підприємств торгівлі свідчать розрахункові 

дані, зроблені на основі офіційної інформації Державної служби 

статистики України [25, 26]. 

Аналіз основних економічних показників фінансово-

господарської діяльності підприємств оптової та роздрібної 

торгівлі України за період 31.12.2010 – 31.12.2017 рр., показав 

такі переважні тенденції (табл. 1, рис. 3):  

- наявність вкрай низької частки власних фінансових 

ресурсів у загальних джерелах формування капіталу 

підприємств торгівлі у 2010-2014 роках (9,8%; 1,0%, відповідно) 

та повну його відсутність у 2015, 2016, 2017 роках  (– 5,7%;  

– 3,2%; – 0,2%, відповідно); 

- високу питому вагу позикового капіталу у загальній 

структурі джерел фінансових ресурсів підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі України (90,0-99,0% у період 2010-2014 рр.); 

105,7%; 103,2; 100,2% у період 2015-2017 рр.); 
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Рис. 2. Обґрунтування типу політики управління 

оборотним капіталом як складової фінансової 

антикризової стратегії підприємств торгівлі 
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- стрімке зростання рівня середніх відсоткових ставок для 

юридичних осіб за довго- та короткостроковими кредитами 

банківських установ (15,5% – 24,4% у період 2010-2015 рр.;  

19,2-16,4% у період 2016-2017 рр.), що в кінцевому рахунку 

вплинуло на середньозважену вартість позикового та загального 

капіталу торговельних підприємств [30-31, 33], (рис. 3). 

 

Таблиця 1 – Динаміка обсягу та структури капіталу 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі України за період 

2010-2017 рр. 

Роки 

 

Показники 

31.12. 

2010 

31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

 

31.12. 

2017 

Капітал 930790,7 1061988,0 1113019,5 1148632,8 1171108,1 1190431,4 1397959,2 1152549,3 

Частка 
власного 

капіталу, % 

9,8 10,0 9,6 8,5 1,0 -5,7 -3,2 -0,2 

Частка 

позикового 

капіталу, % 

90,2 90,0 90,4 91,5 99,0 105,7 103,2 100,2 

у т. ч. частка 

довгостро-

кового 
капіталу, % 

14,1 13,7 13,6 14,6 17,0 17,3 18,1 16,1 

частка 
коротко-

строкового 

капіталу, % 

75,6 75,8 76,2 76,9 85,0 88,3 86,7 84,1 

Середньо-

зважені ставки 

за кредитами 
для юридич-

них осіб, % 

15,5 16,2 17,6 17,3 19,7 24,4 19,2 16,4 

Джерело: розраховано авторами на основі даних [25-26, 30-31] 

 

Виявлені ключові тенденції у формуванні фінансової 

структури капіталу підприємств торгівлі України за 

досліджуваний період (2010-2017 рр.) призвели до того, що 

починаючи з 2014 року позиковий капітал майже витіснив 

власні кошти торговельних підприємств, а висока ціна 

кредитних ресурсів на фінансовому ринку суттєво вплинула на 

зниження рентабельності використання необоротних та 

оборотних активів, профінансованих переважно за рахунок 
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залучених позикових коштів. Це також спричинило зростання 

середньозваженої вартості капіталу, фінансового ризику та 

вплинуло на різке зниження рівня фінансової безпеки та 

підсилило ймовірність виникнення кризових явищ та загроз для 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі України. 

Негативні явища у формуванні фінансової структури 

капіталу та отриманих фінансових результатів торговельних 

підприємств можна пояснити суттєвим впливом зовнішніх 

чинників, пов’язаних із загальною кризовою політичною та 

фінансово-економічною ситуацією, що склалася в Україні 

протягом досліджуваного періоду, зокрема, у 2014-2017 роках.  

Також треба враховувати, що статистичні дані, починаючи 

з 2014 року, надаються Державною службою статистики без 

урахування результатів діяльності підприємств, що знаходяться 

на тимчасово окупованих територіях АР Крим, м. Севастополя, 

без частини територій у Донецькій та Луганській областях.  

 

  

Рис. 3. Динаміка власного та позикового капіталу 

підприємств торгівлі та рівня середньозважених кредитних 

ставок для юридичних осіб в Україні за період 2010–2017 рр. 

Джерело: розроблено авторами на основі даних [25-26, 30-31] 
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Таким чином, порівняльний аналіз структури основних 

фінансових джерел формування капіталу підприємств України, 

в розрізі основних видів економічної діяльності, протягом 

аналізованого періоду (2010 - 2017 р.р.), свідчить про наявну 

диспропорцію у співвідношенні між власними, 

довгостроковими та короткостроковим позиковими коштами, 

які формували сукупний обсяг фінансових ресурсів та 

використовувалися підприємствами оптової та роздрібної 

торгівлі для фінансово-ресурсного забезпечення своєї 

господарської діяльності (див. табл. 1, рис. 3, 4).  

Аналіз динаміки та структури формування сукупного 

капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі України за 

період з 2010-2017 рр. (рис. 4), показав, що темпи зростання 

довгострокового та короткострокового капіталу торговельних 

підприємств випереджали темпи абсолютних та відносних 

показників власного капіталу.  

Так, протягом досліджуваного періоду спостерігалися 

різновекторні тенденції у формуванні структури капіталу [32]: 

відбувалося неухильне зростання абсолютних сум та питомої ваги 

довгострокових зобов’язань, короткострокових позикових коштів 

та поточних зобов’язань, і водночас, поступово знижувалася сума 

та частка власних коштів у структурі інвестованого в активи 

капіталу торговельних підприємств – на 31.12.2010 р. – 9,8%; на 

31.12.2015, 2016, 2017 р. –  (- 5,7%; - 3,2%; -0,2%, відповідно). 

Аналіз розрахункових показників, зроблених на основі 

офіційних даних Державної служби статистики України,  

показав, що частка обсягу позикових фінансових ресурсів, які 

використовували підприємства, основним видом економічної 

діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля, у загальному 

фонді залучених позикових коштів усіма підприємствами 

України, протягом останніх років, становила приблизно 

третину, нарівні з промисловими підприємствами, на 31.12.2017  

р. – 27,9% [32], (рис. 5). 
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Рис. 4. Динаміка структури капіталу підприємств  

торгівлі України за період 2010-2017 рр. 

Джерело: розроблено авторами на основі даних [25-26] 

 

Рис. 5. Частка позикового капіталу, залученого 

підприємствами України за основними видами економічної 

діяльності у загальній структурі позикових фінансових 

ресурсів на 01.01.2018 р. 

Джерело: розроблено авторами на основі даних [25-26] 
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Виявлена диспропорція у структурі власних та позикових 

джерел фінансування капіталу підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі України суттєво вплинула на процес 

формування фінансових результатів та рівень ефективності 

використання основного та оборотного капіталу торговельних 

підприємств протягом досліджуваного періоду (рис. 4-6).  

Проведений аналіз засвідчив негативну динаміку чистого 

прибутку, що позначилося на рівнях чистої рентабельності 

оборотного капіталу, починаючи з 2013 року, коли підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі України почали отримувати збиток. 

Найвищій показник суми та рівня збитку зафіксовано у 2014 році: 

-133219,4 млн грн. (- 13,75%), (див. рис. 6). 

 

Рис. 6. Динаміка рівня рентабельності використання 

оборотного капіталу та показників ділової активності 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі  

за період 2010-2017 рр. 

Джерело: розроблено авторами на основі даних [27-29] 
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швидкість обороту різних частин капіталу торговельних  

підприємств України. 

Аналіз засвідчив тенденцію до деякого прискорення 

оборотності загальної суми оборотних активів торговельних 

підприємств та їх окремих складових (запасів, дебіторської 

заборгованості) протягом 2014-2017 років (див. рис. 6). Але це 

не виявило значного впливу на позитивні зрушення у 

показниках рентабельності продажів та використання 

оборотного капіталу, не сприяло зростанню власного капіталу 

підприємств торгівлі, динаміка якого залишалася від’ємною.  

Ураховуючи результати проведеного вище аналізу, можна 

зробити висновок, що найважливішою складовою в системі 

формування генеральної корпоративної стратегії торговельних 

підприємств має стати розробка ефективної антикризової 

фінансової стратегії та її важливої складової – політики 

управління оборотним позиковим капіталом як ключового 

джерела формування фінансових ресурсів підприємств торгівлі 

України на сучасному етапі розвитку. 

Критичний аналіз наукових джерел [16-20] дозволив 

з’ясувати місце та роль політики управління оборотним 

позиковим капіталом в системі стратегічного управління 

підприємством, де вона є невід’ємною складовою загальної 

корпоративної, конкурентної та функціональної стратегії, 

елементом формування антикризової фінансової стратегії та 

важливим напрямом реалізації фінансової політики підприємства 

торгівлі в розрізі найбільш важливих аспектів фінансової 

діяльності на окремих етапах її здійснення [23-24], (рис. 7). 

У системі стратегічного управління слід ураховувати та 

прогнозувати вплив ключових екзогенних чинників на 

формування антикризової фінансової стратегії підприємства 

торгівлі: політичні; нормативно-правові (податкове, митне та 

інше законодавство); макроекономічні (темпи економічного 

розвитку, рівень інфляції, курсові коливання, інвестиційний 

клімат, ціна кредитних ресурсів, рівень зайнятості населення, 

грошові доходи і заощадження домогосподарств); соціально-

культурні; ринкові; конкурентні; інформаційні, екологічні.   
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Не менш важливе значення мають ендогенні чинники 

впливу, що визначають  внутрішній потенціал підприємства в 

розробці та реалізації антикризової фінансової стратегії: 

маркетингово-збутові; виробничо-торговельні; організаційно-

технологічні; рівень ефективності та продуктивності праці 

персоналу; показники результативності та прибутковості; рівень 

ділової активності, ліквідності, фінансової стійкості, 

платоспроможності; часові, цінові, вартісні показники власних та 

позикових ресурсів; динаміка та структура необоротних та 

оборотних активів; динаміка, фінансова структура та 

середньозважена вартість капіталу; ризикові чинники (інфляційні, 

валютні, відсоткові, структурні). 

Кожне підприємство повинно ретельно аналізувати та 

оцінювати вплив зазначених чинників (див. рис. 7) на абсолютні 

та відносні показники фінансово-господарської діяльності, які 

свідчать про ефективність реалізації тактичних завдань та 

стратегічних планів розвитку в поточному та довгостроковому 

періодах, що дає, у свою чергу, можливість своєчасно виявити 

ризики і загрози зовнішнього та внутрішнього середовищ на 

фінансову безпеку підприємств торгівлі, а також розробляти й 

реалізовувати ефективну антикризову фінансову стратегію. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про 

те, що теорія і практика управління торговельним 

підприємством вимагає застосування нових підходів до 

побудови ефективної системи управління його фінансовою 

безпекою та розробки антикризової фінансової стратегії як 

сукупності управлінських процесів, що включають підсистеми 

управління фінансовими ресурсами, зокрема, оборотним 

позиковим капіталом, фінансовими ризиками та загрозами для 

підприємств торгівлі. 

Аналіз показав, що торговельні підприємства України 

протягом останніх років дотримувалися переважно «агресивної 

стратегії» фінансування своїх активів. Про це свідчить 

вертикальна та горизонтальна структура активів і капіталу, 

співвідношення між власним та позиковим капіталом. 
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Рис. 7. Формування політики управління оборотним 

позиковим капіталом в системі корпоративної та фінансової 

антикризової стратегії підприємства торгівлі 

ГЕНЕРАЛЬНА КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ 

Фінансова антикризова стратегія 

Політика управління оборотним 

позиковим капіталом 

Внутрішні чинники:  маркетингово-збутові; виробничо-

торговельні; організаційно-технологічні; ефективність та 

продуктивність праці персоналу; результативність та прибутковість 

діяльності; ділова активність;  ліквідність, фінансова стійкість, 

платоспроможність; часові, цінові, вартісні показники залучених 

фінансових ресурсів; динаміка та структура необоротних та оборотних 

активів; динаміка власного та позикового капіталу; фінансова 

структура та середньозважена вартість капіталу; ризикові (інфляційні, 

валютні, відсоткові, структурні, неплатоспроможності, банкрутства) 

 

Зовнішні чинники : політичні (зовнішні та внутрішні); нормативно-
правові (податкове, митне та інше законодавство); макроекономічні 
(темпи економічного розвитку, рівень інфляції, курсові коливання, 

інвестиційний клімат, ціна кредитних ресурсів, рівень зайнятості, 
грошові доходи населення тощо);  соціально-культурні; ринкові; 

конкурентні; інформаційні, екологічні тощо 
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Протягом 2014-2017 років необоротні та оборотні активи 

підприємств торгівлі фінансувалися виключно за рахунок 

позикового капіталу, як довгострокового, так і 

короткострокового. Така диспропорція у структурній політиці 

фінансування активів засвідчила високий рівень дефіцитності 

власного капіталу торговельних підприємств, їх високу 

залежність від позикових фінансових ресурсів та їх ціни на 

кредитно-фінансовому ринку, внаслідок чого підвищився рівень 

збитковості та ризик неплатоспроможності, погіршився 

загальний фінансовий стан, що позначилося на рівні фінансової 

безпеки підприємств оптової та роздрібної торгівлі України в 

цілому. 

Оцінюючи резерви підприємств оптової та роздрібної 

торгівлі України щодо підвищення рівня своєї фінансової 

безпеки, слід звернути особливу увагу на процес управління 

оборотним позиковим капіталом як наймобільнішої частини 

фінансових ресурсів, вкладених в різні складові елементи 

оборотних активів, від ефективності управління якими у великій 

мірі залежить зростання показників рентабельності фінансово-

господарської діяльності, генерування позитивних грошових 

потоків у обсягах, достатніх для самофінансування розвитку, 

підвищення рівня фінансової стійкості та стабільності 

підприємств торгівлі, їх фінансової захищеності, зростання 

економічного потенціалу та ринкової вартості в поточному та 

довгостроковому періодах. 

Таким чином, ключовими вимогами в процесі розробки й 

реалізації ефективної політики управління оборотним 

позиковим капіталом у системі антикризової фінансової та 

генеральної стратегії та підвищення рівня фінансової безпеки 

підприємств торгівлі, на нашу думку, повинні стати:  

–  пришвидшення темпів зростання частки власного 

капіталу у структурі джерел фінансування сукупних активів 

торговельного підприємства;  

–  залучення позикових фінансових ресурсів на 

кредитному ринку з урахуванням таких ключових критеріїв: 

мінімізації вартості кредитних ресурсів та рівня фінансового 

ризику кожного джерела; оптимізації термінів залучення та 
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строків повернення довго- та короткострокових позикових 

фінансових ресурсів; максимізації рентабельності використання 

у фінансово-господарській діяльності залучених на визначений 

період кредитних коштів;  

–  досягнення пропорційності та стійкості у фінансовій 

структурі формування сукупного та оборотного позикового 

капіталу і профінансованих за його рахунок необоротних та 

оборотних активів торговельного підприємства;  

–  прогнозування та формування корпоративної та 

конкурентної стратегії стабільного розвитку торговельного 

підприємства з урахуванням ймовірних змін ринкової кон’юнктури 

та впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

У сучасних кризових умовах важливе значення для 

підприємств торгівлі України має розробка й реалізація дієвої 

антикризової фінансової стратегії та політики управління 

оборотним позиковим капіталом, які є важливими складовими 

корпоративної та конкурентної стратегії та впливають на рівень 

фінансово-економічної безпеки торговельного підприємства. 
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економічної сутності фінансової стійкості комерційного банку 
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Abstract. Researched sutnіst і value of financial institutions 

іykostі komertsіynogo jar for stability of the bank system of the 

country. Officials are systematized, as they are on the river bank of 

the financial institution. The assignment of the economic suites of the 

financial institutions of the commercial bank and the classics of the 

public sector will be levied on the money reserves. 

Keywords: banking system, commercial bank, financial 

framework, civil servants. 

 

Стан банківської системи України протягом 2017 року 

характеризувався позитивною динамікою: відмічено зростання 

майже всіх ключових показників роботи фінансових установ. 

Від початку року почало зростати споживче кредитування, 

друге півріччя характеризувалось відновленням корпоративного 

гривневого кредитування. Залишалася стабільною база 

фондування. Проте фінансовий результат діяльності 

вітчизняних банків по завершенню 2017 року залишився 

від’ємним.  

