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СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ 
ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

 

Торохтій Б. Г., Красноруцький О. О. Структура зовнішнього середовища макроекономічних чин-
ників формування економічної стійкості аграрних підприємств. 

У статті досліджено структуру зовнішнього середовища макроекономічних чинників формування еконо-
мічної стійкості аграрних підприємств , зокрема виділено основні фактори зовнішнього середовища, які здатні 
надати нові можливості формуванню економічної стійкості підприємств, зокрема: коливання курсів національ-
них валют; зміни інтересів власників підприємств; рівень майбутніх технологій та ін. Проведено порівняння ос-
новних характерних соціально-економічних параметрів, що є основою забезпечення економічної стійкості, за ін-
дустріальної та за сучасної інформаційно-інноваційної економіки. Встановлено, що в агрегованому вигляді 
макроекономічні фактори впливу на функціонування аграрних підприємств уособлюються категорією «інститу-
ційне середовище». Лобіювання розглянуто як дієвий механізм впливу інститутів блоку коригування і мотивації 
на траєкторію розвитку інституційних рамок взаємодії економічних суб’єктів шляхом консолідації зусиль заці-
кавлених сторін. 

Ключові слова: економічна стійкість, інституційне середовище, інститут, зовнішнє середовище, лобію-
вання, аграрні підприємства.  
 

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах розвитку ринкового середовища економі-
чна стійкість набуває все більш важливого 
значення. Позитивні значення показників 
економічної стійкості є підґрунтям для нор-
мального функціонування підприємств і пос-
тупового зростання їх економічного потенці-
алу. Управління економічною стійкістю є 
одним із основних елементів менеджменту на 
підприємстві, необхідною передумовою ста-
більного розвитку підприємства. В процесі 
управління економічною стійкістю підпри-
ємства виникає потреба у виявлені факторів, 
що на неї впливають, що є важливим завдан-
ням вітчизняних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Управління економічною стійкістю підп-
риємств є важливою науковою задачею та 
об’єктом досліджень багатьох науковців, зок-
рема: Амош О., Андрєєва Т.Є., Ансофф І., 
Ареф’єв О., Бланк І.А., Горячева К.С., Дру-
кер П., Єрмошенко М.М., Климчук С.В., Коза-
ченко А., Мочерний В.С., Поддєрьогін А., 
Шумпетер Й. та ін. Проте незважаючи на зна-
чний науковий доробок щождо питань уп-
равління економічною стійкістю підпри-
ємств, залишається багато неохоплених 
проблем, зокрема щодо структури зовніш-
нього середовища макроекономічних 

чинників формування економічної стійкості 
аграрних підприємств. 

Мета статті: дослідити структуру зовні-
шнього середовища макроекономічних чин-
ників формування економічної стійкості аг-
рарних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. При дос-
лідженні економічної стійкості підприємства 
необхідно враховувати фактори внутріш-
нього та зовнішнього середовища. До факто-
рів зовнішнього середовища віднесено полі-
тичні, адміністративні, правові, соціальні, 
демографічні, екологічні.  

Під час аналізу зовнішніх факторів ва-
рто звернути увагу на державну політику як 
на вагомий елемент впливу. Адже прийняття 
неочікуваних нормативно-правових актів, ча-
ста зміна податкової, митної, фінансової сис-
теми ускладнює швидкість реагування підп-
риємства на ці зміни. А розхитана ситуація та 
неясність у принципах застосування оновле-
них державних норм вибиває підприємство із 
колії стабільного розвитку. Тому ефективне 
забезпечення економічної стійкості повинно 
пристосовуватись до змін у державному регу-
люванні. Не менш важливими факторами 
економічної стійкості є рівень безробіття, се-
редня зарплата та заборгованість по виплаті 
заробітної плати. Саме ці фактори чітко 
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характеризують соціальну частину зовніш-
нього середовища [1]. 

В ході досліджень було виявлено знач-
ний вплив зовнішнього середовища на фор-
мування економічної стійкості. Слід відмі-
тити,що система зовнішніх сил і факторів 
складна, мінлива і непідвласна підприємст-
вам як окремому суб’єкту господарювання. 
Зовнішні фактори безпосередньо або опосе-
редковано генерують і формують те середо-
вище, в якому здійснюється діяльність підп-
риємства. В той же час підприємство, будучи 
активною складовою зовнішнього середо-
вища, змінюючись, прагне впливати на роз-
виток власне цього самого зовнішнього 

середовища. При цьому важливою умовою 
стійкого функціонування підприємства є на-
ступний алгоритм: підприємство має знахо-
дити і отримувати необхідні ресурси, збувати 
свою продукцію, реалізовувати свою страте-
гію, розуміючи, реагуючи, змінюючи свої по-
гляди, співставляючи їх з трансформацією, 
що відбувається, адаптуючись до тенденцій у 
зовнішньому середовищі. 

Звернімося до ретроспективного ана-
лізу та порівняємо основні характерні соціа-
льно-економічні параметри, що є основою за-
безпечення економічної стійкості, за 
індустріальної та за сучасної інформаційно-
інноваційної економіки (табл. 1).   

Таблиця 1 
Основні характерні соціально-економічні параметри, що є основою забезпечення  

економічної стійкості [2] 

Параметри 
Характерні особливості параметрів 

індустріальна економіка інформаційно-інноваційна економіка 
Географічне положення під-ва обмежене (локальне, регіональне) глобальне 

Ресурси підприємства фізичні активи інтелектуальні активи 
Організаційна структура під-ва самодостатність взаємозалежність 

Товари масове виробництво індивідуалізація 
Якість найкращий доступний рівень безкомпромісна 

Споживча цінність товарів обмежена висока 
Можливості та загрози переважно внутрішні зовнішні 

Характер можливостей та загроз визначений невизначений 
Невизначеність джерело ризиків джерело нових можливостей 

Структура управління піраміда мережева 
Стратегія управління зверху вниз знизу вверх 

Бізнес-операції вертикальна інтеграція віртуальна інтеграція 
Джерело конкурентоспроможності стабільність інноваційні зміни 

Характер інноваційних змін поступові революційні 
Мотивація персоналу конкурувати результат команди 

Управління персоналом дотримання правил підлеглими ініціатива і відповідальність 
Стиль управління структурований гнучкий 

Очікування від роботи стабільна зар. плата, соціальний захист особистісний ріст та високі доходи 
Контроль і звітність періодично  в режимі реального часу 

Підсумковий результат прибуток додана вартість 
 

Вказані в табл. 1 параметри визначають 
умови та принципи управління економічною 
стійкістю підприємств, вибір відповідних 
стратегій та механізмів їх забезпечення. Сут-
ність цих параметрів за індустріальної еконо-
міки суттєво відрізняється від сутності за су-
часної інформаційно-інноваційної 
економіки, особливо щодо посилення ролі ін-
телектуальних факторів виробництва та 
уваги до соціальних аспектів діяльності підп-
риємств, що потребує розробки нових конце-
пцій, стратегій і механізмів управління еко-
номічною стійкістю підприємств. 

Зовнішні чинники, що впливають на 
стійкість підприємства, поділяються на відомі 
та невідомі. Відомі фактори тією чи іншою мі-
рою піддаються регулюванню, невідомі – ні. 
Об'єктивна неповнота інформації не дозво-
ляє врахувати всі зовнішні чинники. Зовні-
шні чинники за своїми масштабами поділя-
ються на глобальні та національні, за часовою 
характеристикою – на постійні та тимчасові, 

за джерелами виникнення – на закономірні 
та випадкові, за спрямованістю впливу – на 
прямі та непрямі, які, у свою чергу, система-
тизуються за груповими ознаками. Важливо 
враховувати, що умовою ефективного впливу 
регульованих зовнішніх факторів є їхня сис-
темність і узгодженість. Якщо ж така умова не 
дотримується, то можливе зростання неви-
значеності та ризиків, що може негативно 
вплинути на економічну стійкість підпри-
ємств [2]. 

До факторів ризику, здатних порушити 
економічну стійкість підприємства, відно-
сяться ті можливі зміни вхідних та вихідних 
потоків, які неможливо заздалегідь передба-
чити. Вступаючи до економічних відносин, 
підприємство ризикує, так як будь-який із по-
токів, що пов'язують її з ринковим середови-
щем, може бути повністю або частково перек-
рито за рішенням учасників обміну, у тому 
числі через дії з конкурентних мотивів. При 
оцінці доцільності та ефективності 
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конкретних заходів щодо зниження ризику 
необхідно оцінити динаміку ризику, порів-
няти отримані результати з цілями та ступе-
нем їх досягнення та зробити висновок про 
економічну доцільність цих заходів. Також 
щодо факторів зовнішнього середовища: за-
безпечення економічної стійкості підприємс-
тва вимагає володіння конкурентною інфор-
мацією, яка дає керівництву підприємства 
систематичну можливість аналізувати данні 

про конкурентів і використовувати їх при 
прийнятті рішень.  Слід зазначити, що біль-
шість дослідників при дослідженні факторів 
зовнішнього середовища підприємств, як 
правило, приділяють увагу аналізу потенцій-
них загроз і відповідних ризиків, а не новим 
можливостям. Оскільки зовнішнє середовище 
підприємств в динаміці свого розвитку має як 
потенційні ризики, так і нові можливості, то 
проведемо їх детальний аналіз (табл. 2). 

Таблиця 2 
Основні фактори зовнішнього середовища, які здатні надати нові можливості форму-

ванню економічної стійкості підприємств 
Фактори зовнішнього середовища Характер їх впливу на економічну стійкість підприємства 

Прогнозовані вподобання споживачів Визначають майбутній попит на товари і можливі об’єми їх продажу 

Коливання курсів національних валют 
Визначають обсяги експорту товарів підприємства і величини сальдо їх 

торгових балансів 

Зміни в поведінці конкурентів 
Підвищують конкуренцію на ринку товарів і прагнення підприємства 

змінювати конкурентну стратегію 
Зміни національних і міжнародних норм 

стандартів якості і безпеки продукції 
Впливають на споживчу цінність продукції та імідж її виробників, а 

відповідно на попит 

Зміни інтересів власників підприємств Впливають на процес прийняття стратегічних рішень 

Зміни кон’юктури світових фондових рин-
ків 

Впливають на капіталізацію підприємств і на рівень довіри їх потенцій-
них інвесторів 

Рівень майбутніх технологій 
Впливає на якість і продуктивність бізнес-процесів і товарів, що вироб-

ляються, а також ріст попиту на них 
Рівень державного регулювання Визначає свободу дій підприємств 

Параметри інституційного середовища 
економіки 

Визначають можливість отримання необхідних економічних ресурсів і 
факторів виробництва та їх цінових показників 

 

З таблиці випливає, що за сприятливих 
умов взаємодія вказаних факторів зовніш-
нього середовища створює нові можливості 
щодо формування економічної стійкості під-
приємств, а не тільки ризики й загрози. 

В агрегованому вигляді макроекономі-
чні фактори впливу на функціонування агра-
рних підприємств уособлюються категорією 
«інституційне середовище», що є предметом 
дослідження інституційної теорії. Централь-
ним поняттям інституціоналізму є категорія 
«інститут», наукова література дає цілий 
спектр розуміння її сутності. Поняття «інсти-
тут» є міждисциплінарним, використовується 
в роботах з соціології, політичної філософії, 
соціальної психології, економічної теорії і ін-
ших прикладних економічних наук.  

Соціолог Дж. Ролз в роботі «Теорія спра-
ведливості» пропонує наступне розуміння ін-
ститутів – публічна система правил, які ви-
значають посаду і становище з відповідними 
правами і обов’язками, владою і недоторкані-
стю, і тому подібне. Ці правила специфікують 
певні форми діяльності в якості дозволених, а 
інші в якості заборонених, і відповідно до них 
карають одні дії та захищають інші, коли від-
бувається насильство. В якості прикладів, або 
більш загальних соціальних практик, ми мо-
жемо навести ігри, ритуали, суди і парламе-
нти, ринки і системи власності [3]. 