Дослідження довели, що нормалізація діяльності 

банківської системи відбувається попри функціонуванню у 

складних економічних умовах: макроекономічні дисбаланси; 

анексія Криму; воєнні дії у промислових районах на Сході 

України; значна девальвація гривні, згортання промислового 

виробництва; зниження економічної активності; погіршення 

добробуту домогосподарств; посилення боргового тиску; 

підвищення тінізації економічної діяльності. Зовнішні загрози, а 

також неадекватний ним рівень корпоративного управління 

сприяє розвитку кризи банківської установи, зростанню 

ймовірності банкрутства, що зумовлює незадовільний рівень 

стійкості вітчизняної банківської системи, має глибокі негативні 

наслідки для економіки держави.  

Загроза визнання комерційного банку банкрутом має 

набагато масштабніші негативні економіко-соціальні наслідки, 

ніж банкрутство такого ж самого за розмірами підприємства. 

Неспроможність банківської установи погасити свої 

зобов’язання за пасивними операціями призводить до збитків 
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клієнтів, вкладників, акціонерів та держави. Таким чином, у 

банкрутстві банків не зацікавлений жоден суб’єкт 

макроекономічної системи, отже проблема фінансової стійкості 

комерційного банку має не тільки локальний (для окремого 

банку), але й загальнодержавний характер. Тому забезпечення 

фінансової стійкості комерційних банків є основою стабільної 

банківської системи, запорукою успіху економічних 

перетворень і макроекономічного розвитку, є предметом 

особливої уваги органів державної влади та громадськості. В 

умовах системної фінансово-економічної кризи, збиткової 

діяльності багатьох фінансових установ удосконалення 

управління фінансовою стійкістю комерційних банків набуває 

важливого значення.  

Вагомий внесок у розвиток науково-методологічних засад 

фінансової стійкості комерційних банків було здійснено такими 

зарубіжними дослідниками, як: Дж. К. Ван Хорн, Е. Дж. Долан, 

Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз та ін. Сучасні 

проблеми оцінки та забезпечення фінансової стійкості банків 

знайшли відображення також у наукових працях українських 

дослідників, зокрема: О. В. Дзюблюка, Ж. М. Довгань, 

О. Л. Малахової, Р. В. Михайлюк, В. І. Міщенка, 

Н. М. Шелудько та інших. 

Разом із тим, незважаючи на численні наукові здобутки, 

низка питань у визначеній сфері залишається недостатньо 

дослідженою. Особливо гостро стоять завдання у формуванні 

єдиного підходу до визначення економічної сутності фінансової 

стійкості комерційного банку, проведенні систематизації та 

класифікації чинників, що її формують. 

Об’єктивна потреба у вирішенні зазначених завдань 

зумовлює актуальність дослідження, підтверджує його 

практичне значення. 

Банківська система відіграє найважливішу роль у 

забезпеченні руху грошових потоків в економіці. Вона бере 

участь у виконанні основних функцій фінансової системи 

держави через забезпечення стабільності грошової одиниці; 

акумуляцію фінансових ресурсів та їх розподіл між суб’єктами 

господарювання; забезпечення безперебійного функціонування 



210 
 

платіжних систем, що сприяє розвитку торговельної галузі. В 

свою чергу торгівля, як провідний від діяльності сфери обігу, 

здійснює підтримку вітчизняного товаровиробника, сприяє 

бюджетоутворенню, стимулює розвиток інвестиційних процесів. 

Таким чином банківська система – одна з найважливіших і 

невід’ємних структур ринкової економіки. Як слушно зауважено 

О. В. Дзюблюк – розвиток банків, товарного виробництва та 

його обороту історично відбувався паралельно та історично 

переплітався [4]. При цьому банки, виступаючи посередниками 

у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну 

ефективність виробництва. Отже, банківська діяльність 

належать до особливого бізнесу, що характеризується як 

фінансове посередництво. Банки акумулюють капітали, 

заощадження населення та інші кошти, що вивільняються у 

процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове 

користування іншим економічним суб’єктам, які мають потребу 

у додатковому фінансуванні. У процесі діяльності банки 

створюють нові вимоги та зобов’язання, які стають товаром на 

грошовому ринку, що саме і становить сутність фінансового 

посередництва, яке має значні обсяги у сучасному фінансово-

економічному просторі. Викладене дозволяє стверджувати, що 

банки є частиною єдиного економічного організму, одним з 

найважливіших секторів економіки.  

Фінансовий стан банків та економіки в цілому – є двома 

сполученими посудинами. Від рівня їх стабільності та 

ефективності залежить не тільки їх власний розвиток, але й 

розвиток суспільних відносин у цілому. Ефективний розвиток 

банківської системи позитивно впливає на рівень інвестиційної 

активності, що забезпечує економічне зростання держави. З 

іншої сторони, ефективність функціонування банків залежить 

від макроекономічної стабільності та розвитку виробництва, 

оскільки в умовах кризи та зменшення інвестиційної активності 

основний центр тяжіння діяльності банків зміщується у 

напрямку спекулятивних, ризикових операцій. 

Узагальнючи можна відзначити, що ефективність 

економіки країни значною мірою зумовлена стабільною 

роботою банківської системи, а забезпечення фінансової 
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стійкості кожного комерційного банку є запорукою стійкої 

банківської системи. Адже тільки фінансово стійкий банк може 

продовжити свою діяльність при виникненні непередбачуваних 

подій або ризиків, забезпечуючи оптимальний перерозподіл 

капіталу в економіці з метою фінансування її розвитку.  

Дослідження сучасного стану банківської системи 

України довели, що, не дивлячись на позитивні зрушення, йому 

властиві певні проблеми, які потребують вирішення. 

За статистичними даними станом на 1 січня 2018 року 

ліцензію Національного банку України мали 82 банківські 

установи (в т.ч. 38 банків з іноземним капіталом). Протягом 

2017 року кількість функціонуючих банківських установ 

скоротилася на 14 одиниць, з них – 4 банки не змогли виконати 

вимоги НБУ за нормативом мінімального розміру регулятивного 

капіталу і були перетворені у фінансові компанії, 1 банк було 

приєднано до іншого, 9 – визнано неплатоспроможними.  

Для відбиття повноти інформації наведемо узагальнені 

дані про динаміку зміни кількості банків за останні 10 років 

діяльності банківської системи України (рис.1). 

Загалом, за 10 останніх років кількість банківських 

установ в країні зменшилась більш ніж у 2 рази: з 175 у 2008 р. 

до 82 банків у 2018 р. 

 
 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків України  

(побудовано авторами за даними [8]) 
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Причинами скорочення кількості банків в країні є 

цілеспрямована діяльність НБУ щодо реструктуризації 

фінансового сектору та перезапуску банківської системи, що 

пов`язана з необхідністю позбавлення від установ, які не мали 

наміру виконувати функції класичного фінансового 

посередництва і розглядалися акціонерами в основному як 

інструмент фінансування пов`язаних бізнесів. Застосовуючи 

належне банківське регулювання та ефективний нагляд, НБУ 

протягом останніх років провів очищення банківської системи, 

основною метою якого є її безпека та фінансова стабільність, 

захист інтересів вкладників і кредиторів. 

Частина банків, які припинили діяльність на фінансовому 

ринку, прийняли рішення щодо самоліквідації і одержали 

відповідну згоду НБУ. Причиною такого рішення власники 

назвали складне становище на ринку фінансових і банківських 

послуг та невизначеність щодо можливих напрямків і джерел 

подальшої капіталізації банку. Експерти зазначають, що з 

огляду на високу ризикованість банківської діяльності в Україні, 

що існує та з високою вірогідністю буде зберігатися ще 

достатньо довгий час у майбутньому, багато з власників 

комерційних банків, особливо невеликих, можуть вибирати 

самоліквідацію як більш раціональний варіант, ніж 

продовження діяльності і у подальшому. 

Частину банків позбавлено ліцензії внаслідок вживання 

НБУ заходів щодо забезпечення прозорості структури власності 

банківських установ, перевірки фінансового стану кінцевих 

бенефіціарів, суттєвого підвищення вимог до ділової репутації 

вищого банківського менеджменту та власників, а також 

внаслідок порушення банком чинного законодавства та/або 

здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам 

вкладників, акціонерів, кредиторів банку, втрати 

платоспроможності. Однією з вагомих причин визнання банків 

неплатоспроможними, крім порушення законодавства, що 
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регулює питання запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, був 

недостатній рівень їх капіталізації та неспроможність акціонерів 

забезпечити належний рівень фінансової підтримки. 

Під час реформування банківської системи України з 

01.01.2014 р. по 01.01.2018 р. внаслідок погіршення 

платоспроможності до 87 банківських установ було 

запроваджено тимчасову адміністрацію. На теперішній час 

тимчасова адміністрація продовжує працювати у двох 

комерційних банках. 

Внаслідок значних обсягів докапіталізації державних 

банків протягом 2017 року в структурі власності банківської 

системи України відбувались перегрупування. Станом на 01 

січня 2018 року структура власності активів банківської системи 

України була представлена наступним чином: банки з 

приватним українським капіталом складають близько 13%, 

банки іноземних банківських груп – 32%, державні банки – 55%. 

Нагадаємо, що з 10 лютого 2017 року рішенням 

Правління № 76-рш, НБУ застосовує нові критерії розподілу 

банків на окремі групи на 2017 рік: 

– банки з державною часткою ‒ банки, в яких держава 

прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% 

статутного капіталу банку; 

– банки іноземних банківських груп ‒ банки, контрольні 

пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним 

фінансово-банківським группам; 

– банки з приватним капіталом ‒ банки, в яких серед 

кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних 

інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не 

менше ніж 50% статутного капіталу банку. 

Зростання частки державного сектора у банківській 

системі України у 2017 р. до 55% (на 3.6 в.п. проти 

попереднього року) має як позитивні, так і негативні наслідки: з 

одного боку, одержавлення «ПриватБанку» дозволило уникнути 

загальнодержавної фінансової катастрофи, а з другого – сприяло 
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націоналізації системного ризику. Ризики концентрації зросли в 

рази. Внаслідок вплив ринкових чинників та сил, які 

відповідають за саморегуляцію попиту та пропозиції на 

грошовому ринку, значно знижується, в свою чергу, частка 

впливу адміністративних рішень державних установ 

збільшується. Така ситуація створює додаткові ризики 

банківської кризи в майбутньому і знижує ефект від 

саморегулювання грошового ринку, що спричиняє одразу низку 

проблем у сфері банківського нагляду, регулюванні пріоритетів 

кредитного стимулювання реального сектору економіки В 

інтересах національної безпеки треба підвищити ефективність 

діяльності державних банків, але не допускати одержавлення 

банківського сектору в довгостроковій перспективі.  

 

Таблиця 1 – Основні показники результатів діяльності 

банківської системи України, млн.грн.[8] 
Показник 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Чистий процентний 
дохід 

49051 54086 39066 44169 53075 

Чистий комісійний 

дохід 

20999 23387 22568 24180 27467 

Результат від 
торговельних 

операцій 

3304 15511 21490   8243 7331 

Чистий операційний 
дохід від основної 

діяльності 

73354 92984 83124 76592 87873 

Чистий інший 

операційний дохід 

-7207  -5486  -3424  -1315 -4093 

Чистий операційний 

дохід 

66147 87498 79700 75277 83780 

Інший дохід 5566 5064   4577   5674 2418 

Загальні 
адміністративні 

витрати 

40672 44614 36742 39356 44189 

Відрахування в 
резерви 

27975 103297 114541 198310 48676 

Податок на прибуток 1630 -2383    -406     -418 3293 

Фінансовий 

результат 

поточного року 

1436 -52966 -66600 -159386 -24360 
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Згідно з оцінками Голови комісії з банківського аналізу 

Українського товариства фінансових аналітиків Віталія 

Шапрана на початок 2017 р. від банківської кризи наша держава 

та державні підприємства втратили в банках, які визнано 

неплатоспроможними, понад 19,5 млрд грн. [2] 

Але є й позитивні зрушення: громадяни України 

поступово повертають свої кошти у банки. Це, на думку 

українських аналітиків, свідчить про те, що банківська криза 

вступає у завершальний період і 2017-2018 рр. стануть роками 

відновлення та зростання. Ситуацію, що склалася після 

вимушеної націоналізації «ПриватБанку», необхідно 

використати як концепцію можливостей: банківській системі 

доцільно зробити крок назустріч реальній економіці, адаптувати 

та реалізувати успішно апробований у країнах ЄС досвід 

антикризових програм довгострокового рефінансування банків 

із залученням кредитних коштів, інвестицій і технічної 

допомоги міжнародних фінансових організацій. 

За підсумком 2017 року доходи банків України, у 

порівнянні з результатом минулого року, зменшилися на 6,53% і 

становили 178,23 млрд. грн. Водночас, витрати скоротилися на 

42,1% – до 202,59 млрд. грн. [1]. Фінансовий результат 

діяльності банківської системи України за підсумком 2017 року 

був негативним та становив -24,36 млрд. грн. ( у порівнянні з -

159,39 млрд. грн. за підсумком 2016 року), як наведено у табл.1, 

рис.2. 

Від’ємний результат банківської діяльності зумовлений в 

основному високими рівнями відрахувань у резерви 4 великими 

банками. За 2017 рік кількість банків, які показали негативний 

фінансовий результат скоротилася з 29 одиниць на початок року 

до 18 на кінець. 

У 2017 році обсяги чистого операційного доходу від 

основної діяльності збільшилися на 11,3 млрд. грн. (+14,73%). 

Загальна сума ЧОД станом на 01.01.2018 р. склала 87,8 млрд. 

грн. (за підсумком 2016 р. – 75,6 млрд. грн.). Збільшення доходів 

протягом 2017 року пов’язане в першу чергу зі зменшенням 

відрахувань у резерви, обсяг яких скоротився на 149,6 млрд. 
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грн., та станом на 01.01.2018 р. складав 48,7 млрд. грн., а також 

зростанням чистого процентного та чистого комісійного доходу. 

 

 
Рис. 2. Динаміка фінансового результату банківської 

системи України (побудовано авторами за даними [8]) 
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результатом діяльності, отримали сукупно 15,92 млрд. грн. 

прибутку. 

Найбільш збитковими за результатами 2017 р. стали 

державний «ПриватБанк», а також 2 банки з російським 
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установи за підсумком 2017 р. припадало 86,2% загального 
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У сучасних умовах господарювання аспект фінансової 

стійкості та надійності вітчизняних комерційних банків набуває 

особливого значення. Фінансова стійкість банків – це не тільки 

елемент сучасної політики їх виживання, але й стратегія 

розвитку кредитних установ. Формування ефективної 

банківської системи залишається одним з пріоритетних завдань 

на шляху до подолання кризового стану економіки України. 

На теперішній час в економічній літературі немає єдиного 

підходу щодо визначення поняття фінансової стійкості банку. 

Нерідко його отожнюють з такими економічними поняттями як 

надійність, платоспроможність, ліквідність. Це дуже важливі 

складові, однак врахування тільки їх під час визначення 

фінансової стійкості, на нашу думку, недостатньо. 

Свою характеристику терміну стійкості (надійності) надає 

О.Л Малахова, яка інтерпретує його як «здатність системи 

виконувати базові і нові функції незалежно від характеру 

зовнішніх впливів, у тому числі на основі якісної зміни власної 

структури» [7, с. 3]. На наш погляд, наведене визначення 

враховує серед внутрішніх чинників впливу тільки 

організаційні, залишаючи поза увагою економічні та 

технологічні чинники.  

Найчастіше категорія стійкості застосовується як 

характеристика складних динамічних систем, які схильні до 

впливу значної кількості чинників, у т.ч. чинників із 

випадковими характеристиками. Оскільки банк також є 

складною динамічною системою, яка функціонує в мінливих 

умовах ринкового середовища, його необхідно розглядати з 

точки зору системного підходу, однією з важливіших вимог до 

такої комплексної системи є забезпечення її надійності, або 

стану сталої рівноваги в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх  

чинників. Ця обставина надала можливість В.В. Коваленко  

визначити стійкість комерційних банків як – «здатність 

виконувати на заданому суспільством рівні притаманні йому 

функції і роль в економіці незалежно від впливу зовнішніх і 

внутрішніх факторів, які перешкоджають їх здійсненню» [6]. 

Узагальнюючи дослідження економічної категорії «стійкість, 

надійність банку» можна запропонувати таке визначення 
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фінансово стійкого банку: «Фінансово стійкий банк – це такий 

банк, який здатний у динамічних умовах ринкового середовища 

оперативно виконувати свої функції, забезпечувати надійність 

збереження та зростання вкладень юридичних та фізичних осіб, 

виконувати свої зобов’язання щодо обслуговування клієнтів, 

проводити політику в інтересах суспільного розвитку, адекватно 

реагуючи на зовнішні та внутрішні дестабілізаційні чинники». 

Визначеня сутності фінансової стійкості комерційного 

банку доводить необхіність проведення систематизації та 

класифікації чинників, що її формують. 

Різноманітність чинників, що впливають на формування 

стійкості банку, різниця у характері, напрямах і формах 

виявлення викликає необхідність їх систематизації. 

Актуальність систематизації чинників впливу на фінансову 

стійкість банку зумовлена тим, що використовується, по-перше, 

як методологічний інструмент для дослідження фінансової 

стійкості, по-друге, як методологічна основа для виявлення 

кількісних залежностей від чинників, що її формують, по-третє, 

як основа для розробки конкретних управлінських рішень з 

підвищення фінансової стійкості. 

Відповідно до визначеної систематизації на фінансову 

стійкість комерційного банку впливають ряд чинників, які 

можна поділити на зовнішні та внутрішні, наведені на рис.3. 

До зовнішніх чинників слід віднести загальноекономічні 

та державно-правові, ступінь розвинутості банківської 

інфраструктури, наявність інформаційного, кадрового, 

наукового забезпечення банківської діяльності. Рівень 

надійності банківської системи і окремого банку обумовлено, 

перш за все, макроекономічним станом суспільства, розвитком 

національної економіки, специфікою інтеграції у міжнародну 

економіку, рівнем розвитку ринку. Важливе значення має і 

державно-правовий механізм, дієвість законодавчої бази, рівень 

її розвитку, ступінь правової та нормативної забезпеченості 

банківської діяльності. Загально визнано, що значний вплив на 

фінансову стійкість банків має політична стабільність 

суспільства. 
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Названі чинники впливають на джерела формування 

банківських ресурсів: можливість збільшення власних коштів за 

рахунок залучення коштів акціонерів та засновників, 

можливості залучення додаткових коштів господарюючих 

суб’єктів, коштів вкладників – фізичних осіб та інших коштів. 

Міжнародний досвід переконливо засвідчив, що 

економічне зростання можливе лише за умов ефективного 

розвитку банківської системи як одного з головних елементів 

ринкової економіки. В свою чергу розбудова економіки 

позитивно впливає на розвиток банківського сектору. 

До внутрішніх чинників, які обумовлюють фінансову 

стійкість банку, відносять кількісний та якісний потенціал 

банку, склад його клієнтів, якість внутрішнього механізму 

організації банку, професіоналізм кадрів. 

Узагальнюючи внутрішні чинники фінансової стійкості 

банку, можна виділити три групи чинників: 

- організаційні; 

- технологічні; 

- економічні. 

До організаційних чинників, які впливають на надійність 

та стабільність комерційного банку відносять: 

- стан банківського менеджменту; 

- здатність до інноваційних змін; 

- організаційну структуру банку. 

Оцінка стану банківського менеджменту передбачає 

аналіз досягнення цілей діяльності банку, максимально 

задоволених потреб клієнтів щодо обсягів, структури та якості 

банківських послуг, успішне вирішення виробничих та 

соціальних потреб колективу банку. 

До другої групи внутрішніх чинників, які забезпечують 

фінансову стійкість банку, відносять технологічні фактори, які 

включають його орієнтацію на розвиток сучасних банківських 

технологій та на потребу ринку у нових банківських продуктах. 

Відомо, що за останні роки світове банківське суспільство 

зробило значний крок уперед у модернізації банківських послуг. 

«Протягом останніх років світ змінився більше, ніж, напевно, за 

кілька попередніх тисячоліть. 
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Рис. 3. Чинники, що впливають на фінансову стійкість 

комерційного банку 
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Сьогодні індустрії, яких не було ще п’ять років тому – 

предмет загальної уваги, а молоді підприємці вибудовують свої 

мільярдні імперії швидше, ніж їхні досвідченіші конкуренти 

встигають змигнути оком», – зазначає Меттью Гріффін, один із 

провідних європейських фахівців у сфері підривних інновацій і 

нових технологій [3].  

Цифрова революція породила новий спосіб ведення 

бізнесу, який із жахаючою швидкістю руйнує споконвічне 

посередництво. Як прогнозують експерти, у найближчі роки з 

фінансового ринку зникнуть пластикові картки, більшість банків 

із відділень перейдуть в інтернет, а всі грошові операції 

користувачі виконуватимуть зі смартфонів. 

Фінансово-технологічні компанії уже почали впливати на 

банківську галузь через криптовалюту, технологію блокчейн. У 

Великобританії з’явилося нове покоління банків (так звані 

«банки-челенджери»), які спеціалізуються виключно на наданні 

цифрових послуг. Інші прогресивні світові банки швидко 

відреагували на діджиталізацію ринку і розпочали 

співпрацювати з фінтех-компаніями з метою розробки нових 

пропозицій для користувачів.  

Як зазначають фінансові експерти: «Фінтех активно 

змінює банківський ландшафт, але банки нікуди не зникнуть: 

вони інтегрують кращі фінтех-рішення, будуть працювати над 

розробками інтерфейса користувача, акцентуючи увагу на 

максимізації зручності, використовувати блокчейн, смарт-

контракти, API-архітектуру (втім скурпульозно рахуючи 

доходи, витрати і ризики: замість фінансових, на перший план 

вийдуть операційні, наприклад фрод і кіберризики)» [3]. 

Значний вплив на фінансову стійкість комерційних банків 

мають економічні чинники. 

Відомо, що фінансовий стан банку, як і будь-якого 

економічного інституту, залежить від таких складових, як: 

- достатність (адекватність) капіталу; 

- структура активів і пасивів; 

- прибутковість; 

- ліквідність. 
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Достатність капіталу, якість активів і пасивів, 

прибутковість і ліквідність є загальновизнаними економічними 

чинниками, які активно впливають на стан фінансової стійкості 

банку. Достатність капіталу, або інакше капітальна адекватність 

масштабу операцій, що здійснюються банком, дозволяє банку 

залишатись платоспроможнім при негативних зовнішніх 

чинниках. Достатність капіталу залежить, по-перше, від обсягу 

операцій банку по залученню тимчасово вільних фінансових 

ресурсів юридичних та фізичних осіб; по-друге, від розміру 

ризиків по активним операціям. Оптимальна банківська 

політика в області капіталізації полягає у підтримці 

прийнятного рівня ризику шляхом збільшення власного 

капіталу. 

Важливе значення для визначення стійкості кредитної 

установи має якість активів та пасивів (ресурсної бази). Якість 

активів визначається з точки зору їх ліквідності та 

прибутковості. Якість пасивів характеризують стабільністю 

ресурсної бази, вартістю капіталу, залежністю від зовнішніх 

джерел фінансування, зокрема міжбанківського ринку 

короткострокових капіталів. 

Значною мірою фінансова стійкість кредитної установи 

залежить від її прибутковості. Вимоги до сталої прибутковості 

комерційного банку завжди зтикаються з обмеженням відносно 

його ліквідності та платоспроможності. Конфлікт між 

прибутковістю та ліквідністю є ключовим, від його вирішення 

залежить фінансова стійкість кредитної установи. Керівництво 

банку вимушено балансувати між інтересами акціонерів, які 

зацікавлені у більш високих прибутках, що можуть бути 

отримані через кредитування сумнівних позичальників з 

високим ступенем ризику, і клієнтами, які вимагають 

безумовного виконання банком своїх зобов’язань, які виникають 

при вилученні їх вкладів. 

Починаючи з грудня 2017 року, НБУ запроваджує 

обов’язкову щорічну оцінку стійкості банків. Оцінка 

проводитиметься в декілька етапів, і передбачає перевірку 

аудиторськими фірмами якості активів платоспроможних банків 

та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, оцінку 
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достатності їх капіталу. Для банків зі значним впливом на 

стабільність банківської системи також буде додатково 

проводитися стрес-тестування достатності капіталу банку за 

базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями на 3-

річну перспективу. У разі, якщо банк не проходить стрес-

тестування, або забезпечення за кредитними операціями є 

неякісним, приймається рішення щодо його докапіталізації. 

Враховуючи визначені чинники впливу, можна 

конкретизувати визначення фінансової стійкості комерційного 

банку: охарактеризувавши її як «такий стан фінансових ресурсів 

комерційного банку, який забезпечує інноваційний розвиток 

діяльності банку, підвищення його конкурентоспроможності на 

основі зростання прибутку і капіталу при збереженні 

платоспроможності, ліквідності та кредитоспроможності в 

умовах ризику, зумовленного впливом дестабілізуючих 

зовнішніх та внутрішніх чинників».  

Підсумовуючи, зазначимо, що визначення сутності 

фінансової стійкості комерційного банку, систематизація і 

класифікація чинників, що впливають на її рівень, створюють 

підгрунтя для ефективного управління нею.  
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Анотація. Розглянуто сучасні аспекти сприяння і 

спрощення процедур міжнародної торгівлі. Розкрито 

необхідність впровадження в сучасну практику міжнародного 

бізнесу новітніх інструментів управління, які сприятимуть 

належному вирішенню проблеми підвищення ефективності 

зовнішньої торгівлі та соціально-економічного оздоровлення 

національної економіки. Розкрито сутність, мотиви та 

передбачувані соціально-економічні ефекти рекомендацій 

Світової організації торгівлі щодо впровадженню «Єдиного 

вікна» у практику міжнародної торгівлі країн, які ратифікували 

Угоду про спрощення процедур міжнародної торгівлі. На 

прикладі регіоні, визначено слабкі сторони національної 

економіки відносно впровадження даного інструменту. 

Ключові слова: міжнародна торгівля, міжнародний 

бізнес, Світова організація торгівлі, Рекомендації, «Єдине 

вікно». 

 

Abstract. This study explored aspects associated with 

facilitating international trade and determined the necessity of 

introducing the latest management tools in the modern practice of 

international business. These tools must contribute to the proper 

solution of the problems of increasing the efficiency of foreign trade 

and the socially economic recovery of the national economy. This 

study disclosed the essence, motives and expected social and 

economic effects of the recommendations of the World Trade 

Organization on the implementation of the «Single Window» and 

identified the weaknesses of the national economy in the 

implementation of this tool on the example of the regions. 
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В сучасних глобалізаційних умовах питання щодо 

сприяння та спрощення процедур міжнародної торгівлі для 

національної економіки відіграють вкрай важливу роль. 

Переконливим аргументом щодо цього  є минулорічна динаміка 

зовнішньоторговельних операцій  України. Так, за товарами у 

2017 р. Україна здійснювала партнерську співпрацю з 223 

країнами світу. Експортувалися товари до 201 країни, імпорт 

надходив із 206 країн. Кількість підприємств, що здійснювали 

зовнішню торгівлю товарами сягнула в експорті 16,5 тис. 

одиниць, в імпорті – 27,1 тис. одиниць. Експорт товарів у 2017 

р. склав 43,3 млрд. дол. США, та збільшився на 19,0% проти 

обсягу 2016 р. та на 13,5% проти обсягу 2015 р., імпорт товарів – 

49,6 млрд. дол., та збільшився на 26,4% і на 32,2% відповідно. 

Частка країн ЄС у порівнянні з 2016 р. збільшилась і склала в 

експорті 40,5%, в імпорті – зменшилась і склала 41,9% (у 2015 р. 

– 34,1% та 40,9% відповідно). 

Стосовно експорту послуг, то у 2017 р. він становив 10,7 

млрд. дол. США, і збільшився на 8,6% проти обсягу 2016 р. та 

на 10,0% проти обсягу 2015 р., імпорт послуг – 5,5 млрд. дол., і 

збільшився на 2,8% та зменшився на 0,8% відповідно. Частка 

країн ЄС в експорті збільшилась на 1,7 в. п. проти 2016 р. і 

склала 32,2%, в імпорті – на 0,7 в.п. і скла ла 46,2% [1]. 

Практично половина валового внутрішнього продукту 

України формується за рахунок щорічно зростання експорту і 

активної зовнішньоторговельної співпраці з країнами ЄС та 

іншими країнами світу. Тому заперечувати масштабність 

присутності України на міжнародній арені є недоречним. 

Скоріше, навпаки, динамічний розвиток національної 

економіки, її економічний потенціал та переорієнтація експорту, 

яка склалася за останні кілька років в результаті відчутних 

політичних та соціально-економічних змін, підсилюють 

необхідність пошуку ефективних рішень для розвитку експорту 

української продукції, ефективного сприяння міжнародній 

торгівлі в країні та спрощення торговельних процедур. 
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На вирішення зазначеного кола питань спрямовано 

практично усі угоди в рамках Світової Організації Торгівлі 

(СОТ), рівень активності України і безпосередня участь у роботі 

якої постійно зростає. Ключовою темою для спрощення 

процедур торгівлі в рамках угод СОТ є, в першу чергу, 

скорочення бюрократичних обмежень для пересування товарів 

через митні кордони.   

За таких умов доцільно говорити про впровадження в 

національну зовнішньоторговельну практику ефективних 

інструментів і механізмів СОТ, які мають слугувати базисами 

соціально-економічного оздоровлення та інструментами 

ефективного управління міжнародним бізнесом, а також 

стратегічно важливими елементами формування національної 

торговельної політики в напрямку сприяння і спрощення 

процедур міжнародної торгівлі. 

Термін «спрощення процедур торгівлі» сьогодні доволі 

часто зустрічається в економічному лексиконі, і, в першу чергу, 

його вживання пов’язане з діяльністю тих установ і організацій, 

які здійснюють зовнішньоторговельні операції та націлені на 

удосконалення регуляторної взаємодії між учасниками цього 

процесу. Але якогось узагальнюючого визначення поняття 

«спрощення процедур торгівлі» не існує. Існує скоріше концепт 

даного поняття, в якому, зокрема, Світова організація торгівлі 

(СОТ), вбачає «спрощення та гармонізацію… діяльності, 

встановлених процесів та формальностей, що пов’язані зі 

збором, поданням, передачею та обробкою даних, необхідних 

для руху товарів у процесі міжнародної торгівлі» [2]. 

Поряд із цим, Європейська економічна комісія Організації 

Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН) та Центр сприяння торгівлі та 

електронного бізнесу Організації Об'єднаних Націй (СЕФАКТ 

ООН), в трактуванні даного поняття відмічають чітко 

реформаторські цілі спрощення процедур торгівлі, що мають 

сприяти розвитку національної конкурентоспроможності та 

забезпечення доступу країн-членів на світові ринки завдяки 

розвитку відповідної системи знань і інститутів, що сприяють 

спрощенню процесу здійснення національних і міжнародних 

торгових операцій. Підкреслюючи, що його керуючими 
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принципами мають бути «... спрощення, узгодження і 

стандартизація [процедур торгівлі] у такій спосіб, щоб 

здійснення трансакцій стало більш простим, швидким і 

економічним ...». При цьому, спрощення – це «... процес 

ліквідації всіх зайвих елементів та дублювання формальностей, 

процесів і процедур...; узгодженням є приведення національних 

формальностей, процедур, операцій та документів у 

відповідність до міжнародних конвенцій, стандартів і 

встановлених практик; стандартизація – це ... процес розробки 

узгоджених на міжнародному рівні форматів для практик, 

процедур, документів та інформації». Це формулювання також 

пов’язане з транскордонними операціями за рахунок 

використання інформаційних та комунікаційних технологій, що 

ґрунтується на стандартизованих і узгоджених даних [3, 4]. 
ЄЕК ООН та СЕФАКТ ООН, на основі зазначених 

принципів, сумісно розробили Рекомендацію № 18 «Заходи 

щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі» (Женева, 2001 

р.), яка була створена з метою забезпечення передбачуваності, 

прозорості та недискримінації щодо необхідного часу, 

використовуваних процедур i витрат, які пов'язані з виконанням 

офіційних правил [5]. Крім того, Рекомендація побудована на 

основі таких керівних принципів, які можуть застосовуватися до 

однієї або декількох зазначених у ній груп рекомендованих 

заходів, що охоплюють процедури, вимоги, які пред'являються 

до даних, документів та інформаційну технологію, а також 

стосуватись спрощення митних процедур (зокрема, скорочення 

часу на митне оформлення, гармонізацію національного 

митного законодавства з міжнародними нормами, тощо). 