Аналіз підходів до визначення змісту ін-
ституту з точки зору представників економіч-
ної теорії представлено в табл. 3. 

Аналізуючи представлені вище визна-
чення категорії «інститут» можна виділити 
точки співпадіння, сформувавши перелік 
підходів до розуміння сутності інститутів: 
еволюційний, соціальний, нормативний, сус-
пільного договору, теорії ігор, психологіч-
ний, нормативно-соціальний. В розрізі сфор-
мульованих підходів отримано структуру 
агрегованих концептуальних визначень, а 
саме: комплекс дій та зразків поведінки; сис-
тема норм та правил; обмеження і засоби мі-
німізації трансакційних витрат; соціальні 
структури, організації, утворення; сукупність 
звичаїв, традицій. Взаємодія суб’єктів аграр-
ного ринку, що реалізують стратегічну мету 
досягнення економічної стійкості, з інститу-
тами макроекономічного середовища має ді-
алектичний характер: з одного боку – сільсь-
когосподарські бізнес-структури приймають 
зовнішні впливи у вигляді сформованих ін-
ституційних рамок, з іншого – використову-
ють інституційні можливості застосування 
легальних і позалегальних інструментів з ме-
тою коригування алгоритмів отримання ре-
сурсів, збутової політики тощо.  

Інституційне середовище функціону-
вання аграрних підприємств є уособленням 
факторів макроекономічного рівня, що, з 
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одного боку, сприймаються суб’єктами гос-
подарювання як сформовані інституційні ра-
мки, з іншого – здатні до трансформації в ре-
зультаті активного використання 
інституційних можливостей легального 

(цивілізований лобізм) та нелегального (ко-
рупція) характеру з боку бізнес-структур, за-
цікавлених в розширенні можливостей на-
буття економічної стійкості. 

Таблиця 3 
Підходи до визначення сутності категорії «інститут» 

Автор Розуміння сутності інституту 

Вебленом Т.  

Розповсюджений спосіб мислення про те, що стосується окремих відносин між суспільством і осо-
бистістю та окремих функцій, що вони виконують, і система життя суспільства, яка складається з 
сукупності діючих у певний час або в будь-який момент розвитку будь-якого суспільства, може з 
психологічного боку бути охарактеризована в загальних рисах як превалююча духовна позиція 

або розповсюджене уявлення про спосіб життя у суспільстві 
Коммонс Дж. Колективна дія по контролю, вивільненню і розширенню колективної дії 

Мітчел У. Пануючи і у вищому ступеню стандартизовані суспільні звички 
Смелзер Н. Сукупність ролей і статусів, призначена для задоволення визначеної потреби 

Ролз Дж. 
Публічна система правил, які визначають посаду та становище з відповідними правами і обов’яз-

ками, владою і недоторканістю 

Норт Д.  
Правила, механізми, що забезпечують їх виконання, і норми поведінки, що структурують взаємо-

дію між людьми, що повторюються 

Ходжсон Дж. 

Звички, що дозволяють не лише закріплювати ті чи інші процеси на виробництві, в суспільстві і в 
державі, а й дозволяють підвищувати продуктивність праці (досвід виробництва тих чи інших то-
варів робітниками також є родом звички), а також заключать контракти (через спостереження за 

правилами поведінки в колах ділових партнерів) 

Шастітко А.Є.  
Правила, що безпосередньо визначають альтернативи для формулювання інших правилі підда-

ються змінам зі значними витратами 

Іншаков О.В.  
Типові комплекси інституцій, виступаючі функціональними генотипами організації, еволюційно 

сформованими моделями їх функціональної структури 
 

Оцінка дієвості інститутів ускладняється 
суб’єктивним компонентом, що полягає у фо-
рмуванні ментального образу інституту у сві-
домості, причому не тільки в індивідуальній, а 
й у колективній. Зазначена особливість пев-
ним чином нівелюється застосуванням підхо-
дів експертного оцінювання. Саме зазначений 
метод нами було використано для оцінки ваги 
виділених нами блоків інституційного середо-
вища, серед яких: блок управління, блок легі-
тимації, блок обмеження, блок коригування та 
мотивації. В результаті отримано висновок 
про посилення ролі блоку коригування та мо-
тивації, до складу якого входять дорадчі інсти-
тути, міжнародні формальні інститути, інсти-
тути комунікації. Зазначена тенденція є 
наслідком актуалізації їх дієвої складової у 
процесах прийняття рішень інститутами 
блоку управління в умовах конкурентності на 
політичному ринку. Особливо виокремлю-
ється роль наднаціональних інститутів кори-
гування та мотивації, що зумовлено фактором 
глобалізації та лібералізації економічних від-
носин. Лобіювання розглянуто як дієвий меха-
нізм впливу інститутів блоку коригування і 
мотивації на траєкторію розвитку інституцій-
них рамок взаємодії економічних суб’єктів 
шляхом консолідації зусиль зацікавлених сто-
рін. На основі структурування наслідків лобі-
зму визначено, що їх спрямованість залежить 
від інструментів, що використовуються для 
реалізації вузькогрупових інтересів. Форму-
вання культури лобіювання на основі легаль-
них інструментів має потенціал набуття 

економічної безпеки національного рівня в 
наслідок забезпечення прагнення аграріїв до 
досягнення економічної сталості (це зумов-
лено ключовою роллю аграрного сектору в ма-
кроекономічних процесах країни). 

Висновки з даного дослідження і перс-
пективи подальших розвідок у даному на-
прямі.  Таким чином, в ході досліджень було 
виявлено значний вплив зовнішнього середо-
вища на формування економічної стійкості. 
Слід відмітити, що система зовнішніх сил і 
факторів складна, мінлива і непідвласна під-
приємствам як окремому суб’єкту господарю-
вання. Було проведено порівняння основних 
характерних соціально-економічних параме-
трів, що є основою забезпечення економічної 
стійкості, за індустріальної та за сучасної ін-
формаційно-інноваційної економіки. Виді-
лено основні фактори зовнішнього середо-
вища, які здатні надати нові можливості 
формуванню економічної стійкості підпри-
ємств, зокрема: прогнозовані вподобання спо-
живачів; коливання курсів національних ва-
лют; зміни в поведінці конкурентів; зміни 
національних і міжнародних норм стандартів 
якості і безпеки продукції; зміни інтересів 
власників підприємств; зміни кон’юктури сві-
тових фондових ринків; рівень майбутніх те-
хнологій; рівень державного регулювання; 
параметри інституційного середовища еко-
номіки. Крім того, інституційне середовище 
функціонування аграрних підприємств є уо-
собленням факторів макроекономічного рі-
вня, що, з одного боку, сприймаються 
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суб’єктами господарювання як сформовані 
інституційні рамки, з іншого – здатні до тра-
нсформації в результаті активного викорис-
тання інституційних можливостей 

легального (цивілізований лобізм) та нелега-
льного (корупція) характеру з боку бізнес-
структур, зацікавлених в розширенні можли-
востей набуття економічної стійкості. 
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shaping the economic stability of agricultural enterprises. 
The structure of external environment of macroeconomic factors of formation of economic stability of agrarian en-

terprises is investigated in the article, in particular the basic factors of external environment which are capable to give new 
opportunities to formation of economic stability of enterprises are allocated, in particular: forecasted preferences of consum-
ers; fluctuations in national exchange rates; changes in the behavior of competitors; changes in national and international 
standards of product quality and safety standards; changes in the interests of business owners; changes in global stock 
markets; level of future technologies; level of state regulation; parameters of the institutional environment of the economy. 
A comparison of the main characteristic socio-economic parameters, which is the basis for ensuring economic stability, in 
industrial and modern information and innovation economy. The essence of these parameters in the industrial economy 
differs significantly from the essence in the modern information and innovation economy, especially in strengthening the 
role of intellectual factors of production. It is established that the institutional environment of agricultural enterprises is 
the embodiment of macroeconomic factors, which, on the one hand, are perceived by economic entities as an established 
institutional framework, on the other - able to transform as a result of active use of legal (civilized lobbying) and illegal. 
corruption) of the nature of business structures interested in expanding opportunities for economic stability. Lobbying is 
considered as an effective mechanism for influencing the institutions of the adjustment and motivation bloc on the trajectory 
of the institutional framework for the interaction of economic entities by consolidating the efforts of stakeholders. Based on 
the structuring of the consequences of lobbying, it is determined that their direction depends on the tools used to realize 
narrow group interests. Creating a culture of lobbying based on legal instruments has the potential to gain economic secu-
rity at the national level as a result of ensuring the desire of farmers to achieve economic sustainability (this is due to the 
key role of the agricultural sector in macroeconomic processes). 

Keywords: economic stability, institutional environment, institute, external environment, lobbying, agricultural 
enterprises. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
  

 

Левченко А. В., Власенко Т.А Методичний підхід до оцінювання рівня ефективності формування 
та використання трудового потенціалу підприємства. 

У статті проаналізовано існуючі методичні підходи, встановлено, що існує два принципово різних мето-
дичних підходів до оцінювання трудового потенціалу, один з яких ґрунтується на оцінюванні якісних показників, 
а інший - на оцінюванні кількісних. Запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності формування 
та використання трудового потенціалу суб’єктів економічних відносин як синтезу суб’єктної та об’єктної скла-
дової, де перша характеризує безпосередньо кадри підприємства в розрізі їх особистісних, психофізичних, компе-
тентнісних, мотиваційних та інших якостей, а друга відображає підприємство як множину взаємозв’язаних пі-
дсистем, де опосередковується реалізація трудового потенціалу для виконання трудових функцій, до яких 
віднесено планування; відбір, набір і найм кадрів; адаптацію персоналу; розвиток кадрів (навчання, перекваліфіка-
ція та підвищення кваліфікації); кар’єру та ротацію кадрів; відносини ієрархії; соціалізацію; координацію; соціаль-
ний захист та безпеку). 

Ключові слова: трудовий потенціал, оцінка трудового потенціалу, об’єктна складова, суб’єктна складова.  
 

Постановка проблеми. Трудовий поте-
нціал підприємства є складною та багатовек-
торною категорією економічної науки, при-
рода якої була детально розглянуто в 
попередніх підрозділах роботу. Складність 
оцінювання даної категорії пов’язана із її змі-
стом. З одного боку, трудовий потенціал 

об’єднує здатності, спроможності, вміння, на-
вички, досвід та компетенції окремих праців-
ників, але вони реалізуються виключно в ході 
виробничої діяльності підприємства, поєдну-
ючись із засобами виробництва в процесі від-
творення. Формування трудового потенціалу 
реалізується первинно за межами 
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функціонування суб’єктів економічних від-
носин – в межах закладів професійної, перед-
вищої та вищої фахової освіти, а накопля-
ється та використовується безпосередньо в 
ході економічної діяльності суб’єктів господа-
рювання. Важливість суб’єктної компоненти 
можна довести відомим прикладом розвитку 
окремих найбільших наразі корпорацій світу 
– Microsoft та Apple, які були створені та роз-
винуті до глобальних масштабів за рахунок 
унікальних знань і технологій, становлення  
та розвиток яких завдячують діяльності вида-
тних бізнесменів сучасності: Б. Гейтса та С. 
Джобса. Таким чином, відділити суб’єктну та 
об’єктну складові трудового потенціалу в ра-
мках функціонування підприємства є немож-
ливим. Це і призвело до виникнення чисель-
них методів та підходів до його оцінювання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання оцінки трудового досліджу-
вати: Т. Білорус, Т. Вакарчук, О. Гончар, І. Да-
шко, М. Долішній, С. Злупко, О. Лапин, Л. 
Масловська, Д. Мокренко, А. Пивовар, А. Са-
вченко, Р. Чорний та ін. Однак залишаються 
недостатньо дослідженими методичні під-
ходи до оцінки трудового потенціалу підпри-
ємства, що зумовило тему дослідження. 