На рис. 1 узагальнено процедури, вимоги та документи, 

які ЄЕК ООН та СЕФАКТ ООН рекомендують країнам, що 

ратифікували Угоду про спрощення процедур міжнародної 

торгівлі. На основі встановлених принципів та вимог і з 

урахуванням масштабності сучасних процесів інформатизації, 

комп’ютеризації та стандартизації міжнародної торгівлі ЄЕК 

ООН та СЕФАКТ ООН в подальшому націлили свою роботу на 

розробку рекомендацій та впровадження дієвих інструментів 

управління міжнародним бізнесом. Основним у виборі таких 
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інструментів став вже існуючий міжнародний досвід таких 

країн, як Великобританія, Японія, Сінгапур, Швеція, США, 

Корея та ін. 

Наприклад, досвід британської компанії Maritime Cargo 

Processing Plc, яка є провідним спеціалістом у сфері організації 

портових переміщень товарів та послуг у Великобританії, 

показав, що підвищення операційної ефективності та зменшення 

витрат, пов'язаних з торгівлею та транспортування вантажів 

через порт можливе завдяки впровадженню системи обміну 

інформацією порту, яка називається Felixstowe Cargo Processing 

System (FCPS). Менше паперових робіт, більше прогресу – ось 

основний етос компанії в рамках функціонування даної системи. 

Працюючи в тісному контакті з операторами порту та 

терміналів, судноплавними та експедиторськими агентами,  

перевізниками, судноплавними лініями, а також митними та 

іншими державними установами, компанія бере на себе 

зобов'язання забезпечити максимальну швидкість, гнучкість, 

багатогранність та безпеку, переміщення вантажів та інформації, 

причому веб-служба інвентаризації компанії за вимогою 

постачає інформацію в режимі реального часу, безпечно і без 

документів [6]. 

Якщо до введення системи на очистку товарів 

потребувалися гори паперів і 4-5 днів, а помилки з'являлися 

приблизно в 30% усіх документів, то після її введення різні 

процеси митного оформлення, експорту, імпорту та ін. пішли 

паралельно, безліч документів заповнювались і подавалися 

одночасно, а на очистку наразі потрібна всього одна година [6]. 

Така практика застосування механізму «Єдиного вікна» 

стала відчутним поштовхом для необхідності розроблення ЄЕК 

ООН та СЕФАКТ ООН у 2005 році корисних рекомендацій 

щодо впровадження даного інструменту управління, що містить 

алгоритм ключових кроків, які необхідно пройти під час 

створення механізму «Єдиного вікна» – Рекомендація № 33 

«Рекомендація та керівні принципи щодо створення механізму 

«єдиного вікна» для поліпшення ефективного обміну 

інформацією між торговими організацій та державними 

органами» [7]. Але основне недопрацювання цих  рекомендацій 
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стосувалася відсутністю їх уніфікації. Тому, у 2010 році було 

випущено нові рекомендації в основу яких було покладено 

потребу в міжнародно узгодженому спрощеному i 

стандартизованому наборі даних для використання з метою 

подання пов’язаної з торгівлею інформації уряду та урядовим 

відомствам – Рекомендацією № 34 «Спрощення та 

стандартизація даних для міжнародної торгівлі» [8]. 

 

 
Рис. 1. Процедури, вимоги та документи згідно  

Рекомендації № 18 ЄЕК ООН та СЕФАКТ ООН 

 

 Повинні бути зведені до мінімуму.  

 Мають бути спрощеними, узгодженими, відповідати 

міжнародним стандартам, орієнтованими на використання 

інформаційної і комунікаційної технології, а також на пов'язані з 

ними електронні рішення. 

 Процедури та вимоги Документи 

 Повинні мати комерційну 

орієнтацію і бути більш тісно 

пов'язані з торговельними і 

транспортними потребами. 

 Закони, правила та інша 

інформація, що стосуються 

процедур і вимог, які 

пред'являються до даних, 

повинні бути безперешкодно 

доступні всім сторонам 

зовнішньоторговельних 

операцій 

 

 Повинні бути приведені у 

відповідність з Рекомендацією 

ООН N 1, Формуляр – зразок ООН 

для зовнішньоторговельних 

документів. 

 Використання звичайного 

паперу, документів, які 

підготовлені або повинні бути 

підготовлені за допомогою 

репрографічних автоматизованих і 

комп'ютеризованих систем, має 

бути прийнятним. 

 Не слід вимагати подання 

допоміжних документів. 

На паперових документах 

(наприклад, на рахунках-

фактурах) слід по можливості 

уникати внесення від руки 

підписів або еквівалентних їм 

відміток 



231 
 

У цьому ж році також було прийнято уточнення та 

доповнення усіх попередніх рекомендацій з метою необхідності 

звернення особливої уваги на відповідний набір законодавчих 

документів, норм та правил під час створення правової бази для 

функціонування «Єдиного вікна» – Рекомендація № 35 

«Розробка правової основи системи «єдиного вікна» у 

міжнародній торгівлі» [9]. У табл. 2, 3 та 4. систематизовано 

основні характеристики вказаних вище рекомендацій по 

спрощенню процедур впровадження «Єдиного вікна» в 

практику міжнародної торгівлі. 

Уже сьогодні процедура введення в дію та забезпечення 

функціонування електронної системи обміну інформацією про 

митне оформлення товарів за принципом «Єдиного вікна» 

вважається однією з найдосконаліших форм досягнення мети у 

напрямку спрощення міжнародної торгівлі, зокрема, у напрямку 

усунення вимог щодо надання ідентичної інформації в різних 

форматах різним агентствам і торговим операторам. Тому, по-

перше, не дивно, що саме система «єдиного вікна» на кордоні 

прийнята як основна умова щодо ратифікації найвагомішого 

міжнародного документу, створеним за останні 20 років, а саме, 

Глобальної угоди про спрощення торгівлі, текст якої був 

прийнятий усіма країнами-учасницями Світової організації 

торгівлі (Україною у тому числі). 

По-друге, не викликає сумнівів необхідність 

впровадження даного інструменту в національній економіці в 

рамках Експортної стратегії України 2017-2021. Зокрема, на рис. 

2 представлений витяг із плану завдань і заходів з реалізації 

«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі України на 

2017-2021 роки [10]. 

Зазначена Експортна стратегія України розроблялася з 

урахуванням основних положень Угоди СОТ про спрощення 

процедур торгівлі, ратифікація якої в Україні відбулася 4 

листопада 2015 року (Закон України № 745-VIII «Про 

ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської 

угоди про заснування Світової організації торгівлі»).  

Тим самим Україна погодилася здійснити 

внутрішньодержавні процедури з метою набуття чинності 
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Угоди, так само як і інші 57 країн-членів СОТ, включаючи ЄС 

(станом на 10 грудня 2015 року). Залежно від категорії 

зобов’язань (А, В та С), які визначаються Угодою 

індивідуально для країн, що розвивається та НРК було 

визначено період, який потрібен кожній країні-члену для 

імплементації з моменту набрання Угодою чинності. 

 

 

Таблиця 2 – Основні характеристики Рекомендації № 33 

Основна мета Основні концепти Соціально-

економічний 

ефект 

Проблема 

впровадження 

Спрощення 

національних 

і 

міжнародних 

торгових 

операцій 

шляхом 

поліпшення 

ефективного 

обміну 

інформацією, 

узгодження її 

потоків, 

процесів і 

процедур по 

її 

переміщенню 

між 

торговими та 

державними 

організацій  

1) торгова 

інформація і / або 

документи, 

необхідні для 

виконання 

формальностей 

пов'язаних з 

імпортом, 

експортом або 

транзитом товарів, 

вводяться в систему 

тільки один раз з 

використанням 

єдиного 

пропускного 

каналу;  

2) здійснюється 

координації 

контролю 

компетентною 

владою і 

агентствами 

торгового і 

технічного 

контролю;  

3) створюються 

умови, системи та 

можливості для 

сплати мит, 

податків та інших 

витрат 

Підвищення 

результативності 

та ефективності 

офіційних 

заходів 

контролю і 

скорочення 

витрат як для 

державних 

органів, так і для 

торгових 

підприємств 

внаслідок більш 

досконалого 

використання 

ресурсів. 

Підвищення 

рівня безпеки і 

збільшення 

доходів при 

забезпеченні 

більш суворого 

виконання 

трейдерами 

встановлених 

вимог 

Труднощі:  

1) у політичному 

волевиявленні 

уряду, 

відповідних 

державних 

органів, всебічній 

підтримці і участі 

ділових кіл; 

2) у створенні 

основоположних 

правових рамок, 

включаючи 

прийняття законів 

про збереження 

таємниці і 

правил, що 

забезпечують 

конфіденційність 

і безпеку при 

обміні 

інформацією 



233 
 

Таблиця 3 – Основні характеристики Рекомендації № 34 

Основна мета Основні концепти Соціально-

економічний ефект 

Проблема 

впроваджен

ня 

Надання 

допомоги по 

впровадженн

ю механізму 

«Єдиного 

вікна» з 

метою 

задоволення 

потреби уряду 

і урядових 

відомств в 

міжнародному 

уніфікованом

у та 

максимально 

визначеному 

наборі даних 

пов'язаних з 

міжнародною 

торгівлею 

Впровадження 

чотириступеневог

о (збір даних, їх 

визначення, аналіз 

та погодження) 

процесу розробки 

національного 

спрощеного і 

стандартизованого 

набору даних для 

задоволення 

потреб державних 

відомств в 

інформації 

Спрощення торгових і 

транспортних 

процедур завдяки 

сумісності державних 

вимог до звітності; 

скорочення ризику 

дублювання даних і 

подальшого їх 

надлишку; зменшення 

витрат і 

неефективності при 

проведенні 

зовнішньоторговельни

х операцій; економія 

часу 

Труднощі: 

1) у зборі 

даних та їх 

погодженні; 

2) у 

впроваджен

ні систем 

автоматиза

ції обробки 

даних  

 

Так, Україна пріоритетним для себе визначила критерій 

«А», тобто, в нотифікації Секретаріату СОТ від України 

зазначила про свій намір почати виконувати усі зобов’язання 

відразу після набуття угодою чинності, а отже одразу після її 

ратифікації в України (у 2015 році). Але за результати 

опитування респондентів спільного семінару з Європейською 

економічною комісією ООН з оцінки готовності України 

застосувати Угоду СОТ зі спрощення процедур торгівлі не 

було виявлено однозначного підтвердження стану готовності. 

Було визначено ряд сприятливих умов щодо організаційних та 

технічних легкодосяжних заходів, які потребують лише 

усунення факторів, що перешкоджають виконанню прийнятих 

законодавчих актів в Україні, але заходи, які стосуються, 

насамперед, внесення фундаментальних змін у національне 

законодавство щодо забезпечення взаємного визнання 

уповноважених економічних операторів України та ЄС і 
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впровадження спрощень, аналогічних законодавству ЄС, 

вимагатиме від України суттєвих економічних реформ [11]. 

 

Таблиця 4 – Основні характеристики Рекомендації № 35 

Основна мета Основні 

концепти 

Соціально-

економічний 

ефект 

Проблема 

впровадження 

Розширення 

підтримку по 

впровадженню 

механізму 

«Єдиного 

вікна», на основі 

допомоги 

країнам і 

економікам у 

вирішенні 

юридичних 

питань, 

пов'язаних з 

національним і 

міжнародним 

обміном 

торговими 

даними, 

необхідними для 

системи 

«Єдиного 

вікна»". 

Створення 

сприятливих 

юридичних умов 

для системи 

«Єдиного вікна» 

в міжнародній 

торгівлі для 

країн і економік, 

що створюють 

таку 

національну 

систему і / або 

прагнуть до 

обміну 

інформацією з 

іншими 

«Єдиними 

вікнами» 

Створення 

надійної 

юридичної 

основи 

функціонування 

механізму 

«Єдиного вікна» 

в режимі 

конфіденційності, 

нерозголошення і 

відповідальності;  

встановлення 

відносини довіри 

між усіма 

зацікавленими 

учасниками і 

сторонами; 

прозорість і 

безпека у зборі 

даних, доступі до 

них і розподіл; 

можливість 

масштабувати 

надані послуги і 

забезпечувати 

більш легку 

взаємодію між 

усіма учасниками 

міжнародної 

ланцюга поставок  

Труднощі:  

1) у 

необхідності 

зміни нині 

діючих законів і 

підзаконних 

актів; 

2) юридичних 

перешкод, 

пов'язаних з 

обміном 

торговими 

даними; 

3) у створенні 

надійного 

правового 

режиму; 

4) у 

функціонуванні 

та сумісності з 

нині наявними 

рішеннями в 

стосунках між 

приватними 

структурами, 

приватними 

структурами і 

державними 

органами та між 

державними 

органами 
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Зав-

дан-
ня 

Захід 

Відпо-
відаль-

ний 

орган 

Термін 

виконан
ня 

Очікуваний результат 
П

о
л
іп

ш
ен

н
я
 п

р
ав

о
в
и

х
 т

а 
ек

о
н

о
м

іч
н

и
х

 у
м

о
в
 д

л
я 

зд
ій

сн
ен

н
я 

м
іж

н
ар

о
д

н
о

ї 
то

р
гі

в
л
і 

Впровадження 
механізму 

електронного 

«Єдиного вікна» 
для всіх 

процедур 

митного 

оформлення 

товарів 
М

ін
ф

ін
; 

М
ін

ек
о
н

о
м

р
о

зв
и

тк
у

; 

Д
Ф

С
 

II 

квартал 

2018 р. 

Розроблення плану імплементації 

механізму електронного «єдиного 

вікна» 

IV 
квартал 

2018 р. 

Підготовка та затвердження 
нормативно-правових актів з 

питань впровадження 

електронного «єдиного вікна» для 

всіх процедур митного 

оформлення товарів 

Впровадження 

проекту із 

створення 
«Єдиного вікна» 

для оформлення 

перетину 
кордону товарів 

М
ін

ф
ін

 М
ін

ек
о

н
о

м
р
о

зв
и

тк
у
; 

Д
Ф

С
; 

Д
ер

ж
п

р
и

к
о
р

д
о

н
сл

у
ж

б
а;

 

Д
ер

ж
п

р
о

д
сп

о
ж

и
в
сл

у
ж

б
а 

II 

квартал 

2018 р. 

Розроблення та затвердження 
нормативно-правового акту щодо 

реалізації пілотного проекту із 

створення «єдиного вікна» для 
оформлення перетину кордону  

IV 
квартал 

2018 р. 

Проведення аналізу можливостей 
розміщення пунктів перетину 

кордону, що функціонують за 

принципом «єдиного вікна», та 

визначення місця (місць) 

впровадження пілотного проекту 

II 

квартал 
2019 р. 

Забезпечення ефективної 
взаємодії електронних баз даних з 

питань оформлення перетину 

кордону товарів 

IV 

квартал 

2019 р. 

Реалізація пілотного проекту із 

створення «єдиного вікна» для 

оформлення перетину кордону  

IV 

квартал 

2020 р. 

Проведення аналізу результатів 
пілотного проекту та 

впровадження системи на всіх 

пунктах перетину кордону 

Введення в дію 
та забезпечення 

функціонування 

електронної 
системи обміну 

інформацією про 

митне 
оформлення за 

принципом 

«Єдиного вікна» 

М
ін

ф
ін

 
М

ін
ек

о
н

о
м

р
о

зв
и

тк
у

; 
Д

Ф
С

; 
Д

ер
ж

п
р

и
к
о
р

д
о
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Рис. 2. План завдань і заходів по впровадженню механізму 

електронного «єдиного вікна» в Україні (складено на основі 

[10]) 
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Очікувалося, що впровадження «Єдиного вікна» в Україні 

дозволить значно спростити митні процедури та скоротить час 

на їх проведення, мінімізує людський фактор при прийнятті 

рішень митниками та контролюючими органами, що дозволить 

значно знизити корупційні ризики та можливості для 

перевищення службових повноважень у відносинами з 

суб'єктами ЗЕД, сприяти покращенню інвестиційного клімату в 

Україні. 

Але як показала національна практика, не всі учасники 

ринку виявилися готові користуватися системою «Єдиного 

вікна».  

Зокрема, у харківському регіоні компанії-члени 

Харківського офісу Асоціації Європейського бізнесу 

відмічають, що існує певна недовіра до нововведення та 

бажання дочекатися повноцінних відгуків, щоб оцінити всі 

переваги та недоліки системи. До того ж, вагомим недоліком 

для компаній залишається те, що висновки 

Держпродспоживслужби, зокрема стосовно санітарно-

епідеміологічної експертизи, потребують затвердження тільки у 

Києві, що забирає багато часу. Покращити роботу системи, на 

думку членів Асоціації, може вдосконалення технічного 

забезпечення працівників контролюючих органів, оскільки 

цього вимагає робота з великою кількістю електронних 

документів. До того ж, компанії хотіли б покращити механізм 

зворотного зв’язку щодо роботи «Єдиного вікна», отримати 

більше інформації щодо можливості подання скарг та 

пропозицій стосовно роботи системи та впевнитися в 

оперативній реакції на такі звернення. Відсоток операцій, 

здійснених за системою «Єдиного вікна», – 14% [12]. 

У Львові ще в жовтні минулого року був підписаний 

меморандум про співпрацю в удосконаленні реалізації 

принципу «Єдиного вікна», згідно з яким контролюючі органи 

зобов’язались приймати рішення протягом 30 хвилин та 

оглядати вантаж протягом однієї доби. Однак ці домовленості є 

тимчасовими з метою популяризації системи «Єдиного вікна» у 

регіоні. За результатами роботи меморандуму компанії 

Львівського офісу Асоціації відзначають, що за цим принципом 
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готова до роботи тільки митниця, на відміну від інших 

контролюючих органів. Для ефективного впровадження цієї 

інформаційної системи досі необхідно владнати деякі 

законодавчі, технічні та кадрові питання. Львівський офіс 

Асоціації разом з державними органами та іншими 

стейкхолдерами продовжують працювати в рамках робочої 

групи щодо удосконалення та запровадження роботи за 

принципом «Єдиного вікна». Відсоток операцій, здійснених за 

системою «Єдиного вікна», – 11% [12].  

Як повідомляють компанії-члени Одеського офісу 

Асоціації, існує ряд істотних недоліків, які потрібно виправити, 

адже вони значно впливають на ефективність роботи системи 

«Єдине вікно». По-перше, необхідно удосконалити в рамках 

функціонування інформаційної системи «Єдиного вікна» 

процедуру оформлення продуктів рослинного походження, яка 

має здійснюватися відповідними державними інспекторами. По-

друге, при оформленні експорту неможливо додавати більше 

одного транспортного документа. Також компанії відмічають 

невиправдано довгий термін оформлення вантажу при експорті 

– 24 робочі години. Хоча у Постанові КМУ №364 від 25 травня 

2016 року3, що регулює роботу «Єдиного вікна», зазначено, що 

якщо протягом 4 робочих годин з моменту отримання через веб-

інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів 

до інформаційної системи не внесли рішення щодо відповідного 

вантажу, то вона автоматично формує позитивне рішення про 

проходження контролю, яке є підставою для митного 

оформлення товарів. Водночас, на практиці зазначене рішення 

автоматично не формується відповідно до нормативних 

положень, відтак досі не реалізується один з базових принципів 

роботи системи – принцип «мовчазної згоди». Крім цього, 

відсутній механізм повідомлення компаній про позитивне 

рішення щодо проходження контролю. Відсоток операцій, 

здійснених за системою «Єдине вікно», – 1% [12].  

Дніпропетровська митниця є одним з лідерів за кількістю 

митних оформлень товарів за принципом «Єдиного вікна» Але 

навіть за таких показників багато компаній все ще не 

користуються системою через ряд організаційних недоліків. 
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Так, компанії Дніпровського офісу Асоціації скаржаться на 

тривалий час проходження процедур контролю внаслідок 

систематичних збоїв у роботі програмного забезпечення, 

серверів та баз інспекторів. До того ж, члени Асоціації 

відмічають, що, подаючи заявку фізично, компанія має 

можливість отримати дозволи протягом 2-3 годин, а це на 

практиці набагато швидше, ніж за принципом «Єдиного вікна». 

Тим більше, що користуючись «Єдиним вікном», компанія може 

опинитися у ситуації, коли огляд буде призначений аж на третій 

робочий день після подання електронного повідомлення. 

Виходячи з цього, компанії надають перевагу подавати заявки за 

старою процедурою, допоки «Єдине вікно» не гарантуватиме 

швидших термінів отримання дозволів. Деякі компанії 

повідомляють, що для проходження санітарно-

епідеміологічного контролю Держпродспоживслужба вимагає 

фізичного подання паперових документів, оскільки Постанова 

КМУ №364 від 25 травня 2016 року передбачає, що оригінали 

документів можуть пред’являтися на вимогу контролюючого 

органу. Така вимога обґрунтовується необхідністю ведення 

обліку у внутрішній обліковій системі служби 1С. Відсоток 

операцій, здійснених за системою «Єдиного вікна», – 20% [12]. 

Отже, на основі проведеного дослідження, можна 

констатувати, що «Єдине вікно» в Україні – це своєрідний 

пілотний проект, але, зважаючи на те, що за визнанням 

міжнародних інституцій, «Єдине вікно» є важливим та 

інноваційним інструментом спрощення процедур міжнародної 

торгівлі, навіть сам факт того, що на українських митницях у 

2016 році воно почало працювати, є позитивним зсувом у 

динаміці необхідних Україні економічних реформ. І по суті, у 

світі лише 38% країн повністю запровадили «Єдине вікно» і ще 

близько 20%, серед яких і Україна, – у процесі впровадження. 

Тому, цей перший «пілотний» досвід має право на життя і 

потребує свого вдосконалення, щоб стати більш дієвим та 

готовим до масового користування.  

Для того, щоб досягнути максимального залучення 

компаній до роботи з «Єдиним вікном» необхідно владнати як 
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базові технічні проблеми, так і більш комплексні, як-то 

законодавчі та регулятивні, а саме: 

- не слід чинити опір реформі з боку бюрократичної 

системи. Необхідно мінімізувати усі спроби державних 

контролерів гальмувати безконтактну роботу, забезпечити 

відкритість та спільний діалог, з метою мінімізації фізичного 

контакту між бізнесом і держслужбовцями, налагодження 

безперебійного функціонування «Єдиного вікна», суттєвого 

полегшення операційної діяльності компаній по всій країні та 

заради зменшення корупції;  

- необхідно провести зміни у правовому регулюванні і 

адаптувати нормативно-правову базу інших відомств до вимог 

роботи «Єдиного вікна», максимально перейти на електронне 

оформлення документів, встановити чіткі процедури контролю, 

на основі конкретних часових рамок його проведення та 

можливості здійснення вибіркового контролю; 

- необхідно удосконалити технологічне оснащення 

контролюючих служб максимізувати увагу на забезпеченні 

більшості суміжних служб належним комп'ютерним та 

програмним забезпечення. 
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT: APPLICATION OF 

PRINCIPLES OF PRICING APPROACH 

 

Анотація. Подано науково-методичний підхід до 

позиціонування підприємства в системі ціннісних пріоритетів 

основних зацікавлених сторін; наведено один з можливих 

методичних інструментаріївйого визначення. 

Впровадження положень та рекомендацій, що 

представлено в роботі, дозволяють виявити слабкі позиції в 

системі антикризового управління на підприємстві, що 

сприятиме в цілому зміцненню ринкової позиції господарюючого 

суб‟єкта та матиме позитивні соціально-економічні наслідки 

для його власників і працівників. 

Ключові слова: антикризове управління,цінністне 

оцінювання, цінністні пріоритети, ринкова позиція, бізнес-

партнер. 
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Abstract.Scientific and methodical approach to positioning of 

the enterprise in the system of valuable priorities of the main 

interested parties is given; one of possible methodical tools of its 

definition is given. 

Weak positions in the system of crisis management at the 

enterprise which will promote in general strengthening of a market 

position of economic entity and will have positive social and 

economic consequences for its owners and workers allow to reveal 

introduction of provisions and recommendations which are 

submitted in work. 

Keywords: crisis management, valuable estimation, valuable 

priorities, market position, business partner. 
 

Сучасні вітчизняні підприємства функціонують в умовах 

високо турбулентної економіки.  Це пов'язано з прискоренням 

економічних процесів, скороченням економічних циклів, 

глобалізацією економіки і іншими особливостями сучасного 

розвитку. У цих умовах механізми і методи управління повинні 

відповідати мінливому середовищі, сприяти підвищенню 

стійкості господарюючих суб'єктів і забезпечувати успішне 

подолання кризових явищ, якщо ті вже відбулися. 

Дослідженню питань антикризового управління 

присвячені роботи таких вчених як Астаніної Д. Ю., 

Баканова М. І., Барнгольц С. Б., Савицької В. Г., 

Сайфуліна Р. С., Стоянової І. Т., Уткіна Е. А., Фатхутдінов Р. А., 

Федотова М. А., Шеремета А. Д., Альтман Е., М. Рокича., 

Берман Б., Бенгз Д., Глен М., Діккі Т., Дихтль Е., Друрі К., Келлі 

Е, Т. Пітерса, Р. Уотермена, Макміна А; Маршалла Д. та інш. 

Незважаючи на численні дослідження вітчизняних та 

зарубіжних авторів з даної проблематики, питання організації 

антикризового управління на підприємствах все ще недостатньо 

вивчені.  Комплексний підхід до формування ефективної 

системи антикризового управління як самостійного об'єкта 

дослідження не отримав в роботах вітчизняних вчених 

належного висвітлення, що представляє собою серйозне 

упущення. 

Подолання кризи зацікавлених сторін, в основі якого 
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лежить зіткнення їх взаємних очікувань, може бути досягнуте за 

допомогою якісної перебудови бізнес-процесів.  Таке розуміння 

передбачає розгляд можливості і доцільності застосування в 

стратегічному управлінні підприємством, яке перебуває в 

процедурі банкрутства, теорії зацікавлених сторін і принципів 

ціннісного підходу. 

Слід відзначити, що цінність належить до переліку 

характеристик, які не мають однозначного тлумачення та є 

слабкоформалізованими. В узагальненому вигляді цінність 

трактується як уособлення будь-чого очікуваного, значущого 

для окремої особи або групи осіб. За визначенням М. Рокича 

цінність є сталим переконанням у тому, що деякий спосіб 

поведінки або мета мають більші переваги, ніж інші спосіб 

поведінки чи мета [1]. Згідно з позицією Т. Пітерса та Р. 

Уотермена цінності визначають стиль корпоративної культури, 

стратегію поведінки [2]. Разом із тим цінність пов’язують з 

характеристикою вартості підприємства та використовують 

термін «ціннісне-орієнтоване управління» (Value-

BasedManagement). За ув’язування цінності з вартістю цінність 

підприємства подають через фінансові характеристики 

господарюючого суб’єкта. У науковій літературі категорія 

цінності використовується  в різних сполученнях, а саме: 

«цінність проекту», «цінність постачальника», «цінність лідера», 

«цінність підприємства» тощо [3 − 6].  

Становлення та розвиток ціннісного управління на 

підприємстві пов’язаний з розробками представників школи 

людських стосунків та управління на основі вартісних 

характеристик [6, с. 140]. Так, досліджуючи мотиваційні 

механізми працівників та проблеми кадрової політики 

господарюючого суб’єкта, науковці дійшли висновку щодо 

залежності економічної результативності діяльності компанії від 

узгодження ціннісних орієнтацій працівника та цільових 

настанов організації. Результати цих досліджень стали 

поштовхом для розвитку ціннісного управління на підприємстві, 

а саме для формування моделей управління персоналом з 

урахуванням  причинно-наслідкових зв’язків  «цінність – 

бачення – ставлення – поведінка», побудови контуру цінностей 
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в організації та формалізації завдань лідера [7, с. 99-100; 8]. 

Еволюція теорій підприємства та перехід від ресурсної до 

інтеграційної концепції зумовило зміну управлінської 

парадигми загалом та впровадження на підприємстві моделі 

управління «за цінностями», яка ґрунтується на засадах 

стратегічного управління господарюючим суб’єктом та є 

результатом інтеграції базових положень теорії цінності та 

теорії стейкхолдерів. У такий спосіб ціннісний підхід до 

управління підприємством реалізується як у внутрішньому, так і 

в зовнішньому середовищах.  

Ціннісне управління визначається в науковій літературі як 

цілеспрямований вплив на підприємство, діяльність якого за 

дотримання системного підходу, ґрунтується на ціннісних 

пріоритетах [1; 9]. Утім відсутність чіткої формалізації основних 

компонент цінності, динамізм та відносність ціннісних 

пріоритетів зумовлює численність моделей управління за 

цінностями та показників, що використовують для формалізації 

ціннісних пріоритетів. Так, Майкл Портер розглядає цінність у 

межах системи вартості. Щодо елементного складу та джерел 

цінності підприємства, то згідно з ланцюгом цінності 

М. Портера процес збільшення вартості товару здійснюється 

послідовно за етапами, починаючи від його придбання до 

реалізації. Для одногалузевої фірми ланцюг цінності включає 

цінність постачальника, фірми, каналу збуту та покупця. 

Уособленням цінності за ланцюгом М. Портера є прибуток [3]. 

У проектному менеджменті цінність розглядають крізь призму 

теорії зацікавлених сторін, а основними складовими цінності 

проекту є цінність процесу, продукту та організації, яка цей 

проект здійснює [4]. Розглядаючи впровадження ціннісно-

орієнтованого управління в компанії, О. С. Галушко акцентує 

увагу на організаційних аспектах реалізації цього підходу [10]. 

Дотримуючись ціннісного підходу в управлінні послугами, 

автори [11] визначають цінність через задоволеність 

споживацьких потреб та пропонують для управління цінністю 

виходити з методики точок контакту, що передбачає 

встановлення усіх видів діяльності, через які повинен пройти 

споживач, щоб купити послугу та стати лояльним до 
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підприємства. У праці [5] мірою цінності виступає економічна 

додана вартість (EconomicValueAdded, EVA), а основним 

чинником її формування − ресурсний потенціал підприємства.  

Ми розглядаємо цінність через концепцію балансу 

інтересів зацікавлених сторін та вважаємо, що управління 

діяльністю підприємства з дотриманням ціннісних пріоритетів 

передбачає формування та реалізацію  ціннісної пропозиції 

підприємства та забезпечує економічний розвиток 

господарюючого суб’єкта в перспективі [12]. З огляду на 

зазначене розроблено науково-методичний підхід до 

позиціонування підприємства у системі ціннісних пріоритетів 

реалізації його діяльності (рис.1).  

Під час обґрунтування послідовності позиціонування 

підприємства у системі ціннісних координат ураховано такі 

основні положення. Діяльність підприємства є сукупністю 

господарських операцій що реалізується для отримання 

прибутку та забезпечення позитивної динаміки фінансового 

результату як у поточному, так і довгостроковому періодах.  

З точки зору організації та здійснення діяльності 

основними суб’єктами господарських відносин є бізнес-

партнери. 

Цінність є узагальнювальною характеристикою, а отже, 

усі учасники господарських відносин (бізнес-партнери) мають 

свою цінність. Кожен учасник визначає цінність за двома 

напрямами – з огляду цінності окремого контрагента та власної 

цінності для контрагента. 

Згідно з розробленою послідовністю обґрунтування 

напрямів розвитку  діяльності підприємства представлено як 

циклічний процес, який включає операції з оцінювання та 

обґрунтування заходів з удосконалення діяльності підприємства 

на засадах ціннісних пріоритетів. Відповідно до базових засад 

ціннісного управління,  ураховуючи джерела інформації та 

причинно-наслідкові зв’язки між основними етапами процесу 

управління, обґрунтовано методичний підхід до оцінювання 

господарської діяльності підприємства на засадах ціннісних 

пріоритетів. Складові елементи, характеристики та методичні 

засади для оцінки ціннісних пропозицій учасників ділових 
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відносин наведені у табл.1. 

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема оцінювання 

ціннісної пропозиції підприємства 

 

Оцінювання результатів діяльності підприємства на 

засадах ціннісних пріоритетів рекомендовано здійснювати у 

такій послідовності.  

Етап 1. Оцінка цінності бізнес-партнерів підприємства. На 

цьому етапі відбувається упорядкування контрагентів за рівнем 

їх цінності для підприємства. Ураховуючи сутнісні 

характеристики цінності та об’єкт оцінювання, цінність бізнес-

партнеру сприймається нами як комплексна характеристика, яка 

відображає характер відносин та їх економічну доцільність.   