Мета статті: запропонувати методич-
ний підхід до оцінювання ефективності фор-
мування та використання трудового потенці-
алу підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Формування та використання тру-
дового потенціалу на підприємстві здійсню-
ється в межах функціонування окремих 
підсистем персоналу. Визначення потреби в 
кадрах здійснюється в ході маркетингу персо-
налу та планування потреби у відповідних з 
окресленим рівнем кваліфікації. На наступ-
ному етапі здійснюється відбір, набір і найм 
кадрів. Цей етап безпосередньо формує кад-
ровий потенціал суб'єкта економічних відно-
син. На наступних етапах здійснюється вклю-
чення кадрів до поточної виробничої та 
управлінської діяльності. Ця функція опосе-
редковується в межах підсистем адаптації ка-
дрів – при найкоротшому періоді адаптації 
працівників, в рамках якого проводиться 
ознайомлення із основним функціоналом ді-
яльності та базовий інструктаж, досягається 
мінімальне скорочення продуктивності праці 
та максимально ефективне формування  ко-
лективу кадрів.  

Наступною системою є встановлення 
винагороди та стимулювання працівників до 
праці. Дані підсистеми часто розглядаються 
окремо в дослідженнях, так як винагорода 
найчастіше асоціюється із безпосередньо 
встановленням компенсації працівнику за 

витрачені трудові ресурси на досягнення по-
ставлених цілей та вирішення завдань, а сти-
мулювання націлене на підвищення рівня 
вмотивованості кадрів в ефективній діяльно-
сті, постійному розвитку та підвищення рівня 
власної компетентності.  

Враховуючи близькість методів, які за-
стосовуються для реалізації функцій винаго-
роди персоналу та стимулювання, їх доці-
льно об'єднати в єдину систему для 
вирішення завдань управління трудовим по-
тенціалом.  

Поряд із винагородою важливою підси-
стемою в підвищенні ефективності викорис-
тання трудового потенціалу варто вважати 
підсистему розвитку кадрів яка охоплює ши-
роке коло методів навчання, перенавчання, 
перекваліфікації та підвищення кваліфікації 
кадрів. Беручи до уваги високі темпи онов-
лення знань та імплементації досягнень нау-
ково-технічного прогресу в безпосередню ді-
яльність підприємств, питання розвитку 
працівників становляться одними із найакту-
альніших в контексті підвищення ефективно-
сті використання трудового потенціалу.  

Якщо оцінювання підсистеми адаптації 
трудового потенціалу орієнтується на період 
повного залучення працівника до виробни-
чого процесу та відшкодування втрат від зни-
ження продуктивності праці, то підсистеми 
розвитку кадрів оцінюються виходячи із об-
сягу витрат на навчання кадрів і бажаних ре-
зультатів від заходів щодо формування нових 
компетентностей або оновлення існуючих в 
ході їх реалізації. Важливою підсистемою, яка 
частково може розглядатися як доповнення 
до підсистеми винагороди та мотивації тру-
дового потенціалу, варто розглядати підсис-
тему руху та ротація кадрів. Кар'єрне зрос-
тання працівників ставить перед ними 
необхідність у вирішенні нових завдань, най-
частіше вищого рівня складності. Це вимагає 
акумулювання всіх професійних здібностей 
та психофізіологічних якостей щодо  спромо-
жності вирішувати нові завдання.  

Ротація кадрів як вертикальне перемі-
щення працівників з однієї функціональної 
сфери до іншої на одному й тому самому рі-
вні ієрархії виступає доповненням до верти-
кального переміщення працівника в межах 
одного функціоналу. Саме такий метод роз-
витку кадрів дозволяє отримати принципово 
нові вміння, знання та навички у сфері діяль-
ності суб'єкта економічних відносин. Відчут-
ним недоліком даного методу є тимчасове 
зниження продуктивності праці переміще-
них працівників через необхідність їх макси-
мального залучення до процесу. Недоліком 
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даного методу є теоретичне зниження вмоти-
вованості кадрів через невиправдані всіх очі-
кувань: вертикальний рух традиційно забез-
печує зростання оплати праці, що не завжди 
реалізується в ході ротації кадрів. З іншого 
боку, саме ротація кадрів дозволяє сформу-
вати стійкі команди, здатні спільно та ефек-
тивно вирішувати складні завдання.  

Важливою підсистемою управління пе-
рсоналом на підприємстві, в рамках якої здій-
снюється управління трудовим потенціалом, 
виступає система оцінювання. Ступінь варіа-
бельності можливих методів оцінювання кад-
рів є дуже високою: від безпосереднього виро-
бітку для робочих професій до складних 
систем бонусів та виплат топ-менеджменту в 
залежності від результуючих показників дія-
льності підприємства. Вибір єдиної інтегра-
льної системи оцінювання для всіх працівни-
ків  для великих підприємств промисловості, 
до яких відноситься і сільськогосподарське 
машинобудування є недоцільним, адже різні 
професії на промислових підприємствах кар-
динально відрізняються за ступенем складно-
сті і необхідності застосування методик оці-
нювання. Незважаючи на те, що дана 
підсистема у формуванні та розвитку кадро-
вого потенціалу відіграє лише облікову фун-
кцію, її важливість є принциповою, так як 
вона пов'язана із ефективності функціону-
вання системи винагороди та мотивації кад-
рів. Лише об'єктивне та всебічне оцінювання 
кадрів дозволяє встановити справедливу ви-
нагороду та визначити ступінь досягнення 
поставлених перед конкретними працівни-
ками та командами цілей. Це обґрунтовує до-
цільність включення даної підсистеми до си-
стеми оцінювання трудового потенціалу 
суб'єкта економічних відносин.  

Допоміжними підсистемами менеджме-
нту персоналу, які також сприяють форму-
ванню та розвитку трудового потенціалу, ва-
рто визнати соціалізацію, соціальне 
партнерство, координацію, соціальний за-
хист і безпеку [1]. Соціалізація є процесом за-
своєння індивідом зразків поведінки, психо-
логічних установок, соціальних норм і 
цінностей, знань, навичок, які дозволяють ус-
пішно розвиватися в суспільстві. Ця підсис-
тема дозволяє розвивати працівникам особи-
стісні компетенції та їх соціальний капітал, 
який дозволяє розвивати організаційні 
знання підприємства як основу стійких кон-
курентних переваг. Соціальне партнерство 
представляє собою систему соціально-трудо-
вих стосунків, заснованих на інтеграції інте-
ресів роботодавців і найнятих робітників для 
вирішення між ними протиріч шляхом 

досягнення згоди і взаєморозуміння. Комуні-
кації та інформаційне забезпечення створю-
ють відповідну мережу обміну інформацією 
та інформаційну структуру, яка частково вхо-
дить в організаційну культуру суб’єкта еко-
номічних відносин.  

Особливу увагу варто приділити підси-
стемі соціального забезпечення, яка передба-
чає надання працівникам додаткових нефі-
нансових послуг у вигляді соціального 
пакету. Це одна з небагатьох підсистеми, яка 
забезпечує розвиток психофізіологічних 
складових трудового потенціалу співробітни-
ків. З одного боку, такі методи можуть бути 
віднесені до підсистеми винагороди та моти-
вації, але враховуючи їх призначення та фор-
мування частково соціальної інфраструктури 
варто віднести саме до підсистеми соціаль-
ного забезпечення. Так як окремі елементи 
стимулювання, які мотивують працівників до 
більш ефективної діяльності та вищого рівня 
реалізації власного трудового потенціалу, 
відносяться до різних підсистем в менеджме-
нту персоналу на підприємстві, то систему 
мотивації та винагороди варто звузити ви-
ключно до винагороди як відшкодування ви-
трат за використання працівником власного 
трудового потенціалу. Узагальнення сфер 
формування та використання елементів тру-
дового потенціалу за вищенаданими підсис-
темами менеджменту персоналу представ-
лені у табл. 1. 

Послідовність розробленого методич-
ного підходу до визначення інтегрального 
коефіцієнту та якісного рівня формування та 
використання об'єктної складової трудового 
потенціалу надано на рис. 1.  

Різна розмірність кількісних індикато-
рів свідчить про неможливість їх прямого 
врахування в моделі оцінювання рівня трудо-
вого потенціалу за об'єктною складовою. 
Саме тому одним із актуальних методів роз-
рахунку інтегрального індикатора для всіх 
досліджуваних підприємств на основі показ-
ників різної розмірності та природи варто 
вважати таксономічний аналіз, розроблений 
В. Плютою, який широко застосовується в 
економічних дослідженнях адже має ряд сут-
тєвих переваг. Стандартизація значень показ-
ників різних розмірностей дозволяє співстав-
ляти їх значення при розрахунку 
інтегрального коефіцієнта, а розгляд індика-
торів як стимуляторів та дестимуляторів вра-
ховує особливість їх дії. Єдиним недоліком 
даного методу є обмеженість об'єктів дослі-
дження обраною сукупністю, так як всі об'є-
кти порівнюються із умовним еталоном який 
формується з найкращим значень розгляну-
тих показників за множиною. 
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Таблиця 2 
Показники оцінювання елементів трудового потенціалу за підсистемами менедж-

менту персоналу (складено за [1]) 
Підсис-

теми 
Показники Формула Позначення Тип 

М
ар

к
е-

ти
н

г 
п

ер
-

со
н

ал
у

 Рівень забезпеченості підп-
риємства кадрами 

Чф

Чн
 

Чф – фактична чисельність персоналу, осіб; 
Чн – нормативна чисельність персоналу, осіб 

С 

Рівень абсентеїзму 
ЧПС

БРЧ
 

де ЧПС – час пропущений співробітниками, год.; 
БРЧ – баланс робочого часу, год. 

Д 

Н
а

б
о

р
у

, в
ід

-
б

о
р

у
 і

 н
а

й
м

у
 

к
а

д
р

ів
 Коефіцієнт плинності пер-

соналу 
Чвиб

Ч̄
 

де Чвиб – чисельність працівників підприємства (цеху, під-
розділу), які вибули за власним бажанням або за пору-

шення дисципліни, осіб; Ч̄п– загальна чисельність праців-
ників підприємства, осіб 

Д 

Ефективність створення но-
вого робочого місця 

ΔВР

ВРМ
 

де ∆ВР – приріст виручки від реалізації, грн; 
ВРМ – вартість робочого місця, грн 

С 

А
д

а
п

та
ц

ія
 к

ад
р

ів
 Коефіцієнт динаміки адап-

тації нових співробітників 
ТАб
ТАп

 
де ТАб – час адаптації нових співробітників фактично, год.; 
ТАп – час адаптації нових співробітників за нормативом, год. 

С 

Оцінка якості праці найня-
тих (переміщених) праців-

ників 

РЯ +ПР + ЗР
Ч

 

де РЯ – середній показник якості виконаних робіт найня-
тими (переміщеними) працівниками, %; ПР – процент но-
вих (працюючих) співробітників, що просунулися по слу-

жбі на протязі 1 року, %; ЗР – процент нових співробіт-
ників, що залишилися працювати після 1 року, (процент 
співробітників, що працюють більше 3 років), %; Ч – кіль-
кість показників, що були враховані при розрахунку, од. 

С 

В
и

н
а

го
р

о
д

а 
к

ад
-

р
ів

 

Співвідношення темпів зро-
стання продуктивності 
праці і заробітної плати 

𝑡ПП
𝑡ЗП

 
де 𝑡ПП – темпи зростання продуктивності праці; 

𝑡ЗП – темпи зростання заробітної плати 
С 

Питома вага винагороди за 
кінцеві результати діяльно-

сті і премій за основні ре-
зультати в обсязі з/п 

СВКРД + СПОР

ФОП
 

де СВКРД – обсяг винагороди за кінцеві результати діяль-
ності, тис. грн; 

СПОР – обсяг премій за основні результати, тис. грн; 
ФОП – фонд оплати праці працівників, тис. грн 

С 

Р
о

зв
и

то
к

 с
п

ів
р

о
-

б
іт

н
и

к
ів

 Коефіцієнт розвитку 
персоналу 

Зрозв

Чп
 

де Зрозв – витрати підприємства на професійну підгото-
вку, підвищення кваліфікації персоналу, грн;  

Чп – кількість працівників, які протягом певного промі-
жку часу проходили професійну підготовку, підвищення 

кваліфікації, осіб 

С 

Рентабельність витрат на 
розвиток співробітників 

ЧП

Зрозв
 де ЧП – чистий прибуток підприємства, грн С 

Р
у

х
 п

ер
-

со
н

ал
у

 

Коефіцієнт внутрішньої 
мобільності 

ЧПЗП

Ч
 

де ЧПЗП– загальна кількість працівників, що змінили по-
саду протягом досліджуваного періоду, осіб; 

Ч̄п– загальна чисельність працівників підприємства, осіб 
С 

Середній стаж роботи співробітників С 

О
ц

ін
ю

-
ва

н
н

я
 к

а
-

д
р

ів
 Професійно-кваліфіка-

ційна структура 

КВК

Чп
 

де КВК – кількість працівників, що займають посади відпо-
відно рівню кваліфікації, осіб; Ч̄п– загальна чисельність 

працівників підприємства, осіб 
С 

Питома вага атестованих співробітників С 
Соціаліза-

ція 
Рівень сприйняття організаційної культури (оцінюється експертним шляхом з подальшим пере-

веденням в кількісні значення з використанням кваліметричних методів) 
С 

Соціальне 
партнерс-

тво 

Рівень комунікабельності персоналу (оцінюється експертним шляхом з подальшим переведен-
ням в кількісні значення з використанням кваліметричних методів) 

С 

Надійність роботи персоналу (оцінюється експертним шляхом з подальшим переведенням в кі-
лькісні значення з використанням кваліметричних методів) 

С 

Соціальне 
забезпе-
чення 

Коефіцієнт розвитку жит-
лово-комунального госпо-

дарства 

Зжкг

Ч
 

де Зжкг– витрати підприємства на житлово-комунальне 
господарство, грн 

С 

Комуніка-
ції 

Коефіцієнт витрат на уп-
равління 

УВ

Ч̄
 де УВ – сума витрат на управління, грн Д 

Де: С – стимулятор; Д – дестимулятор.  
Алгоритм реалізації методу таксономіч-

ного аналізу при розрахунку інтегрального 
коефіцієнта формування та використання 
трудового потенціалу суб'єктів економічних 
відносин представлено на рис. 2. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, враховуючи складність 
досліджуваного об’єкта було запропоновано 

методичний підхід до оцінювання ефектив-
ності формування та використання трудо-
вого потенціалу суб’єктів економічних відно-
син як синтезу суб’єктної та об’єктної 
складової. Перша характеризує безпосеред-
ньо кадри підприємства в розрізі їх особисті-
сних, психофізичних, компетентнісних, мо-
тиваційних та інших якостей.
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Рис. 1. Алгоритм оцінювання рівня формування та використання об’єктної  

складової трудового потенціалу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Алгоритм розрахунку інтегрального коефіцієнту рівня формування та ви-
користання об’єктної складової трудового потенціалу 

 

Друга відображає підприємство як мно-
жину взаємозв’язаних підсистем, де опосере-
дковується реалізація трудового потенціалу 
для виконання трудових функцій, до яких 
віднесено планування; відбір, набір і найм 

кадрів; адаптацію персоналу; розвиток кадрів 
(навчання, перекваліфікація та підвищення 
кваліфікації); кар’єру та ротацію кадрів; від-
носини ієрархії; соціалізацію; координацію; 
соціальний захист та безпеку). 
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Визначення критеріїв оцінювання рівня ефективності формування та використання трудо-
вого потенціалу  

Обґрунтування підсистем оцінювання об’єктної складової формування та використання тру-
дового потенціалу суб’єкт економічних відносин 

Вибір множини кількісних показників, які відображають підсистеми оцінювання об’єктної скла-
дової формування та використання трудового потенціалу суб’єкт економічних відносин {xi,….. xn} 

Визначення якісної школи діапазонів кількісних значень (шкала Харрінгтона: відповідно до 
якої отримано такі значення інтервалів: дуже низький – (0-0,2]; низький – (0,2-0,4]; середній – 

(0,4-0,6]; високий – (0,6-0,8]; дуже високий – (0,8-1].) та надання характеристики об’єктам дослі-
дження  

Нормування обраних показників та розрахунок інтегрального коефіцієнт з використанням 
таксономічного аналізу 

Визначення вихідної матриці спостережень (Х): Х = [хij] 

Здійснення стандартизації ознак показників, що описують матрицю спостережень: 𝑍𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑗

𝑆𝑗
 

де Zij – стандартизоване значення j-го показника для i-го підприємства; xij– значення j-го показника для 
i-го підприємства; 𝑥𝑗– середнє арифметичне значення j-го показника; 

Sj – стандартне відхилення j-го показника 

Визначення еталонного значення кожного показникаоцінювання трудового потенциалу: (F0) на основі 
їх розподілу на стимулятори та дестимулятори 

Розрахунок значень відстаней між окремими точками і точкою еталону (Ci0): Ci0 = ඥσ (𝑍𝑖𝑠 − 𝑍0𝑆)
2

𝑠  

Розрахунок середньоарифметичного значення відстаней (𝐶0): 𝐶0 =
1

𝑚
σ(𝐶𝑖0) 

Розрахунок стандартного відхилення відстаней від еталонної точки (S0):  𝑆0 = ට
1

𝑚
σ (𝐶𝑖0 − 𝐶0)

2𝑚
𝑖=1  

Розрахунок відстані до еталонної точки з урахуванням відхилень (C0): 𝐶0 = 𝐶0 + 2𝑆0 
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Розрахунок значення інтегрального коефіцієнта інтелектуального капіталу (ІК): ІК = 1 – 
𝐶𝑖0

𝐶0
 

http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/172/59.pdf
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Abstract 
Levchenko A., Vlasenko T. Methodical approach to evaluation of the level of efficiency of formation and 

use of labor potential of the enterprise. 
The article analyzes the existing methodological approaches, finds that there are two fundamentally different meth-

odological approaches to assessing labor potential, one of which is based on the assessment of qualitative indicators, and the 
other - on the assessment of quantitative. The advantage of the second approach is the ability to obtain consistent information 
about the state of the object under study, but the scope of possible areas of evaluation by quantitative methods is much 
inferior to their qualitative counterparts. Qualitative methods are more characteristic of assessing the labor potential of an 
individual employee - that is, at the nanoscale. This allows to substantiate the expediency of choosing a set of quantitative 
indicators to reflect the level of formation and use of labor potential on the set of considered subsystems of personnel man-
agement of economic relations. A methodical approach to assessing the effectiveness of the formation and use of labor poten-
tial of economic relations as a synthesis of subjective and object component, where the first directly characterizes the per-
sonnel of the enterprise in terms of their personal, psychophysical, competence, motivational and other qualities, and the 
second reflects enterprise as a set of interconnected subsystems, which mediates the realization of labor potential to perform 
labor functions, which include planning; selection, recruitment and hiring; staff adaptation; staff development (training, 
retraining and advanced training); career and staff rotation; hierarchy relations; socialization; coordination; social protec-
tion and security). The only disadvantage of this method is the limited research objects of the selected population, as all 
objects are compared with the conditional standard which is formed with the best values of the considered indicators for the 
set. Different dimensions of quantitative indicators indicate the impossibility of their direct consideration in the model of 
assessing the level of labor potential by the object component. That is why one of the current methods of calculating the 
integrated indicator for all surveyed enterprises on the basis of indicators of different dimensions and nature should be 
considered taxonomic analysis. 

Keywords: labor potential, labor potential assessment, object component, subjective component. 
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

Хачатрян В.В. Мотивація працівників як індикатор розвитку підприємницького потенціалу під-
приємства.  

В статті обґрунтовано необхідність мотивації працівників В статті обґрунтовано необхідність моти-
вації працівників підприємства з метою підвищення ефективності використання трудового потенціалу підпри-
ємства та його підприємницького потенціалу в цілому. Виокремлено основні засади мотивації розвитку підприє-
мницького потенціалу, що описують сутність мотивації як процесу або серії  управлінських рішень пов’язаних з 
формування потрібних даному підприємству мотивів, мету процесу мотивації, результат процесу мотивації, 
а також два напрями реалізації процесу мотивації: мотивація розглядається як система мотивів і факторів 
впливу на підприємницьку поведінку персоналу та у динаміці як певний механізм активізації персоналу. Дослі-
джено взаємозалежність між поняттями «підприємницький потенціал» та «мотивація» з врахуванням мотива-
ції як процесу, функції управління чи причини, що спонукає, цілеспрямовано формує зацікавлене відношення до 
праці і до реалізації підприємницьких спроможностей. Виокремлено етапи еволюції теорій мотивації. Обґрунто-
вано принципи управління персоналом, що включають принципи науковості, системності, ефективності, ієрар-
хічності та зворотного зв’язку, узгодженості, прогресивності та перспективності, комплексності, загального по-
ширення, граничності, своєчасності оплати результатів трудової діяльності, надійності.  

Ключові слова: мотивація, підприємницький потенціал, трудовий потенціал, мотивація трудової діяльності.  
 

Постановка проблеми. Визначення 
сутності підприємницького потенціалу підп-
риємства з точки зору здатності його  персо-
налу до ініціативної та ризикової активності, 
участі в здійсненні господарської діяльності 
підприємства свідчить про важливе місце 
трудового потенціалу у формуванні загаль-
ного підприємницького потенціалу підпри-
ємства. В цілому підприємницький потенціал 
генерується як кожним працівником підпри-
ємства, так і у результаті взаємодії – трудовим 
колективом. Підприємницький потенціал 
підприємства сформований із підприємниць-
ких потенціалів окремих працівників, якісні 
характеристики яких є мінливою величиною. 
Результативність реалізації підприємницької 
діяльності працівників, якість праці значною 
мірою залежить від узгодженості потреб та ін-
тересів працівників підприємства. Функціо-
нування будь-якого суб’єкта безпосередньо 
залежить від ступеня зацікавленості окремих 
працівників та усього колективу у виконанні 
поставлених завдань, досягненні цілей, отри-
манні позитивних результатів його роботи, 
що найбільш ґрунтовно розглядається в кон-
тексті теорії мотивації. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню особливостей, методів та 
інструментів мотивації працівників як фо-
рми реалізації підприємницького потенціалу 
присвятили свої праці сучасні науковці, серед 
яких Ісламутдинов В., Ігнатьєва І., Ілляше-
нко С., Краснокутська Н., Рєпіна І. Зміна умов 
господарювання, розвиток технологій та 

зміна форм використання праці персоналу 
вимагає дослідження мотивації як рушійної 
сили підвищення підприємницького потен-
ціалу підприємства. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження впливу мотивації праці-
вників на реалізацію та підвищення підприє-
мницького потенціалу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підприємницька активність тісно 
пов’язана з ефективністю роботи персоналу, 
адже за рахунок зростання активності роботи 
працівника, результати його праці підвищу-
ються та на певний період зберігаються на 
стабільному та досить високому рівні. Даний 
етап називається оптимальним діапазоном 
активності, коли досягаються найкращі з мо-
жливих результатів. Коли активність праців-
ників починає перевищувати межі оптималь-
ного діапазону, результати праці починають 
погіршуватися. Дане явище пояснюють та-
кими причинами: інтенсивність праці пере-
вищила гранично допустиму за наявного об-
ладнання і технологій; рівень фізичних і 
моральних витрат робітників вже не компен-
сується існуючою в організації системою від-
творення працездатності; накопичення фізіо-
логічної стомленості робітників [4, c. 228]. 