Оцінювання діяльності підприємства  

за ціннісними пріоритетами  

 

1. Оцінювання пріоритетності 

підприємства за характеристиками його 

виробничого потенціалу та доцільності 

економічних відносин 

 
2. Оцінювання ціннісної пропозиції 

підприємства за характеристиками 

товарної та цінової пропозиції 

 

3. Позиціонування підприємства за ціннісними 

орієнтирами 
 

4. Ідентифікація ціннісної пропозиції підприємства  

та визначення напрямів розвитку його діяльності  
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Визначення цінності контрагентів включає обґрунтування 

критеріїв та встановлення кількісних значень показників 

цінності споживача для підприємства, також на підставі 

фактичних даних щодо кожного клієнта, оцінювання його 

значущості підприємства.  

Оцінювання бізнес-партнерів підприємства  

рекомендовано проводити за такими показниками: рівень 

торговельної надбавки, товарооборот, дебіторська 

заборгованість (у сумі, у днях), платіжна дисципліна, 

перспектива довгострокового партнерства.До переліку 

показників включено загальні, що можуть бути використані без 

застережень на будь-якому торговельному підприємстві (рівень 

торговельної надбавки, товарооборот), та специфічні, характерні 

для підприємства (показники дебіторської заборгованості, 

рівень платіжної дисципліни). 

Ці показники входять до переліку характеристик, що 

підлягають моніторингу підприємстві. Послідовність 

розрахунків для оцінюваннянаступна. 

1. Визначити складові цінності контрагентів та їх 

характеристики. Визначити основних партнерів компанії та 

сформувати за ними інформаційну базу. Як основні елементи 

цінності партнеру виділено організаційні та економічні. 

Оцінювання партнерів підприємства рекомендовано проводити 

за такими характеристиками, як тип контрагенту, тривалість 

роботи, перспектива довгострокових відносин, які розкривають 

зміст потенціалу господарських відносин, та обсяг продажів, 

рівень оплати за поставку товарів, рівень маржинального 

доходу, платіжна дисципліна, що розкривають сутність 

економічної компоненти цінності контрагенту. 

2. Визначити значущість кожної з характеристик. 

Оцінювання значущості окремих характеристик доцільно 

здійснити за даними експертного опитування спеціалістів 

підприємства (менеджерів за бізнес-напрямами, керівників 

підрозділів).  

3. За кожною з характеристик встановити шкалу для 

оцінювання контрагентів. Під час розроблення шкали 

пропонується дотримуватись умови «краща характеристика – 
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вищий бал». Макимальна кількість балів – 100 балів. 

4. За кожним бізнес-партнером визначити загальну суму 

балів з урахуванням усіх установлених критеріїв. Розрахунок 

здійснити за формулою: 

 

1
j i ij

n
пк пк пк

i

B w b


  ,                                            (1) 

1,0iw  ,                                               (2) 

де B
пк

j – загальна сума балів за j-м контрагентом, бал; 

w
пк

і– значущість і-го показника, коефіцієнт; 

b
пк

іj– кількість балів за j-м контрагентом за і-м 

показником; 

i– кількість показників. 

5. Здійснити ранжування бізнес-партнерів за рівнем їх 

цінності для підприємства. За виділення трьох груп підприємств 

величину інтервалу розрахувати так: 

 

max

3

пкB
i  ,                                               (3) 

де і – величина інтервала; 

B
пк

max – максимальна кількість балів, бали. 

 

Загальний вигляд інтервалів для ранжування 

контрагентівбуде таким:[66; 100],[33; 65],[0; 32], що 

відповідатиме групам пріоритетних бізнес-партнерів, партнерів, 

які потребують уваги та проблемних.  

Етап 2. Оцінка цінності підприємства для контрагентів. 

Необхідність цього етапу зумовлена залежністю результатів 

господарської діяльності підприємства від співвідношення 

очікуваної та фактичної цінності, що сприймається споживачем. 

За інших рівних умов, чим меншим є розрив між очікуваннями 

та фактичною пропозицією підприємства, тим більші обсяги 

діяльності та кращі її фінансові результати.  

Основна мета цього етапу – дослідження сприйнятої 

цінності підприємства з боку бізнес-партнеру. Для цього 

необхідно виділити компоненти пропонованої цінності. Для 
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реалізації цього етапу рекомендовано використання такі 

показники, як обсяг, асортимент і якість товарів, види послуг та 

особливості їх надання.  

Послідовність визначення цінності підприємства для його 

бізнес-партнерів наступна: 

1. Визначити елементи ціннісної пропозиції підприємства 

для бізнес-партнеру. Нами рекомендовано прийняти наступні:  

а) товарна пропозиція, яка складається з таких 

характеристик, як асортимент товарів, якість товарів, перелік 

послуг;  

б) цінова пропозиція, яка складається з таких 

характеристик, як ціна на товар, система знижок, умови оплати 

за товар.  

2. Провести анкетування серед бізнес-партнерів щодо 

сприйнятої цінності підприємства. Для здійснення цього етапу 

розробити анкету для оцінювання сприйнятої цінності, до якої 

включити питання щодо рівня задоволеності контрагентів 

асортиментною та ціновою пропозицією підприємства, а також 

значущості окремих характеристик у побудові 

господарськихвідносин.  

За кожною з характеристик ціннісної пропозиції 

встановити шкалу оцінювання. Рекомендовано виходити із 

загальних умов проведення оцінювання, а саме: дотримуватись 

умови «краща характеристика – вищий бал». Для оцінювання 

характеристик ціннісної пропозиції підприємства виходити зі 

100-бальної шкали. 

3. Визначити сприйняту ціннісну пропозицію за кожною з 

груп бізнес-партнерів. Показник сприйнятої цінності 

розрахувати за формулою: 
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де СЦs– ціннісна пропозиція підприємства за s-ю групою 

контрагентів, бал; 

wx – значущість x-го критерію, коефіцієнт; 
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сцxj– кількість балів за j-м контрагентом за x-м критерієм; 

r– кількість критеріїв ціннісної пропозиції; 

m– кількість суб’єктів за s-ю групою контрагентів; 

s– група контрагентів (пріоритетні контрагенти; 

контрагентиі, які потребують уваги; проблемні контрагенти). 

4. Визначити рівень ціннісної пропозиції підприємства. 

Для цього використати дані сприйнятої цінності за групами 

контрагентів. Величину інтервалу розрахувати за такою 

формулою: 

 

max

3

СЦ
d  ,                                          (6) 

де d – величина інтервала; 

СЦmax – максимальна кількість балів, бали. 

 

Загальний вигляд проміжків для визначення рівня 

ціннісної пропозиції буде таким: [66; 100], [33; 65],[0; 32], що 

відповідатиме високому, середньому та низькому рівню 

ціннісної пропозиції підприємства для бізнес-партнерівs-ї групи.  
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Рис. 2. Позиціонування підприємства в системі ціннісних 

координат суб’єктів господарської діяльності 
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Етап 5. Позиціонування підприємства за ціннісними 

орієнтирами. Враховуючи багатомірністьі результатів аналізу 

ціннісних характеристик для однозначного висновку щодо рівня 

узгодження ціннісних пріоритетів основних учасників 

комерційних відносин рекомендовано дотримуватись 

матричного методу (рис. 2). 

Інтерпретація результатів позиціонування підприємства у 

системі ціннісних координат суб’єктів господарськоїдіяльності 

наведено у табл. 2.  

Результати позиціонування використовуються для 

визначення напрямів розвитку операційної діяльності 

підприємства. Об’єктивною є підтримка операцій, які 

забезпечують баланс інтересів підприємства та контрагентів, що 

знаходить відображення за характером співвідношень цінностей 

та інтересів підприємства (квадранти П–Пк (2.2), П–Пк (3.3)). 

Доцільною також є підтримка операційних відносин з 

контрагентами, які входять до груп пріоритетних та таких, що 

потребують уваги. 

 

Таблиця 2 – Ідентифікація позиції підприємства в системі 

ціннісних координат результатів діяльності 
Система 

координат 
Квадрант Висновок Рекомендації 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в
о

 −
 к

о
н

тр
аг

ен
ти

 

П-Пк (2.2) 

П-Пк (3.3) 
паритет цінностей 

реалізація заходів із підтримки 

господарських відносин із 

контрагентами 

П-Пк (1.2) 

П-Пк (1.3) 
П-Пк (2.3) 

високий ризик 
погіршення 

господарських відносин 

із контрагентом 
внаслідок низької 

ціннісної пропозиції 

підприємства 

реалізація заходів з 

підвищення ціннісної 
пропозиції (розширення 

асортиментної пропозиції, 

зниження цін, збільшення 
терміну відстрочки платежу) 

П-Пк (2.1) 

П-Пк (3.1) 

П-Пк (3.2) 

ціннісна пропозиція 

підприємства вища за 

цінності покупців 

перегляд угод із метою 

покращення умов для 

підприємства 

П-Пк (1.1) цінності низькі 
посилення вимог до бізнес-
партнеру або припинення 

господарських відносин 

 



253 
 

Водночас слід ураховувати позицію підприємства. 

Співвідношення цінностей, відображені у квадрантах (П–Пк 

(1.2), П–Пк (1.3)), є вигідними для  підприємства, проте ризик 

втрат цих відносин або зміни умов на гірші для підприємства є 

високим, адже його цінності є меншими за цінності 

контрагентів. За умови потрапляння до цих квадрантів 

підприємству слід спрямовувати зусилля на підвищення власної 

цінності для контрагентів та переміщення до квадрантув П–Пк 

(2.3), що свідчитиме про зменшення комерційних ризиків. 

Квадранти П–Пк (2.1), П–Пк (3.1), П–ПК (3.2) відображають 

ситуацію, коли цінність підприємства є вищою за цінність 

контрагентів. За таких обставин підприємство повинно 

спрямувати зусилля на підтримку ціннісних пропозицій за цими 

контрагентами та водночас переглянути угоди та контракти з 

метою одержання кращих умов, адже через більш високий 

рівень цінності переговорна позиція підприємства в 

перемовинах із контрагентами є сильнішою. 

Результати аналізу щодо балансу цінності контрагентів та 

підприємства використовуються для розроблення заходів з 

удосконалення операційної діяльності на підприємстві. Під час 

обґрунтування цих заходів слід виходити з позиції  

підприємства у системі ціннісних координат. Основними 

критеріями у виборі заходів для вдосконалення операційноїї 

діяльності є отримання прибутку від їх реалізації та збільшення 

фінансових результатів у динаміці. 

Розширення інформаційної бази щодо сприйнятої цінності 

(СЦ) та цін (Ц) на товари й послуги даними про їх собівартість 

(С) створює основу для комплексного оцінювання та 

розроблення заходів для покращення діяльності підприємства. 

Зокрема, як основні виділяються такі співвідношення між 

характеристиками: СЦ > Ц > С;  Ц > СЦ > С; Ц > С > СЦ.  

Якщо діагностується перша ситуація, то це свідчить про 

значні можливості підприємства щодо збільшення торговельної 

надбавки за товаром та отримання додаткового прибутку. Друга 

та третя ситуації потребують швидкого втручання для 

приведення ціни на товари та послуги у відповідність до 

сприйнятої цінності. Критерієм для вибору на користь одного з 
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цих напрямів або запровадження їх у комплексі є позитивний 

фінансовий результат, що може отримати підприємство в разі 

реалізації конкретних заходів (реклама товару, зниження цін 

реалізації, зміна асортиментної пропозиції, зниження цін 

закупівлі тощо) [13]. 

Розроблений методичний підхід до оцінювання діяльності 

підприємства на засадах ціннісних пріоритетів апробовано за 

даними ТОВ «Фенікс-1». Під час розрахунків використано 100-

бальну оціночну шкалу. За 100-бальної оцінки інтервал для 

оцінювання складатиме 33 бали, а для ранжування результатів 

умови будуть такі: якщо загальна сума балів складатиме від 66 

до 100 балів, то це свідчитиме про високий; від 33 до 65 − 

середній; від 0 до 32 балів – низький рівень характеристики. 

 

Таблиця 3 - Результат оцінювання ціннісної пропозиції 

підприємства 

Показник 

Ціннісна пропозиція 

Р
аз

о
м

 Висновок 
щодо 

цінності асортимент якість 
цінова 

політика 
умови 
оплати 

умови 
доставки 

Коефіцієнт 

значущості 
0,15 0,20 0,25 0,30 0,10 1,0 − 

Оцінка ціннісної пропозиції підприємства, у середньому, у балах 

За 
сукупністю 

контрагентів 

68,0 71,0 67,0 65,3 71,7 − − 

За групами 
контрагентів: 

пріоритетні 

56,7 58,3 61,7 60,0 63,3 − − 

потребують 

уваги 
71,3 73,8 68,8 69,4 73,8 − − 

проблемні 70,0 75,0 68,8 61,3 73,8 − − 

Оцінка ціннісної пропозиції підприємства, з урахуванням коефіцієнта значущості 

За 

сукупністю 
контрагентів 

10,2 14,2 16,8 19,6 7,2 68,0 висока 

за групами 

контрагентів: 
пріоритетні 

8,5 11,7 15,4 18,0 6,3 59,9 середня 

потребують 

уваги 
10,7 14,8 17,2 20,8 7,4 70,8 висока 

проблемні 10,5 15,0 17,2 18,4 7,4 68,4 висока 

  

Згідно з розробленим методичним підходом першим 
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етапом у позиціонуванні підприємства у системі ціннісних 

координат є ранжування контрагентів Для розрахунків 

використано дані за контрагентами, які забезпечують 70,0% 

загального обсягу діяльності. Під час визначення цінності 

контрагентів використанотакі характеристики, як період роботи, 

перспектива довгострокових комерційних відносин, платіжна 

дисципліна, обсяг закупок. У підсумку визначено суб’єкти, які, 

згідно з результатами оцінювання віднесено до групи 

пріоритетних, таких, що потребують уваги та проблемних 

контрагентів. До першої групи включено 6, до другої 16, до 

третьої групи 8 суб’єктів господарських відносин. Результати 

розрахунків наведено у табл. 3 та табл. 4. 

Із метою оцінювання ціннісної пропозиції підприємства 

розроблено карту для опитування, результати якої опрацьовано 

з урахуванням структури основних бізнес-партнерів. До карти 

включено питання щодо рівня їх задоволеності асортиментом, 

якістю та ціною товарів, а також умовами оплати та доставки.  

 

Таблиця 4 – Результат ранжування контрагентів за 

ціннісними характеристиками 
Група Кількість Питома вага, % 

Усього: 30 100,0 

у т. ч. пріоритетні 6 20,0 

потребують уваги 16 53,3 

проблемні 8 26,7 
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ПІДПРИЄМСТВО 
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Рис. 3 – Позиціонування підприємства в системі ціннісних 

координат суб’єктів господарської діяльності  
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Підсумовуючи викладене відмітимо, що загалом бізнес-

партнери високо оцінюють ціннісну пропозицію підприємства. 

Загальна сума балів з урахування коефіцієнтів значущості за 

сукупністю становить 68,0. Водночас у розрізі підгруп 

оцінкидещо відрізняються. Бізнес-партнери, які належать до 

пріоритетних, вважають ціннісну пропозицію підприємства 

середньою, інші  – високою. 

В узагальненому вигляді результати позиціонування ТОВ 

«Фенікс-1»в системі ціннісних координат суб’єктів 

господарської діяльності наведено на рис.3. 

Таким чином, підприємство має дисбаланс цінностей. 

Така позиція є ризикованою для підприємства. Для збереження 

цих відносин у майбутньому підприємству слід переглянути 

асортиментні, ціновіта логістичні пропозиції для зазначеної 

групи контрагентів з метою підвищення своєї цінності та 

збереження на цій основі відносин із підприємствами, які 

позиціонуються як пріоритетні контрагенти. 
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Анотація. Обґрунтовано теоретичний базис економічної 

стійкості підприємства як об‟єкта стратегічного управління 

та планування. Розроблено модель фазового простору 

економічної стійкості в умовах невизначеності, яка формує 

траєкторії її зміни у просторі і часі, і дозволяє визначити 

вектор потенційних можливостей покращення стану 

економічної системи підприємства. Доведено, що безпечне 

функціонування й потенціал розвитку підприємства 

визначаються ефективністю стратегічного планування. 