Використання поняття «мотивація» 
пов’язують із А. Шопенгауером і його працею 
«Чотири принципи достатньої причини» 
(1900-1910 рр.) [2]. Сам термін походить від 
латинського «motio» – рух, те що рухає, спо-
нукає, головним чином із середини [8]. 
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Зацікавленість терміном «мотивація» та про-
ведення досліджень у психології, соціології, 
економіці, педагогіці обумовила багатовекто-
рність трактувань, внаслідок чого поняття 
стало використовуватись без обмежень для 
позначення процесів спонукання. Досить ча-
сто дане поняття застосовують по відно-
шенню до праці, трудової діяльності, реаліза-
ції трудового потенціалу. 

Для обґрунтування мотивації трудових 
процесів у наукових дослідженнях переважно 
використовують терміни «мотивація праці» 
та «мотивація трудової діяльності». В окре-
мих роботах «мотивація трудової діяльності» 
трактується як більш широке за змістом по-
няття, що крім мотивації праці включатиме 
також мотивацію підготовки до трудового 
процесу, мотивацію зайнятості, мотивацію 
володіння засобами виробництва.  

У роботі Яшник С.В. [8] цей перелік до-
повнено мотивацією отримання освіти за пе-
вною спеціальністю, мотивацією вибору про-
фесії, мотивацією пошуку потрібної роботи, 
мотивацією трудової ініціативи. При цьому 
під мотивацією праці розуміється спону-
кання до ефективної праці. 

Особливості категорії «трудовий потен-
ціал», «підприємницький потенціал» у порів-
нянні із поняттям «персонал» обумовлюють 
необхідність розгляду мотиваційних аспектів 
його формування, використання і розвитку 
дещо відособлено. З одного боку доцільно за-
стосовувати поняття «мотивація підприємни-
цької ділової активності» для позначення цих 
процесів, але крім спонукання до здійснення 

окремих виробничих функцій важливим є 
мотивація підвищення інтелектуального рі-
вня, ринкової ділової активності, розвитку 
здатності та спроможності працівників, їх 
підготовки до трудового процесу, мотивація 
розвитку професійних навиків. Тобто можна 
говорити про мотивацію реалізації трудового 
потенціалу, як спонукання працівників підп-
риємства до отримання якісних характерис-
тик, їх використання у процесі підприємни-
цької діяльності та розвитку. 

Поширення досліджень мотивації у 
площину економіки праці із соціології та пси-
хології зумовило виникнення численних 
праць, підходів і трактувань поняття «моти-
вація трудової діяльності». Для систематиза-
ції усього цього масиву суджень скористає-
мось запропонованими у роботі Нижни-
ка В.М. та Харун О.А. узагальненнями [4] та 
визначимо засади мотивації розвитку підпри-
ємницького потенціалу (рис. 1).  

Терміни «підприємницький потенціал» 
та «мотивація» характеризують сутнісні аспе-
кти інтелектуально-трудової діяльності лю-
дей і в результаті накладання об’єктно-
суб’єктних сфер є взаємозалежними та взає-
мовизначальними. Встановлення сутності, 
підпорядкованості взаємовідносин між цими 
поняттями можна знайти у роботах, які дослі-
джують основні властивості трудового потен-
ціалу та тих, які детально вивчають мотива-
цію персоналу, тому внаслідок своєї різної 
спрямованості не мають комплексного харак-
теру. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні засади мотивації розвитку підприємницького потенціалу 
*Джерело: складено автором 

 

Взаємозалежність між поняттями доці-
льно здійснювати, із врахуванням мотивації 
як процесу, функції управління чи причини, 
що спонукає, цілеспрямовано формує заціка-
влене відношення до праці і до реалізації під-
приємницьких спроможностей. Найбільш 

характерні спроби встановлення взаємозале-
жності між поняттями узагальнено та виді-
лено на рис. 2. 

Відомим в науці терміном є «мотива-
ційне ядро особистості», що відображає нй-
більш значущі для людини мотиви та 

мотивація – це процес або серія пов’язаних управлінських рішень з формування пот-
рібних даному підприємству мотивів, дій і робочої поведінки особи чи групи осіб  

мотивуючий процес реалізується в соціально-економічній системі, яка є сукупністю взає-
модіючих суб’єктів і об’єктів мотивації 

мета процесу мотивації – сприяння досягненню підприємством поставлених підприємниць-
ких цілей через забезпечення належної робочої поведінки персоналу, в результаті чого бу-

дуть задоволені потреби самого суб’єкта мотивації 

результат процесу мотивації – досягнення підприємством поставленої підприємницької мети, 
реалізація стратегічних та тактичних цілей 

всі визначення мотивації до активації підприємницької активності умовно можна поділити на 
два напрями: за першим напрямом мотивація розглядається як система мотивів і факторів 

впливу на підприємницьку поведінку персоналу, за другим напрямом мотивація розглядається 
у динаміці як певний механізм активізації персоналу 
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очікування прийнято. Вчений Кушнерик 
О.В. виділяє мотиви спонукання (реальні ру-
шійні сили, вчинки) та мотиви судження [3]. 
В свою чергу науковець Печеник А.І., яка ви-
діляє мотиви змістовності праці; її суспільної 

корисності; статусні мотиви, які пов’язані із 
суспільним визнанням трудової діяльності; 
мотиви отримання матеріальних благ; мо-
тиви, орієнтовані на певну інтенсивність ро-
боти [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Взаємоузгодженість понять «підприємницький потенціал» та «мотивація» 
*Джерело: складено автором  

 

Загалом мотивація формується під 
впливом внутрішніх та зовнішніх чинників 
(мотиваторів). До внутрішніх мотиваторів 
включають стимулюючі сили, які визнача-
ються індивідуумом, до зовнішніх – зовнішні 
по відношенню до людини фактори – сти-
мули. Мотив виступає чинником, що схиляє 
до певних дій і сформований у свідомості. 
Стимули – це зовнішні фактори впливу на пе-
рсонал організації з метою активізації його 
зусиль у напрямі досягнення певної мети 
(благо, подія). 

Зовнішні мотиватори впливають на такі 
трудові й вольові якості й властивості: 

зусилля, які людина готова затрачати для ви-
конання своєї роботи; наполегливість у про-
довженні й розвитку розпочатої справи; сум-
лінність як відповідальне здійснення своїх 
обов’язків з урахуванням всіх необхідних ви-
мог і регулюючих норм; спрямованість, що як 
характеристика діяльності людини вказує на 
те, до чого вона прагне, здійснюючи або не 
здійснюючи певні дії. 

На основі розуміння потреб, винагород, 
очікувань науковцями було сформовано чи-
мало різноманітних теорій мотивації. Еволю-
цію теорій мотивації можна представити че-
рез послідовність етапів (рис. 3).:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Етапи еволюції теорій мотивації можна представити 

*Джерело: складено автором  
 

Мотивація трудової діяльності праців-
ників підприємства ґрунтується на основних 
законах: загальних законах поведінки, інер-
ційності людських систем, взаємозв’язку із зо-
внішнім середовищем, соціально-біологічних 
тощо. В цілому управління підприємниць-
ким потенціалом підприємства і мотивація 
трудової діяльності повинні базуватись на до-
триманні ряду принципів. Формулювання 
принципів управління трудовим 

потенціалом підприємства і має ґрунтуватись 
на розумінні «принципу» не як основополож-
ного положення, а у більш вузькому значенні 
як правило, переконання. В даному контексті 
доцільно відмітити ієрархічність та підпоряд-
кованість принципів управління підприєм-
ницьким потенціалом підприємства, загаль-
ним принципам управління персоналом. До 
основних принципів управління персоналом 
більшість вчених відносять наступні: 

включає мотивація розвитку Управління розвитком підприємницького 
потенціалу 

Оцінка підприємницького потенціалу передбачає рівень мотивації 

Структура підприємницького потенціалу містить мотиваційний потенціал 

розмір оплати і ре-
зультативність праці 

є похідними від 
стилю управління, 

що застосовується ке-
рівником 

система мотивації ставиться в 
залежність від методів і спосо-

бів управління 

праця людини купу-
ється, а система сти-

мулювання і розміри 
оплати визначаються 

працедавцем людина праці пі-
знається як соціа-

льна істота 

система мотивації вивчає 
реакцію людини на 

обов’язкові умови праці та 
її результати, порівнюючи 

з ними розмір оплати 
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науковості, системності, економічності, ієрар-
хічності та зворотного зв’язку, узгодженості, 
прогресивності та перспективності. Варто 
лише зауважити доцільність використання 
дефініції «ефективність», а не «економіч-
ність» для характеристики позитивного спів-
відношення ефекту від управління та витрат 
на його здійснення. 

Для відображення мотиваційних аспек-
тів управління підприємницьким потенціа-
лом підприємства доцільно доповнити даний 
перелік принципами, що стосуються безпосе-
редньо зацікавленості працівників у результа-
тах своєї діяльності та колективу в цілому. Фі-
ліппова Н.В виділяє як принципи мотивації 
працівників: комплексність, загальне поши-
рення, граничність, своєчасність оплати ре-
зультатів трудової діяльності, надійність [7]. 
На наш погляд, більш доречним замість прин-
ципу надійності враховувати принцип справе-
дливості та об’єктивності для відображення 
належної та зрозумілої оцінки вкладу праців-
ників у загальний результат діяльності.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, в процесі управ-
ління підприємницьким потенціалом підп-
риємства варто враховувати особливості люд-
ської поведінки та ґрунтуватися на 
можливостях менеджменту певним чином її 
коригувати. Мотивація роботи працівників 
виступає індикатором підвищення ефектив-
ності використання підприємницького поте-
нціалу, проте вона є ефективною лише у ви-
падку врахуванням потреб людини, а також 
підбору та застосування методів управління 
індивідуальним підприємницьким та трудо-
вим потенціалом кожного працівника та тру-
довим потенціалом колективу підприємства. 
Виокремлені напрями, принципи мотивацій-
ного впливу на підприємницький потенціал 
підприємства варто застосовувати у межах ці-
лісного механізму управління підприємниць-
ким потенціалом підприємства з врахуван-
ням особливостей підприємницького 
середовища господарської діяльності конкре-
тного підприємства. 
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Abstract.  
Khachatryan Valentyna V. Employee motivation as an indicator of entrepreneurial potential develop-

ment.  
The article substantiates the need to motivate employees of the enterprise in order to increase the efficiency of the 

labor potential of the enterprise and its entrepreneurial potential in general. The main principles of motivation for entre-
preneurial potential development described, describing the essence of motivation as a process or series of management deci-
sions related to the formation of the necessary motives for the enterprise, the purpose of the motivation process, the result of 
the motivation process. Factors influencing the entrepreneurial behavior of staff and in the dynamics as a mechanism for 
activating staff. The interdependence between the concepts of "entrepreneurial potential" and "motivation" studied, taking 
into account motivation as a process, management function or reason that motivates, purposefully forms an interested 
attitude to work and to the realization of entrepreneurial potential. The stages of evolution of theories of motivation are 
singled out, the main ones of which are the following: the system of motivation studies a person’s reaction to obligatory 
working conditions and its results, comparing with them the amount of payment the man of labor is known as a social 
being; human labor is purchased, and the incentive system and the amount of payment are determined by the employer; the 
system of motivation depends on the methods and ways of management; the amount of pay and productivity are derived 
from the management style used by the manager. The principles of personnel management substantiated, including the 
principles of scientificity, system, efficiency, hierarchy and feedback, coherence, progressiveness and prospects, complexity, 
general distribution, limit, timeliness of payment for work results, reliability.  

Key words: motivation, entrepreneurial potential, labor potential, labor motivation. 

Стаття надійшла до редакції 23.02.2021 р. 
Бібліографічний опис статті: 
Хачатрян В.В. Мотивація працівників як індикатор розвитку підприємницького потенціалу підприємс-

тва. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 3. С. 16-20. 
 
Khachatryan Valentyna V. Employee motivation as an indicator of entrepreneurial potential development. Actual 

problems of innovative economy. 2021. No. 3, pp. 16-20. 

 
УДК: 658.7+658.818; JEL classification: M3 
DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-3-4 
 

РЕЗНІК Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор кафедри логістики, 
Національний авіаційний університет, ORCID ID: 0000-0001-9588-5929 

КРИВОБОК Катерина Володимирівна, кандидат економічних наук,  
доцент кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного універ-

ситету імені Семена Кузнеця, ORCID ID: 0000-0002-6889-0041 
ЛІТВИНЕНКО Анастасія Олексіївна, студентка факультету економіки та бізнес-адмініс-

трування, спеціальності маркетинг, Національний Авіаційний Університет 
 

ПИТАННЯ ВИБОРУ РОЗПОДІЛЬНИХ КАНАЛІВ І ЇХ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ЗБУТОВІ 
ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ 

 
 

Резнік Н. П., Кривобок К. В., Літвиненко А. О. Питання вибору розподільних каналів і їх перетво-
рення у збутові логістичні ланцюги. 

Вступ. Широке застосування логістики на практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю 
скорочення тимчасових інтервалів між придбанням сировини та постачанням товарів кінцевому споживачеві. 
Розвиток збутової політики підприємства стає більш актуальним, і наявність логістичних посередників, що 
виконують різні функції, стає необхідною умовою реалізації продукції. Основною метою будь-якого комерційного 
підприємства є отримання прибутку. І кожен керівник прагне отримати максимум з діяльності свого підприєм-
ства — високий прибуток, невеликі витрати, максимальне число постійних клієнтів, що невпинно зростає, ве-
лику частку ринку та інше. Такого ідеального поєднання показників досягти досить важко, але наблизитися до 
такого ідеалу цілком можливо за допомогою раціональної системи управління усіма процесами в організації. Одним 
із напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства є управління каналами розподілу продукції.  

Актуальність даної теми визначається сучасною збутовою політикою, спрямованою на ефективне уп-
равління каналами розподілу. Більшість виробників пропонує свої товари ринку через посередників. Кожен із них 
прагне сформувати власний канал розподілу. Такий канал є сукупністю фірм або окремих осіб, які приймають на 
себе або допомагають передати комусь іншому право власності на конкретний товар (послугу) на їхньому шляху 
від виробника до споживача. Але далеко не всі виробники вміють залучити до участі в каналі розподілу тих логіс-
тичних посередників, які підходять їм за своєю діяльністю. Багатьом доводиться докладати величезних зусиль у 
тому, щоб знайти потрібних їм посередників і організувати ефективний збутовий канал. Саме для цього необхі-
дно знати основні види логістичних посередників та значення кожного з них у розподільчому каналі. На сучасному 
етапі економічного розвитку України ринок визначає умови для репозиціонування компаній відповідно до потреб 
споживачів. Сьогодні продукція на ринку перенасичена, тому кожен виробник змушений боротися за кожного спо-
живача. При цьому найважливішим питанням є формування ефективної системи розподілу на основі жорсткої 
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конкуренції та змінного споживчого попиту для забезпечення доступності товарів і безперервності процесу пос-
тачання. На жаль, система дистрибуції вітчизняних підприємств все ще знаходиться на стадії розвитку і не 
може повністю гарантувати відповідність дистрибуції продукції поточним тенденціям ринку. Для вирішення 
даної проблеми доцільно вчитися на досвіді розвинених країн у процесі трансформації каналів збуту. Для того, 
щоб продавати товари та послуги, компанії повинні якнайкраще поєднувати бажання споживачів зі своїми влас-
ними можливостями для максимізації прибутку. 

Мета дослідження. У статті розглянуто канали розподілу, їх види, умови їх вибору, формування, пере-
творення на збутові логістичні ланцюги з урахуванням функціональної діяльності суб'єктів логістичних ланцю-
гів з метою оптимізації просування матеріальних потоків від підприємства до споживачів готової продукції та 
підвищення ефективності збутової діяльності підприємства. 

Ключові слова: канал розподілу, логістика, розподільна логістика, логістичний канал. 
 

Постановка проблеми. В умовах відк-
ритої господарської економіки результати 
виробничо-діяльності підприємств залежать 
від правильного та раціонального вибору ро-
зподільних каналів, формалізації та впоряд-
кованості ланок просування матеріального 
потоку, що перетворюють розподільні ка-
нали на логістичні ланцюги. 

Від вибору розподільчого каналу та по-
рядку формування логістичного ланцюга, 
його потужності та гнучкості, широти асор-
тименту послуг, що надаються споживачам, 
якості даних послуг залежать можливості оп-
тимізації фізичного просування матеріаль-
них потоків підприємства та його ефектив-
ність у цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню особливостей, методів та 
інструментів управління логістичною діяль-
ністю присвячені наукові праці таких провід-
них вітчизняних та зарубіжних вчених, як 
А. Альбекова, Б. Анікіна, Д. Бауерсокса, Г. Бо-
лта, А. Гаджинського, О. Глогусь, Д. Джон-
сона, А. Кальченко, К. Клосса, Є. Крикавсь-
кого, Л. Міротіна, Ю. Неруша, В. Ніколай-
чука, О. Новікова, М. Окландера, Б. Плоткіна, 
А. Роднікова, А. Семененка, В. Сергеєва та ін-
ших.  Незважаючи на наукові досягнення, не-
обхідним є подальше узагальнення концеп-
туальних положень вибору розподільних 
каналів і їх перетворення у збутові логістичні 
ланцюги, що і обумовило постановку за-
дання, вибір мети та завдань дослідження.  

Формулювання цілей статті. Удоско-
налити науково-теоретичні положення  щодо 
вибору розподільних каналів і їх перетво-
рення у збутові логістичні ланцюги. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розподільча логістика є тією части-
ною логістики, яка інтегрована в сферу роз-
поділу, тобто здійснюється в післявироб-
ничий період. 

Розподільча логістика — це управління 
транспортуванням, складуванням та іншими 
матеріальними і нематеріальними операці-
ями, які здійснюються в процесі доведення 
готової продукції до споживача згідно з інте-
ресами і вимогами останнього, а також 

передачі, зберігання й обробки відповідної 
інформації. Інакше її ще називають маркети-
нговою або збутовою логістикою. Доцільно 
все ж використовувати термін «розподільча 
логістика» як такий, що найбільш точно відо-
бражає наявність у логістичній системі керу-
ючих впливів під час доведення готової про-
дукції до кінцевих споживачів [1]. 

Інтегрований погляд на функцію роз-
поділу почав розвиватися у 60-х — на початку 
70-х років. У цей період прийшло розуміння 
того, що поєднання різних функцій, які сто-
суються розподілу виготовленого продукту, в 
єдину функцію управління несе у собі вели-
кий резерв для підвищення ефективності. Ре-
зультатом інтегрованого підходу до реаліза-
ції різних функцій розподілу стало вклю-
чення розподілу в структуру функціональ-
ного управління організацій та підприємств. 

Принципова відмінність розподільчої 
логістики від традиційного розуміння збуту 
полягає насамперед у системному взаємозв'я-
зку процесу розподілу з процесами виробни-
цтва і закупівель під час управління матеріа-
льними потоками, а також системному 
взаємозв'язку всіх функцій всередині самого 
розподілу [1]. 

Завданням маркетингу, є виявлення і 
стимулювання попиту. Логістика ж покли-
кана задовольнити сформований маркетин-
гом попит з мінімальними витратами. Однак 
через спільність об'єкта вивчення логістика 
розподілу і маркетинг користуються спіль-
ними поняттями. Це стосується і каналів роз-
поділу. 

Є немало трактувань поняття «канал 
розподілу», які досить схожі, але трохи відрі-
зняються через суб’єктивне бачення кожного 
з авторів. Нижче наведена таблиця, у якій на-
ведені визначення терміну «канал розподілу» 
деякими авторами (табл. 1). 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку 
та спираючись на вищенаведені поняття, на 
думку авторів, канал розподілу — це система 
ланок, через яку здійснюється реалізація про-
дукції шляхом доведення товарів та послуг 
від виробника до кінцевого споживача з ме-
тою швидкого та ефективного реагування на 
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потреби споживчого ринку. Простими сло-
вами канал розподілу – це шлях, яким товари 
переміщуються від виробника до споживача. 

Таблиця 1  
Визначення терміну «канал розподілу» 

Автор Визначення 

К. Уотні 

Канал розподілу – міжорганізаційна сис-
тема, що залучена до задач створення 

продукції і послуги, доступних для спо-
живачів; 

Є. Голубков 
Канал розподілу – шлях, яким товари 

рухаються від виробника до споживача; 

О. Комяков 
Канал розподілу – визначене поєднання 

різних ланок і типів посередників, які 
здійснюють функції і потоки розподілу; 

Ф. Котлер, 
В. Щербак 

Канал розподілу – сукупність організа-
цій або окремих осіб, що приймають на 
себе або допомагають передати іншому 
суб'єктові право власності на конкрет-
ний товар або послугу на їх шляху від 

виробника до споживача; 

Є. Крикавсь-
кий,  

Н. Косар,  
А. Чубала 

Канал розподілу – сукупність незалеж-
них організацій (посередників), які бе-

руть участь у просуванні товару чи пос-
луги від виробника до споживача, який 
використовує цей товар для безпосеред-
нього споживання чи для виробництва 

інших товарів. 

Джерело: узагальнено авторами. 
Залежно від розмірів, потужності підп-

риємства-виробника, різноманітності проду-
кції та інших факторів, товаропровідна ме-
режа може складатися із одного, декількох 
або багатьох каналів розподілу, причому рі-
зні канали розподілу товарів можуть відрізня-
тися за структурою, типами торгових посере-
дників і проміжних складів, способами 
доставки вантажів, видами транспорту та ін. 
Сукупність каналів розподілу називається ро-
зподільчою мережею [2]. 

Використання каналів розподілу надає 
виробникам певні переваги: 

✓ економія фінансових засобів на роз-
поділ продукції; 

✓ можливість вкладення зекономлених 
засобів в основне виробництво; 

✓ продаж продукції більш ефектив-
ними способами; 

✓ висока ефективність забезпечення 
широкої доступності товару і 

✓ доведення його до цільових ринків; 
✓ скорочення обсягу робіт із розподілу 

продукції. 
Обрані канали безпосередньо вплива-

ють на швидкість, час, ефективність перемі-
щення і збереження продукції під час її дос-
тавки від виробника до кінцевого споживача. 
При цьому підприємства або особи, які утво-
рюють канал, виконують низку важливих фу-
нкцій [2]: 

1) проводять дослідницьку роботу зі 
збору інформації, необхідної для планування 
розподілу продукції та послуг; 

2) стимулюють збут шляхом створення 
і поширення інформації про товари; 

3) встановлюють контакти з потенцій-
ними покупцями; 

4) пристосовують товар до вимог поку-
пців; 

5) проводять переговори з потенцій-
ними споживачами продукції;  

6) організують товарорух (транспорту-
вання і складування); 

7) фінансують переміщення товарів ка-
налом розподілу; 

8) приймають на себе ризики, пов'язані 
з функціонуванням каналу. 

Всі або частину цих функцій може взяти 
на себе виробник, тоді витрати виробника 
зростають. Через спеціалізацію посередниць-
ких організацій вони нерідко виконують пе-
рераховані функції каналів розподілу товарів 
ефективніше. 

Узагальнено в розподільній логістиці 
канали можна охарактеризувати за кількістю 
складових їх рівнів. Рівень розподілу логісти-
чного потоку – це будь-який посередник – 
учасник логістичної системи, який виконує 
розподільні функції, трансформуючи матері-
альні потоки в процесі їх переміщення до кі-
нцевого пункту призначення. Довжина ка-
налу визначається за кількістю проміжних 
рівнів між виробником і споживачем [2]. 