Розроблено концептуальну ієрархічну модель стратегічного 

планування економічної стійкості підприємства в умовах 

невизначеності, яка репрезентує його формалізацію, і 

ґрунтується на декомпозиції структурних взаємозв‟язків та 

взаємообумовленостей  економічної стійкості із загрозами та 

альтернативними варіантами її забезпечення, що відповідають 

означеним цільовим орієнтирам стратегічного управління. 
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Abstract. The theoretical basis of economic sustainability of 

the enterprise as the object of strategic management and planning is 

substantiated. The model of the phase space of 

economic sustainability under conditions of uncertainty is 

developed; it forms the trajectories of its changes in space and time 

and allows determining of the potential opportunities vector for 

improvement of the enterprise‟s economic system state. It is proved 

that the safe functioning and enterprise‟s potential development are 

determined by the strategic planning effectiveness. The conceptual 

hierarchical model of strategic planning of enterprise‟s 

economic sustainability in the conditions of uncertainty is developed; 

it represents its formalization and is based on the decomposition of 

structural interrelations and interconnectedness of 

economic sustainability with threats and alternative variants of its 

providing, which correspond to the indicated target guidelines of 

strategic management. 

Key words: enterprise, business environment, uncertainty, 

economic sustainability, strategic planning, model. 

 

Різноманітність і суперечливість процесів, що набули 

поширення у світовій геоекономічній системі впродовж 

останніх років і активізували безліч викликів та ризиків 

розгортання кризових процесів в Україні, вимагають перегляду 

або оновленого звернення до дієвих інструментів економічної 

політики, спрямованої на зміцнення поточного стану та стійке 

довгострокове зростання національної економіки. Дедалі 

більшої актуальності набуває життєздатність та виживання 

підприємницьких структур як основа сталого розвитку, що 

забезпечує рівновагу (зовнішню і внутрішню) та стабілізацію їх 

економічного становища на ринку, і веде до підвищення 

конкурентоспроможності за рахунок приросту потенціалу 

господарюючих суб’єктів. Зазначене підтверджує доцільність 
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формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної 

стійкості підприємств в умовах невизначеності. 

Визначена проблематика, з огляду на сучасний стан і 

тенденції розвитку суб’єктів національної економіки на тлі 

загальносвітових трендів, є предметом пильної уваги наукової 

спільноти. Вагомий внесок у розвиток теорії та методології 

стратегічного управління економічною стійкістю підприємств 

різних сфер економіки здійснили такі вітчизняні та зарубіжні 

вчені, як: О. Андрійчук, І. Ансофф, О. Ареф’єва, І. Бланк, 

Ю. Брігхем, С. Бурий, Л. Вальда, Л. Вальрас, О. Василенко, 

Д. Городинська, В. Іванов, Н. Касьянова, Дж. Кейнс, 

А. Кузнєцов, О. Курно, Є. Кучерова, К. Маркс, А. Маршал, 

О. Матушевська, Л. Мельник, І. Омельченко, В. Парего, 

І. Погорєлов, О. Пономаренко, О. Раєвнєва, Л. Родіонова, 

П. Самуельон, В. Самуляк, В. Семенов,А. Сміт, Р. Фещур, 

Й. Шумпетер, Ф. Енгельс та ін. Разом з тим, потребує 

подальших наукових розробок низка питань, пов’язаних з 

ідентифікацією економічної стійкості підприємства як об’єкта 

управління та передумови забезпечення розвитку економіки 

країни, стратегічним плануванням та формуванням цільових 

орієнтирів забезпечення економічної стійкості в умовах 

невизначеності, які ґрунтуються на результатах аналізу 

структурних взаємозв’язків стійкості із бізнес-середовищем 

тощо. 

Уперше термін «економічна стійкість» було вжито при 

розгляді проблем обмеженості природних ресурсів, які 

спровокували виникнення енергетичних криз 1973 та 1979 років. 

Метою концепції економічної стійкості було забезпечення 

стабільного розвитку світового господарства на основі 

економнішого і раціональнішого використання ресурсів. Згодом 

вона була відображена в теорії економічної безпеки держави – 

«ecosestate» («economic security of state»), якою визначалась 

можливість забезпечення економічної безпеки держави лише за 

умови економічної стійкості її компонентів (територій, галузей 

економіки, підприємств тощо) [1, с. 81].  

Новітні підходи до розуміння економічної стійкості з 

позиції системного підходу об’єднані векторами забезпечення 
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здатності економічної системи «після деякого збурення (зміни 

параметрів і показників) швидко повертатися до стану, не 

гіршого за попередній, зберігати його як завгодно довго, і 

поліпшувати до рівня збурення тільки за умови позитивної 

зміни економічних параметрів системи» [2, с. 21], і реалізації 

можливостей подальшого сталого розвитку. Отже, «для 

досягнення стійкого стану підприємство, яке є відкритою 

соціально-економічною системою, повинне володіти здатністю 

відображати негативний вплив чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища, спрямований на зміну його стійкості 

як системи» [1, с. 82], а також, реалізуючи концепцію сталого 

розвитку, забезпечувати подальший рух і перехід стійкості 

системи на якісно новий рівень.  

Слід зазначити, що за умов невизначеності сучасного 

бізнес-середовища, характерними властивостями якого є 

високий рівень турбулентності, непередбачуваності, 

інформаційної асиметричності та загроз, безпечність й 

ефективна робота підприємства, його імідж у діловому 

співробітництві та перспективи подальшого розвитку значною 

мірою обумовлюються управлінським аспектом забезпечення 

стійкості економічної системи підприємства. 

Загалом «управління економічною стійкістю передбачає 

реалізацію комплексу управлінських дій, спрямованих на 

формування динамічної структури, здатної вести неперервну у 

часі та економічно успішну щодо досягнення поставлених 

стратегічних цілей діяльність в умовах постійного впливу 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, зберігаючи 

при цьому ознаки цілісності і рівноваги» [3, с. 82]. Для 

забезпечення ефективності функцій управлінського впливу 

важливим є розуміння економічної стійкості як об’єкта 

управління. 

Порівняльний аналіз сучасної термінології та основних 

положень загальновизнаних теорій стійкості економічних 

систем виявив, що економічна стійкість – складний 

багатогранний феномен, який ідентифікують на рівні 

підприємства, галузі, регіону, держави. Відносно діяльності 

підприємства економічна стійкість трактується як: 
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 збалансований стан економічних ресурсів, який 

забезпечує стабільний прогресивний розвиток підприємства при 

негативних впливах зовнішнього середовища [4, с. 61; 5, с. 11; 

6, с. 131]; 

 здатність до самозбереження і досягнення при різних 

внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих впливах запланованих 

результатів за рахунок ефективного формування і використання 

наявних ресурсів в заданих межах ризику [7, с. 77; 8, с. 35]; 

 стан рівноваги або здатність повертатися в цей стан 

незалежно від зовнішніх й внутрішніх збурюючи впливів 

[9, с. 8; 10, с. 240; 11, с. 65];   

 сукупність взаємообумовлених та взаємопов’язаних 

складових, які об’єднані однією метою, і за будь-яких умов 

забезпечують здатність до ведення діяльності, запас ресурсів 

(ресурсного потенціалу) та збалансований процес 

функціонування [12, с.19; 13, с.85; 14, с.60];   

 комплекс властивостей організаційної, інноваційної, 

логічної, виробничої, фінансово-кредитної діяльності з 

урахуванням їхньої взаємодії і взаємовпливу, а також кількість 

продукції, що випускається, та її новаторські властивості, 

науково-технічну розвиненість матеріальної бази, стабільність 

всього спектра ресурсного забезпечення, розвиненість 

кадрового і інтелектуального потенціалів, наявність 

інноваційного менеджменту [15, с.187].  

 постійний рух грошових засобів і наявність земельних, 

матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів, які 

забезпечують платоспроможність та розширене відтворення 

підприємства [16, с.89]; 

 багатоцільова (багатоаспектна) категорія, що включає в 

себе мінімум п'ять складових: забезпеченість фінансовими 

ресурсами для розширеного відтворення; розширене 

відтворення всіх ресурсів; розвиток виробництва на основі 

інновацій; поліпшення екології; стійкий соціальний розвиток 

сільських територій, лише комплексна реалізація яких може 

забезпечити конкурентоспроможність продукції вітчизняного 

підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках 

[17, с. 345]; 
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 забезпечення рентабельної виробничо-комерційної 

діяльності за рахунок підвищення ефективності використання 

виробничих ресурсів і управління підприємством, стійкого 

фінансового стану за рахунок поліпшення структури активів, а 

також стабільного розвитку потужності підприємства і 

соціального розвитку колективу при самофінансуванні в умовах 

динамічного розвитку зовнішнього середовища [18, с. 11]; 

 спроможність до реалізації функціонального 

призначення, яка генерується когнітивно-ментальними 

компетенціями менеджменту та задовольняє інтереси 

стейкхолдерів [19, с.91]. 

Репрезентована в економічній літературі варіативність 

наукової думки щодо сутності економічної стійкості 

підприємства свідчить, що її «визначають три основні 

характеристики: 1) економічний ріст як визначальний фактор; 2) 

економічна рівновага (стан внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства), що підтверджує нормальне 

функціонування всіх підсистем підприємства; 3) рівень 

менеджменту, що забезпечує гармонійний розвиток 

підприємства в процесі його діяльності» [20, с. 109], саме вони 

посилюють її поліаспектний характер і обумовлюють різні 

інтерпретації в межах існуючих підходів до управління та 

широкий спектр видових проявів. 

Ґрунтуючись на твердженнях Козловського С. В. [3, с. 8] 

допускаємо, що інтерпретувати економічну стійкість 

підприємства як об’єкт управління в умовах невизначеності 

можливо через призму наявних підходів до управління 

підприємством (системного, ситуаційного, інтеграційного) 

(рис. 1). 

Викладене доводить, що економічна стійкість 

підприємства є складною економічною категорією, яку в 

контексті спрямування управлінських дій менеджменту 

підприємства слід розглядати як стан економічної системи 

підприємства, що відображає його здатність до адекватного та 

гнучкого реагування на дестабілізуючі впливи бізнес-

середовища задля забезпечення безпечного функціонування та 

стабільного прогресивного розвитку у просторі і часі. 



264 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Економічна стійкість підприємства в контексті 

підходів управління в умовах невизначеності 

Джерело: власна розробка. 

 
Стосовно видових проявів стійкості на рівні підприємства 

зазначимо, що наразі констатується відсутність єдиного підходу 
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Управління економічною стійкістю підприємства в умовах 

невизначеності 

Цільова орієнтація управління економічною стійкістю 

забезпечення максимально узгодженої взаємодії усіх 
елементів та збереження динамічної рівноваги в умовах 
мінливості зовнішнього середовища 

Інтерпретація економічної стійкості підприємства як об’єкта 
управління 

сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених 
складових, які забезпечують збалансований розвиток шляхом 
встановлення оптимальних кількісних співвідношень між 
компонентами стійкості та формування сталих структурних 
зв’язків між ними й бізнес-середовищем 

виявлення закономірностей формування економічної стійкості 
в просторі і часі та розробка комплексу управлінських дій 
щодо забезпечення динамічної рівноваги у визначений період 
часу в конкретній ринковій ситуації 

тимчасове явище, що через постійну взаємодію із зовнішнім 
середовищем порушує внутрішню узгодженість елементів 
економічної стійкості, і внаслідок якого виникають нові стійкі 
пропорції, які забезпечують перехід поточного рівня стійкості 
на якісно новий рівень (цільовий або максимально 
наближений до нього) 

забезпечення можливості встановлення в умовах 
невизначеності оптимальних співвідношень стійкості 
рівноваги і руху задля безпеки і подальшого сталого розвитку 
підприємства  

складна багатокритеріальна відкрита система мікрорівня, стан 
якої відображає економічні результати взаємодії із бізнес-
середовищем у просторі і часі, і властивостями якої є 
цілісність, цілеспрямованість, передбачуваність та 
самоорганізованість 
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до систематизації типових ознак економічної стійкості суб’єктів 
підприємницької діяльності, що ускладнює проблематику 
причинно-наслідкових послідовностей її забезпечення, і, 
відповідно, визначає необхідність конкретизації видів 
економічної стійкості в контексті ідентифікації її як об’єкта 
управління. 

В науковій літературі доволі розповсюдженим є поділ 

економічної стійкості за взаємодією з бізнес-середовищем на 

зовнішню і внутрішню, що простежується у роботах 

Кавина О. М. [1, с.83], Вініченко І. І та Крючок С. І. [12, с. 19], 

Удовіченко М. О. [15, с. 188], Гросул В. А. [21, с. 78] та ін. 

[11, с. 70; 17, с. 348; 20, с. 91], і за функціональним виділом 

економічної стійкості (виробнича, техніко-технологічна, 

маркетингова, управлінська, кадрова, фінансова, інноваційно-

інвестиційна, екологічна тощо), що представлений у роботах 

Козловського С. В. [3, с. 8], Удовіченко М. О. [22] та ін. [12, 

с. 20; 13, с. 86; 14, с. 61]. Зустрічається також розподіл 

економічної стійкості на:  

 тактичну і стратегічну [15, с. 188; 23, с. 105; 24; 25, 

с. 225], з розширенням розуміння їх сутності у окремих авторів, 

зокрема до тактичної Козик В. В., Паньків В. Ю. та 

В. А. Гришко відносять операційну та поточну фінансову 

стійкість, а до стратегічної – інвестиційну та довгострокову 

фінансову стійкість [25, с. 225]; 

 набуту та успадковану [1, с. 85; 12, с. 9; 22]; 

 поточну і потенційну [3, с. 8; 26, с. 243]; 

 статичну і динамічну [1, с. 83; 27, с. 280]. 

Суттєвим для розуміння економічної стійкості 

підприємства як об’єкта управління, що потребує особливої 

уваги, вважаємо її розмежування залежно від змін структурних 

взаємозв’язків підприємства із бізнес-середовищем в процесі 

його функціонування на стійкість рівноваги та стійкість руху, 

що наводиться у працях Броїло О. В. [28, с. 15] та Фещур І. В. і 

Барановської Х. С. [29, с. 287]. Стосовно суб’єкта 

господарювання стійкість рівноваги втілюється в понятті 

«динамічна рівновага», до якої підприємство прагне, але 

досягнути її не може, а стійкість руху проявляється через 
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стійкість функціонування та стійкість розвитку підприємства 

[1, с. 84].  

Такий поділ обґрунтовується тим, що протягом життєвого 

циклу підприємства як цілісної органічної системи відбувається 

постійний перехід її одного стану в інший. Подібна динаміка 

станів відображає поведінку підприємства в часі і просторі, 

тобто його функціонування у визначених умовах (процес 

виконання основних функцій, що визначається умовами 

оточуючого середовища). З огляду на це, сукупність точок у 

просторі, в яких підприємство досягає стану динамічної 

рівноваги, можна розглядати як лінію бажаної (запланованої) 

його поведінки, коли узгоджуються потреби та ресурси 

підприємства, як траєкторію його еволюції. Відтак стійкість 

функціонування підприємства слід трактувати як стійкість щодо 

досягнення намічених цілей у конкретний період часу за певних 

умов. Перехід підприємства від однієї траєкторії 

функціонування до іншої відбувається під впливом безлічі 

чинників, джерелом виникнення яких є зовнішнє і внутрішнє 

середовище, і по суті являє собою зміну динамічної рівноваги та 

встановлення її на іншому рівні, що фактично засвідчує перехід 

на якісно новий щабель розвитку. 

На підставі вищевикладеного в розвиток питання 

інтерпретації економічної стійкості підприємства як об’єкта 

управління розроблено модель, що репрезентує архітектоніку її 

фазового простору в умовах невизначеності, і відображає процес 

трансформації економічної стійкості на мікрорівні, який 

забезпечує безпечне функціонування та прогресивний розвиток 

підприємства у просторі та часі (рис. 2). 

Набута стійкість є результатом відповідної реакції 

зовнішньої та внутрішньої стійкості на вплив дестабілізуючих 

чинників бізнес-середовища, що апріорі обумовлює зміну 

успадкованої стійкості. У кожному наступному моменті часу 

набута стійкість стає успадкованою через набутий досвід 

взаємодії із бізнес-середовищем у попередньому моменті часу та 

через необхідність реагувати на вплив дестабілізуючих 

зовнішніх і внутрішніх чинників в даний момент.  
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Розроблена модель повністю відповідає суті та принципам 

розвитку відкритих економічних систем, і на відміну від 

існуючих визначає траєкторії зміни економічної стійкості у 

просторі і часі, що дозволяє більш обґрунтовано підходити до 

виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків та вектору 

потенційних можливостей покращення стану економічної 

системи підприємства. 