Логістичний канал нульового рівня 
включає виробника і споживача, тобто розпо-
діл матеріального потоку здійснюється безпо-
середньо виробником. Такі канали часто ви-
користовуються для постачань продукції 
виробничо-технічного призначення, особ-
ливо якщо закуповуються великі партії, а та-
кож унікальна продукція. Вони передбача-
ють жорстку регламентацію графіка 
постачань, і тому дозволяють скоротити ви-
робничі цикли і складські площі [3]. 

Одно-, дво- і більше рівневі логістичні 
канали включають одного або декількох посе-
редників. Наприклад, канал, який включає оп-
товика, дрібного оптовика і роздрібного посе-
редника, є трирівневим. У багаторівневих 
каналах розподіл матеріальних потоків на по-
чатковому етапі здійснюється виробником, а 
потім посередницькими структурами [2]. 

З позицій виробників, які генерують ма-
теріальні потоки, чим більше рівнів має логі-
стичний канал, тим більше труднощів в узго-
дженості функціонування всіх ланок з 
просування матеріальних потоків до спожи-
вачів. 
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Також існують прямі та ешелоновані 
види логістичних каналів [3]. 

Перші встановлюються між продуцен-
тами та споживачами матеріального потоку, 
без використання посередницьких структур. 
Для цього виду розподільчого каналу харак-
терний контроль логістичних та маркетинго-
вих програм з боку виробника та обмеженість 
виходу на цільові ринки [4]. 

Для других характерним є викорис-
тання посередницьких структур (транспор-
тні та торгові підприємства) при переміщенні 
матеріальних потоків, які трансформують 
матеріальні потоки залежно від характеру 
збуту товарної продукції. Даний вид характе-
рний обмеженістю контролю виробника над 
управлінням матеріальними потоками та 
ослабленням контактів із споживачами [4]. 

При безлічі товарних потоків у гнучких 
логістичних системах використовуються як 
прямі, так і ешелоновані канали та ланцюги у 
співвідношенні, що залежить від цільових ри-
нків, стратегії підприємства та власних поте-
нційних можливостей логістичної системи. 

Прямі канали формуються в логістич-
ній системі, коли матеріальний потік є вузь-
коспеціалізованим, при великих обсягах, а та-
кож при реалізації складного технічного і 
технологічного товару. Ешелонований канал 
використовується при реалізації складної 
продукції, яка не потребує, наприклад, пу-
ско-налагоджувальних робіт. 

Прямі логістичні канали мають такі пе-
реваги, як створення умов для більш концен-
трованих і своєчасних заходів щодо коригу-
вання потокових процесів. Вони дозволяють 
швидше адаптуватися до вимог споживачів і 
контролювати процес управління матеріаль-
ними (товарними, вантажними) потоками. 

Переваги ешелонованих логістичних 
систем полягають у допомозі посередниць-
ких торгових та транспортних структур, які у 
логістичних каналах та ланцюгах відіграють 
активну роль щодо просування матеріаль-
ного потоку. Водночас посередницькі торгові 
та транспортні організації, що діють на ри-
нку, дуже неоднорідні за своїм статусом та ло-
гістичним потужностям, що проводиться еко-
номічною політикою. 

Створення прямих каналів розподілу в 
логістичних системах виправдано у таких ви-
падках: 

✓ витрати просування виправдову-
ються параметрами матеріального потоку, 
його потужністю та напруженістю; 

✓ невелика кількість споживачів матері-
ального потоку, ними поглинаються всі мате-
ріальні потоки, що генеруються виробником; 

✓ вузька спеціалізація товарного по-
току (технічно та технологічно складна про-
дукція, що вимагає від виробника монтажних 
та пуско-налагоджувальних робіт тощо); 

✓ не потрібні складські операції з пере-
робки матеріального потоку; 

✓ виробник має достатні фінансові ресу-
рси для створення та підтримки прямих каналів 
розподілу в логістичній системі підприємства. 

Вдаватися до формування ешелонова-
них каналів розподілу слід у таких випадках: 

✓ недостатня потужність матеріальних 
потоків покриття витрат на прямий збут че-
рез високий рівень роздробленості товарного 
ринку, у разі посередницькі структури тран-
сформують кілька матеріальних потоків від 
різних виробників на один комплексний ма-
теріальний потік; 

✓ додаткові вимоги споживачів до ор-
ганізації поставок та розміщення матеріаль-
них запасів (постачання точно в строк, після-
продажне та сервісне обслуговування, 
зосередження товарних запасів у посередни-
цьких ланках логістичних каналів, розташо-
ваних ближче до споживача; 

✓ горизонтальна структура ринку за 
певною номенклатурою продукції (дроб-
лення попиту на продукцію та матеріальних 
потоків у кожному із секторів ринку); 

✓ недостатність ресурсів у виробника 
для створення та утримання власних збуто-
вих підрозділів та інфраструктури; 

✓ порівняно низький рівень витрат за 
збутові логістичні функції та операції з дове-
денню матеріального потоку споживача. 

При виборі та формуванні логістичних 
каналів необхідно враховувати порівняльні 
характеристики гнучких логістичних систем, 
що набули великого поширення на практиці. 

Посередницькі структури є конкретні то-
ргові і транспортні суб'єкти шляху руху мате-
ріального потоку і поділяються на такі катего-
рії: незалежні посередники, збутові і 
транспортні структури виробників, постачаль-
ницькі і транспортні структури споживачів [5]. 

Незалежні посередники приймають всі 
ризики, пов'язані з подальшим просуванням 
матеріальних (товарних) потоків. Вони забез-
печують транспортування та зберігання ма-
теріальних цінностей, цим дозволяючи ско-
ротити запаси продукції та витрати на 
забезпечення транспортної інфраструктури 
у продуцентів та споживачів. Дані організації 
надають логістичні послуги в комплексі на пі-
дставі прийняття власних рішень щодо пода-
льшого просування матеріальних потоків. 

За дотримання логістичних принципів 
і, зважаючи на це, узгодження своїх дій не 
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тільки з суміжними постачальниками і спо-
живачами, але і з виробником, забезпечується 
висока координація процесу управління ма-
теріальними потоками, підвищується ефек-
тивність логістичних каналів і ланцюгів та до-
сягається синергетичний ефект у 
багаторівневому логістичному каналі [6]. 

Функціональна діяльність суб'єктів ло-
гістичних ланцюгів виробників та спожива-
чів аналогічна незалежним посередникам за 
винятком повної підконтрольності ланок ло-
гістичного ланцюга продуцентам та спожива-
чам, та відповідності асортиментного складу 
матеріальних потоків номенклатурі продук-
ції, що випускається та споживається. До осо-
бливостей даних логістичних ланцюгів і ла-
нок можна віднести також орієнтованість за 
територіальною ознакою та хорошу керова-
ність, що сприяє легшій реалізації сукупного 
потенціалу всіх учасників. 

Ефективність логістичних каналів та ла-
нцюгів визначається таким критерієм, як від-
ношення логістичних витрат виробника до 
отриманих результатів. Як головний оцінний 
показник виступає якісний показник – рівень 
обслуговування споживачів. 

Рівень обслуговування споживачів зале-
жить від багатьох факторів, наприклад [7]: 

✓ швидкості виконання та доставки за-
мовлення; 

✓ структури комплексу логістичних 
послуг, що надаються покупцям;  

✓ співвідношення кількісних та якіс-
них показників товарних потоків вимог спо-
живачів; 

✓ оптимальних параметрів товарних 
потоків; 

✓ транспортної інфраструктури та оп-
тимального вибору виду транспорту та тран-
спортних засобів; 

✓ оптимальної структури та кількості 
запасів у ланках логістичної ланцюга та умов 
зберігання та складування товарів; 

✓ узгоджену цінову політику у сфері 
надання логістичних послуг кінцевим спожи-
вачам. 

З метою конкретизації вибору логістич-
них каналів розподілу та їх суб'єктів, оптимі-
зації просування матеріального потоку необ-
хідно провести зіставлення комплексних та 
постатейних витрат логістичної системи (під-
приємства) на формування різних варіантів 
логістичних ланцюгів, за такими статтями ви-
трат [8]: 

✓ витрати підбір і навчання персоналу 
управлінню матеріальними потоками; 

✓ витрати на організацію просування 
матеріальних потоків; 

✓ адміністративні витрати; 
✓ транспортні витрати та витрати на 

вантажно-розвантажувальні роботи; 
✓ витрати утримання складського гос-

подарства; 
✓ витрати на інформаційне забезпе-

чення; 
✓ рівень комісійних виплат; 
✓ витрати на підготовку продукції до 

виробничого споживання; 
✓ витрати на передпродажний та піс-

ляпродажний сервіс. 
Економічний аналіз використання ок-

ремих логістичних каналів і ланцюгів має 
бути пов'язаний з потенційною можливістю 
збільшення потужності матеріальних потоків 
(зростання обсягів реалізації), а також зі збіль-
шенням їхньої напруженості (частоти поста-
вок). При формуванні логістичних каналів 
слід враховувати, як правило, довгостроко-
вість відносин з партнерами. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, помилки у виборі 
логістичного каналу, посередників та ланок у 
логістичному ланцюзі можуть призвести до 
послаблення або розриву логістичних зв'язків 
по всьому шляху просування матеріального 
потоку. Це може негативно вплинути на ре-
зультати функціонування всієї логістичної 
системи, її ефективності, на взаємини з посе-
редницькими структурами, що залучаються 
до управління потоковими процесами. 

За результатами вивчення основних ва-
ріантів каналів розподілу керівництво підп-
риємства повинне прийняти рішення про ви-
бір найбільш ефективної їх структури. При 
цьому постає задача управління обраним ка-
налом, що вимагає відбору і мотивації індиві-
дуальних посередників, а також оцінки їх ді-
яльності. Як правило, відомим фірмам 
залучити дилерів набагато простіше, ніж тим, 
які тільки починають свою діяльність або фі-
нансові та виробничі можливості яких обме-
жені. Якщо дозволяють можливості, доцільно 
створити особливий відділ з планування ро-
боти з дистриб’ютором в рамках служби мар-
кетингу, що значно підвищує ефективність 
функціонування каналів розподілу. Проте у 
будь-якому разі учасників каналу потрібно 
стимулювати.  

При створенні каналу товароруху на пе-
рше місце потрібно ставити вивчення двох 
питань: потреб клієнтів і пропозиції конкуре-
нтів. Як правило, споживача найбільш ціка-
вить: 1) своєчасна доставка товару; 2) готов-
ність постачальника задовольнити його 
термінові запити; 3) обережне поводження з 
товаром при погрузці і вигрузці; 4) готовність 
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постачальника прийняти назад дефективний 
товар і швидко замінити його; 5) готовність 

постачальника підтримувати товарно-мате-
ріальні запаси в необхідних клієнту розмірах. 
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Abstract.  
Reznik N., Kryvobok K., Litvynenko A. Selecting distribution channels and their transformation into 

sales logistics chains.  
Introduction. The widespread use of logistics in the practice of economic activity is explained by the need to reduce 

the time intervals between the purchase of raw materials and the supply of goods to the final consumer. The development of 
sales policy of the enterprise becomes more relevant, and the presence of logistics intermediaries, performing various func-
tions, becomes a necessary condition for the sale of products. 

The main purpose of any commercial enterprise is to make a profit. And every manager strives to get the most out of 
his business - high profits, low costs, the maximum number of regular customers, which is constantly growing, a large 
market share, etc. It is difficult to achieve such an ideal combination of indicators, but it is quite possible to get closer to 
such an ideal with the help of a rational system of management of all processes in the organization. One of the ways to 
increase the efficiency of the enterprise is the management of distribution channels. 