Здатність до швидкого реагування на різноманітні зміни 

зовнішнього та внутрішнього середовищ формується шляхом 

створення нового або вдосконалення наявного механізму 

стратегічного управління економічною стійкістю. Важливим 

елементом механізму стратегічного управління економічною 

стійкістю підприємства є стратегічне планування. Стратегічне 

планування здійснюється у відповідності із визначеними місією, 

інтересами і цілями підприємства в сфері забезпечення його 

економічної стійкості у нестабільному бізнес-середовищі та 

сталого розвитку на майбутнє, і потребує моделювання цього 

процесу на підставі системного та комплексного підходів.  

Моделювання – складний, трудомісткий і відповідальний 

процес розв’язання наукової задачі, результатом якого є модель. 

В контексті нашого дослідження – концептуальна ієрархічна 

модель стратегічного планування економічної стійкості 

підприємства в умовах невизначеності (рис. 3). 

В основу розробки концептуальної ієрархічної моделі 

стратегічного планування економічної стійкості було покладено 

адаптовану до визначеної проблематики багаторівневу модель 

формалізації державної політики та управління в сфері 

забезпечення національної безпеки [30, с. 59], методику 

стратегічного планування [31, с. 70] та технологію методу 

аналізу ієрархій [32; 33], імплементація основних положень якої 

пов’язана із визначенням головного критерію досягнення мети 

стратегічного планування, обґрунтуванням рівнів ієрархії та 

складу елементів на кожному з них, встановлення та уточнення 

взаємозв’язків між елементами різних рівнів ієрархії 

(горизонтальних та вертикальних). За такого підходу 

забезпечується: 

 



269 
 

 ихідних параметрів;  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Концептуальна ієрархічна модель стратегічного 
планування економічної стійкості підприємства в умовах 
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Формування головної мети стратегічного планування  

формалізація процесу прийняття управлінських рішень в сфері забезпечення 
економічної стійкості підприємства шляхом розробки сукупності взаємопов’язаних 
стратегічних документів (концепція, стратегія, програма, план, заходи, бюджет), 
які санкціонують реалізацію сценарію переведення (утримання) ситуації з 
поточного до цільового її рівня, що відповідає концепції сталого розвитку 
підприємства і його можливостям щодо ресурсного забезпечення й адекватної 
реакції на загрози бізнес-середовища у середньо – та довгостроковій перспективі 

Декомпозиція економічної стійкості підприємства в умовах 
невизначеності і представлення її у вигляді сукупності 
визначальних елементів та форм її прояву 

Ідентифікація загроз і ризиків економічної стійкості підприємства у 
розрізі її складових  

Фінансова 
стійкість 

Виробнича 
стійкість 

Кадрова 
стійкість 

Ринкова 
стійкість 

Управлінська 
стійкість 

Інвестиційна 
стійкість 

Динамічна рівновага Стійкість функціонування Стійкість розвитку 

Фінансова стійкість 

Виробнича стійкість 

Ринкова стійкість 

Управлінська 

стійкість 

Інвести-

цістійна 
стійкість 

Кадрова 
стійкість 

Екзогенні чинники  

та загрози  
(ЗЕ, Рз, Ін) 

Динамічна 

рівновага 
Стійкість 

функціонування 

Стійкість розвитку 

Ендогенні чинники  
та загрози  

(О, ВТ, ФЕ, С, Рв, 

Інв) 
Формування концепції економічної стійкості підприємства (в 
цілому і за окремими композиційними елементами) 

Розробка стратегій економічної стійкості підприємства (в цілому і 
за окремими композиційними елементами) 

Розробка програм економічної стійкості підприємства (в цілому і за 
окремими композиційними елементами) 

Розробка планів економічної стійкості підприємства (в цілому і за 
окремими композиційними елементами) 

Розробка заходів і дій із забезпечення економічної стійкості 
підприємства (в цілому і за окремими композиційними елементами) 

Формування бюджетних програм, що спрямовані на забезпечення 
економічної стійкості підприємства (в цілому і за окремими елементами) 
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 ефективність розв’язання багатокритеріальної задачі 

забезпечення економічної стійкості підприємства в умовах 

невизначеності та значної динамічності сучасного бізнес-

середовища; 

 можливість максимального використання всієї доступної 

інформації та знань, особистого досвіду і уявлення, здатних 

зменшити негативні наслідки неповноти та оцінювання рівня 

економічної стійкості підприємства за відсутності єдиного 

масштабу шкал та наявності цифрових шкал;  

 застосовування порівняно простих правил аналізу 

складних систем, що ґрунтуються на можливості кількісного 

оцінювання головного критерію (забезпечення економічної 

стійкості підприємства), та враховує вплив кожного з елементів 

моделі на кожному з її рівнів на кінцевий результат. 

Концептуальна ієрархічна модель стратегічного 

планування економічної стійкості підприємства інтегрує дев’ять 

рівнів ієрархії, з яких кожен наступний є деталізацією та 

конкретизацією попереднього, а її найнижчий рівень, що 

уособлює множину допустимих альтернатив забезпечення 

економічної стійкості (сценаріїв імовірного розвитку ситуації, 

варіантів стратегічних рішень тощо), дозволяє найбільш повно 

репрезентувати декомпозицію структурних взаємозв’язків та 

взаємообумовленостей економічної стійкості із загрозами та 

альтернативними варіантами її забезпечення відповідно до 

означених цільових орієнтирів стратегічного управління. 

Головна мета стратегічного планування економічної 

стійкості підприємства конкретизується на першому рівні 

ієрархії. На цьому ж рівні формується сукупність 

взаємопов’язаних стратегічних завдань, стратегій, програм, 

планів, заходів, дій та інших рішень, що спрямовані на 

мінімізацію загроз функціонування економічної системи 

підприємства до прийнятного рівня стійкості.  

На другому рівні здійснюється декомпозиція економічної 

стійкості підприємства шляхом визначення основних складових 

її формування та видів в контексті кількісних і якісних змін 

структури, режиму функціонування та розвитку економічної 

системи підприємства в умовах невизначеності і загроз 
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сучасного бізнес-середовища. Вважаємо, що формування 

визначальних складових економічної стійкості може 

здійснюватися на підставі критеріальних ознак класифікації її 

видів виходячи з пріоритетності завдань забезпечення 

гомеостазу та гомеокінезу розвитку підприємства як цілісної 

органічної системи, що інтегрує різні її сфери (фінансову, 

виробничу, організаційну, маркетингову, кадрову, інвестиційну, 

інноваційну, управлінську, комунікаційну, техніко-технологічну 

тощо), та сукупності наявних загроз (викликів, небезпек), які 

шкодять цьому процесу. Пріоритетність участі кожної з сфер у 

формуванні архітектоніки економічної стійкості підприємства 

була виявлена експертним шляхом з використанням методу 

аналізу ієрархій. На підставі встановленої пріоритетності було 

визначено склад компонентів стійкості (фінансова, виробнича, 

кадрова, ринкова, інвестиційна, управлінська), які здійснюють 

активний вплив одна на одну та на економічну стійкість 

підприємства в цілому, що уможливлює спрощення подальшої 

обробки та моделювання, а також сприяє підвищенню рівня 

узгодженості отриманих результатів. 

На третьому рівні здійснюється ідентифікація зовнішніх 

та внутрішніх потенційних загроз забезпечення економічної 

стійкості підприємства в умовах невизначеності (в цілому та 

окремо за виділеними структурними складовими). Дослідження 

довели, що більшість загрозливих чинників бізнес-середовища 

(як зовнішнього, так і внутрішнього) мають комплексний 

характер і одночасно впливають на декілька компонент 

економічної стійкості, що потребує ототожнення, узгодження і 

чіткого підпорядкування пріоритетності їх впливу на кожну з 

них. 

На основі узагальнення та систематизації поглядів 

науковців щодо переліку зовнішніх та внутрішніх факторів 

зміни економічної стійкості підприємства [1; 8; 9; 11; 15; 17; 

21; 25], порівняння його з отриманим під час експертного 

опитування та власних суджень з цього приводу сформовано 

визначальні сукупності чинників загроз (табл. 1), які є основою 

для подальшої їх систематизації відносно кожної структурної 

складової економічної стійкості. 
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Таблиця 1 – Ендогенні та екзогенні чинники загроз 

економічній стійкості підприємства 

Екзогенні чинники Ендогенні чинники 
 загальноекономічні 
(ЗЕ) (спад обсягу 
національного доходу; 
ріст інфляції; 
уповільнення платіжного 
обороту; нестабільність 
податкової системи; 
нестабільність 
регулюючого 
законодавства; зниження 
рівня реальних доходів 
населення; ріст 
безробіття);  

 ринкові зовнішні (Рз) 
(зниження місткості 
внутрішнього ринку; 
посилення монополізму 
на ринку; істотне 
зниження попиту; ріст 
пропозиції товарів-
субститутів; зниження 
активності фондового 
ринку; нестабільність 
валютного ринку);  

 інші (Ін) (політична 
нестабільність; негативні 
демографічні тенденції; 
стихійні лиха; погіршення 
криміногенної ситуації) 
 

 організаційні (О) (зниження рівня 
ефективності організації управління; порушення 
стабільності внутрішньої організаційної 
структури управління та взаємодії між відділами 
та службами підприємства; неефективність 
підсистем менеджменту тощо);  

 виробничо-технологічні (ВТ) (зниження рівня 
забезпеченості та ефективності використання 
виробничих ресурсів; низький рівень 
автоматизації та механізації виробничих 
процесів; застарілість обладнання та технологій 
тощо); 

 фінансово-економічні (ФЕ) (погіршення 
забезпеченості фінансовими ресурсами та 
оптимальності їх джерел; негативні зміни складу 
та порушення оптимальності структури активів; 
неврівноваженість активів та капіталу; ріст 
дебіторської заборгованості; надмірна частка 
позикового капіталу та короткострокових джерел 
його залучення; перевищування припустимих 
рівнів фінансових ризиків; неефективний 
фінансовий менеджмент тощо); 

 соціальні (С) (неефективність кадрової 
політики та кадрового забезпечення діяльності; 
нестабільність складу працюючих; погіршення 
умов праці та рівня матеріального добробуту 
працівників; відсутність мотивації праці; 
нерозвиненість соціальної інфраструктури та 
соціального захисту тощо); 

 ринкові внутрішні (Рв) (погіршення іміджу; 
ненадійність комерційних зв’язків; зменшення 
частки реалізованої продукції (послуг) в 
загальному платоспроможному попиті;  
зниження конкурентоспроможності продукції 
(послуг) та конкурентного потенціалу 
підприємства; неефективність системи 
маркетингу тощо); 

 інвестиційні (Інв) (зниження рівня 
інвестиційної привабливості та інвестиційної 
активності; неефективний фондовий портфель; 
істотні перевитрати інвестиційних ресурсів; 
неефективний інвестиційний менеджмент тощо)  
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Зауважимо, що кількість, конкретний склад і 

пріоритетність загрозливих чинників з часом можуть 

змінюватися, отже, слід своєчасно виявляти нові та 

відстежувати зміни характеру впливу традиційних с тим щоб 

досягти оперативності реагування і своєчасності коригування 

рішень щодо забезпечення економічної стійкості підприємства в 

умовах невизначеності і ризику. 

На четвертому рівні формується концепція економічної 

стійкості, яка інтегрує ідеї, цілі та способи забезпечення 

динамічної рівноваги та стійкого розвитку підприємства у 

фінансовій, виробничій, кадровій, маркетинговій, інвестиційній 

та управлінській сферах, та має вигляд організаційного 

документа, яким закріплюються основні положення політики 

забезпечення економічної стійкості підприємства, що 

визначають її задум на довгостроковий період, і методологічна 

основа розробки стратегії забезпечення економічної стійкості в 

умовах невизначеності. У загальному вигляді технологія 

процесу підготовки даної концепції передбачає формування, 

взаємне узгодження, ранжування, наповнення кількісним 

змістом, уточнення й ідентифікацію цілей забезпечення 

економічної стійкості зі способами їх досягнення. Це дозволяє 

моделювати найімовірніші сценарії розвитку подій в контексті 

переходу (утримання) стійкості з поточного до цільового рівня, 

який відповідає концепції сталого розвитку підприємства і його 

можливостям щодо ресурсного забезпечення й адекватної 

реакції на дію загрозливих чинників бізнес-середовища у 

середньостроковій та довгостроковій перспективі, а також 

представляти проекти стратегічних рішень, спрямованих на 

ліквідацію, нейтралізацію чи зменшення масштабів негативних 

наслідків їх впливу. «Ці стратегічні рішення формалізуються 

насамперед у систему ієрархічно взаємопов’язаних стратегічних 

документів, де кожний наступний за ієрархією документ 

деталізує та конкретизує попередній, а кожному виду 

документів відповідає свій рівень ієрархії» [30, с.63]. 

З урахуванням попередньо обґрунтованих положень на 

п’ятому рівні розробляються стратегії фінансової, виробничої, 

кадрової, ринкової, інвестиційної та управлінської стійкості, які 
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орієнтовані на досягнення прийнятного її рівня в кожній із 

визначених сфер, і формуються виходячи з пріоритетності 

структурних взаємозв’язків компонентів стійкості із 

загрозливими чинниками бізнес-середовища, можливостей 

усунення їх руйнівного впливу та досягнення максимально 

значущих кінцевих результатів. На наступних рівнях ієрархії ці 

стратегії деталізуються із застосуванням методичного 

інструментарію програмно-цільового планування. 

Так, на шостому рівні здійснюється декомпозиція 

стратегій на сукупність програм, на сьомому – програм на 

сукупність взаємопов’язаних планів, на восьмому – планів на 

конкретні заходи і дії із забезпечення економічної стійкості 

підприємства в умовах невизначеності сучасного бізнес-

середовища. 

Останній (дев’ятий) рівень ієрархії формують бюджетні 

програми, які спрямовані на фінансове та ресурсне забезпечення 

реалізації відповідних стратегій, програм (проектів), планів, 

заходів та дій із забезпечення динамічної рівноваги та стійкого 

розвитку підприємства в умовах невизначеності. 

Запропонована концептуальна ієрархічна модель 

стратегічного планування економічної стійкості підприємства, 

яку побудовано на методології системного аналізу, методах 

дослідження операцій, аналізу ієрархій, прогнозування, 

програмно-цільового планування, експертного оцінювання та 

моделювання, і яка на відміну від існуючих враховує його 

особливості, що пов’язані із функціонуванням системи 

забезпечення економічної стійкості підприємства в різних 

режимах, обмеженістю її ресурсів, доступністю і якістю 

інформації бізнес-середовища, комплексністю, множинністю і 

паралельністю характеру впливів загрозливих чинників 

стійкості на окремі її компоненти, дозволяє розробляти більш 

обґрунтовані, достовірні, конструктивні та адекватні реальній 

ситуації сценарії переходу (утримання) стійкості з поточного до 

цільового її рівня (динамічної рівноваги та/або стійкого 

розвитку) у фінансовій, виробничій, кадровій, маркетинговій, 

інвестиційній та управлінській сферах. Її використання в 

управлінській практиці суб’єктів підприємницької діяльності 
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сприятиме підвищенню ефективності стратегічного планування 

в системі забезпечення економічної стійкості підприємства 

через можливість: 

 здійснювати системне дослідження та обґрунтування 

основ політик управління забезпеченням економічної стійкості 

та її окремих складових, цілей, принципів, пріоритетних 

напрямів та механізмів досягнення визначених цілей; 

 формувати множину варіантів моделі стратегічного 

планування забезпечення економічної стійкості, структура і 

значення елементів яких відповідають прийнятному рівню 

забезпечення динамічної рівноваги та/або стійкого розвитку 

підприємства в управлінській, фінансовій, виробничій, кадровій, 

маркетинговій та інвестиційній сферах; 

 моделювати основні процеси стратегічного планування 

економічної стійкості підприємства в умовах невизначеності 

бізнес-середовища; 

 ідентифікувати та діагностувати загрозливі чинники 

зміни економічної стійкості у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі; 

 визначати реальні можливості підприємства із 

досягнення цільового рівня економічної стійкості в умовах 

невизначеності. 

Перспектива подальших наукових пошуків в сфері 

формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної 

стійкості підприємства в умовах невизначеності полягає в 

розробці методики оцінки рівня економічної стійкості з 

урахуванням основних положень запропонованої 

концептуальної ієрархічної моделі стратегічного планування. 
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