The relevance of this topic is determined by the current sales policy aimed at effective management of distribution 
channels. Most manufacturers offer their products to the market through intermediaries. Each of them seeks to form its own 
distribution channel. Such a channel is a collection of companies or individuals that take over or help transfer ownership of 
particular goods (service) on their way from the producer to the consumer. But not all manufacturers are able to involve in 
the distribution channel of those logistics intermediaries that suit them in their activities. Many people have to make great 
efforts to find the intermediaries they need and to organize an effective sales channel. That is why it is necessary to know 
the main types of logistics intermediaries and the importance of each of them in the distribution channel. 

Within the framework of logistics, the problem of civilized, economically justified mediation is considered. In general, 
the services of an intermediary are in demand if their cost is lower than the own costs of performing similar work offered by 
the intermediary.  Thus, the question of who needs to perform the various functions of the distribution channel is a question 
of relative efficiency. With the advent of the ability to more effectively perform the functions of the channel is rebuilt. 

However, when forming logistics channels, it should be remembered that the involvement of intermediaries, as a 
rule, prolongs the logistics chain. 
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Relevance of research. At the present stage of economic development of Ukraine, the market determines the condi-
tions for repositioning companies in accordance with the needs of consumers. Today, products on the market are oversatu-
rated, so every manufacturer is forced to fight for every consumer. The most important issue is the formation of an effective 
distribution system based on fierce competition and variable consumer demand to ensure the availability of goods and the 
continuity of the supply process. Unfortunately, the distribution system of domestic enterprises is still under development 
and cannot fully guarantee compliance of product distribution with current market trends. To solve this problem, it is 
advisable to learn from the experience of developed countries in the process of transforming sales channels. In order to sell 
goods and services, companies must combine the desires of consumers with their own capabilities to maximize profits. 

The purpose of the study is to consider distribution channels, their types, conditions of their choice, formation, 
transformation into sales logistics chains taking into account the functional activity of logistics chain entities in order to 
optimize the promotion of material flows from the enterprise to consumers and increase the efficiency of sales activities. 

Key words: distribution channel, logistics, distribution logistics, logistics channel. 
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 

 

Калініченко С. М., Омельченко Г. Ю., Грохольський В. П., Грібіник А. В., Грищенко Н. В. Аналіз ри-
зиків на ринку туристичних послуг. 

Сучасна сфера туризму по праву вважається однією з найбільш високоприбуткових сфер життєдіяльності, 
що динамічно розвиваються. Вона позитивно впливає на економіку держави, з кожним днем прогресує в порівнянні 
з іншими галузями і приносить державі великий соціальний та економічний ефект. Але водночас слід зазначити, 
що туризм – дуже пластичне явище, схильне до подій та втручань різного роду. Сфера туризму безпосередньо чи 
опосередковано пов'язана з безліччю супутніх економічних галузей і взаємодіє майже з усіма державними струк-
турами. Однак, незважаючи на свою привабливість і динамічність, сфера туризму доволі «примхлива» і вимагає 
до себе належної та професійної уваги. Зростання світового та українського туризму супроводжується підвище-
ним рівнем економічних, соціально-політичних та інших видів ризику, що впливають на учасників туристичного 
ринку та здатних значно коригувати туристичну активність. Крім соціально-економічних проблем сфери ту-
ризму, до яких відносять недосконалість нормативно-правової бази, неякісне та неоптимальне управління кад-
рами, слаборозвинену інноваційну діяльність та інше, існують проблеми, пов'язані з політичними та економіч-
ними перепадами та нестабільністю, застарілими системами зв'язку та комунікації. Перелічені проблеми не 
тільки гальмують розвиток цієї сфери діяльності, а й сприяють масовому відтоку доходів, які приносять державі 
туристські установи та організації. Сьогодні, у період активного розвитку туристичної індустрії, важливого 
значення набуває саме контроль ризиків. Кожен працівник туристичного підприємства несе відповідальність за 
життя та здоров'я споживачів-туристів, які постійно наражаються на небезпеку. При наданні туристичних 
послуг має бути забезпечений прийнятний рівень ризику для життя, здоров'я та власності туристів – як у 
звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, які можуть виникнути у місці перебування та відпочинку 

Ключові слова: ризики, класифікація ризиків, імовірність втрати, туристична діяльність, туристичні 
підприємства. 

 

Постановка проблеми. Врахувати всі 
фактори, що впливають на діяльність органі-

зацій у мінливій кон'юнктурі ринку, яка ха-
рактеризується шаленою швидкістю, не є 
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можливим. Багато з них може непередбачува-
ним чином змінюватися. З огляду на це при 
здійсненні підприємницької діяльності вини-
кає підстава для появи ризиків, а отже, є про-
блема управління окремими видами ризиків, 
які стають найбільш значущими для органі-
зації. Це справедливо і для туристичного біз-
несу. Виникає необхідність виділення ком-
плексу ризиків, пов'язаних з діяльністю під-
приємства, і приведення їх в цілісну систему. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Специфіку ризиків туристичної діяльно-
сті досліджено недостатньою мірою, а саме: 
С.Г. Нездоймінова та Н.М. Андрєєва запропо-
нували методику диверсифікації туристич-
ної фірми з метою пошуку стратегічних пер-
спектив для зміцнення підприємством 
сегменту ринку та розширення ним масшта-
бів діяльності [3]; А.В. Кравцова запропону-
вала класифікацію ризиків у туризмі [4]; 
А.О. Овчаров аналізує можливість управ-
ління туристичними ризиками [5]; В. Брич і 
С. Крамарчук пропонують для ефективного 
управління ризиками у туристичному бізнесі 
власну класифікацію [6]; I.М. Школа, 
Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук, 
В.Ф. Кифяк та ін. розглядають ризики як фа-
ктор впливу на ефективність діяльності тури-
стичного підприємства [7]; О.Р. Беднарська, 
О.Б. Свірська розкривають механізм управ-
ління ризиками для підприємств, що спеціа-
лізуються на міжнародному туризмі [8]; 
Р.Б. Кожухівська пропонує системи внутріш-
ніх і зовнішніх факторів, а також організа-
ційно-економічного механізму управління 
ризиками [9]. З аналізу поглядів на управ-
ління ризиками на туристичному підприємс-
тві витікає необхідність їх ідентифікації та 
оцінки за допомогою тих чи інших методів та 
прийомів з урахуванням специфіки діяльно-
сті відповідних підприємств. 

Формулювання цілей статті - дослі-
дження особливостей управління ризиками в 
туристичній індустрії, розробка напрямів 
удосконалення системи управління ризи-
ками на туристичному підприємстві.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Особливого значення сьогодні набу-
ває проблема збільшення кількості внутріш-
ніх та зовнішніх загроз безпеці туризму, які 
стають все більш значними і менш передба-
чуваними. При цьому визначення всього 
комплексу ризиків стає підготовчою фазою 
для вирішення базового завдання – забезпе-
чення безпеки туризму при проведенні тури-
стично-рекреаційного проектування. 

Поняття «безпека у туризмі» склада-
ється з низки аспектів: 

▪ безпека туристичних послуг, що пе-
редбачає відсутність неприпустимого ри-
зику, а також заподіяння шкоди життю, здо-
ров'ю, майну туриста під час поїздки; 

▪ безпека туристичної діяльності з 
огляду на відсутність заподіяння шкоди на-
вколишньому середовищу, матеріальним та 
духовним цінностям суспільства, безпеці дер-
жави під час подорожі; 

▪ захищеність життєво важливих інтере-
сів учасників туристичної індустрії (тур підп-
риємств, постачальників туристських послуг, 
працівників туристичної індустрії тощо). 

Порушення вимог безпеки в туристи-
чно-рекреаційному проєктуванні може приз-
вести до наслідків різного ступеня тяжкості – 
від невеликих порушень, що виявляються в 
отриманні незначної шкоди туристу, до най-
тяжчих наслідків, пов'язаних із загибеллю ту-
риста. В силу цієї обставини найбільша увага 
приділяється питанням забезпечення без-
пеки туристських поїздок. 

Діяльність із забезпечення безпеки в ту-
ристично-рекреаційному проєктуванні за-
безпечується застосуванням різних видів 
юридичної, організаційної, інформаційно-
технологічної та інших видів діяльності, ме-
тою яких є запобігання, нейтралізація або мі-
німізація ризиків у сфері туризму. 

Будь-яка туристична діяльність пов'я-
зана з певними ризиками – фінансовими, 
природними, екологічними, політичними, 
транспортними, комерційними, інвестицій-
ними, інфляційними, валютними, обумовле-
ними купівельною спроможністю клієнтів – з 
внутрішніми ризиками, що формуються в 
процесі створення туристичного продукту, 
та зовнішніми, тобто впливаючими ззовні. 

Наявність такої кількості різновидів ри-
зиків, які для кожного окремого туристич-
ного підприємства є особливими, зумовлює 
необхідність їх аналізу, обліку та управління. 

Завдяки досить об'ємній класифікації 
ризиків у туризмі, можна поєднати їх у групи 
(рис. 1). 

Залежно від масштабів ризику виділя-
ються п'ять рівнів системи забезпечення без-
пеки туризму: міжнародний, державний, ре-
гіональний, виробничий, особистісний. 

За ступенем впливу виділяють неприпу-
стимий (неприйнятний) та прийнятний ри-
зики. 

Оскільки забезпечення повної безпеки в 
реальних умовах практично недосяжне, виді-
ляють рівень ризику, який можна розглядати 
як прийнятний для життя та здоров'я турис-
тів і у звичайних умовах, і у надзвичайних си-
туаціях.  
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Рис. 1. Класифікація ризиків туристичної діяльності 
*Джерело: складено автором  

 

Неприпустимий рівень ризику встанов-
люють регулюючі органи як максимальний, 
при досягненні якого необхідно вжити захо-
дів щодо його усунення. 

За об'єктом ризики можуть зачіпати ту-
риста, турпідприємство, соціальні групи, сус-
пільство, державу, навколишнє природне се-
редовище. 

А) Ризики для туриста (екскурсанта) – 
це ризики, що поширюються під час здійс-
нення подорожі й охоплюють життя, здоро-
в'я, особисту недоторканність туриста та його 
майно. Через значну складність підрахувати 
небезпеки, з якими може зіткнутися турист 
під час подорожі, неможливо. Зарубіжні дос-
лідники класифікують ризики залежно від 
того, якій сфері вони притаманні, при цьому 
виділяються: 

1) соціальне середовище (включаючи 
економічну безпеку) поєднує ризики та небе-
зпеки, пов'язані з військово-політичним, кри-
міногенним, економічним, соціальним та 
правовим станом; 

2) природні, екологічні, медико-біологі-
чні ризики – ризики, пов'язані з гідрометеоро-
логічним, медико-біологічним, радіоактив-
ним, токсикологічним та екологічним станом; 

3) туризм і пов'язана з ним інфраструк-
тура, що включає організаційні (непрофесій-
ність персоналу, порушення договірних зобо-
в'язань та ін.) і технічні, в тому числі 
пожежонебезпеку (неналежний технічний 
стан використовуваних об'єктів туристичної 
індустрії, туристського спорядження та ін-
вентарю, порушення стандартів безпеки 
турорганізаціями), ризики; 

4) особисті чинники ризику туриста: 
▪ ризики, пов'язані з отриманням травм; 
▪ психофізіологічні (хронічні захворю-

вання туристів, емоційне перенапруження, 
неготовність до певних видів турів); 

▪ поведінкові (недотримання встановле-
них правил безпеки, відсутність необхідної 

інформації про особливості перебування в 
туристичній дестинації, власна неуважність 
та безтурботність); 

▪ психологічні (недосягнення особистих 
цілей у подорожі, невідповідність особистим 
уявленням та очікуванням туриста). 

Формуючи і реалізуючи туристичний 
продукт, туроператори зобов'язані прово-
дити аналіз щодо потенціальних ризиків для 
туристів та передбачити заходи для зни-
ження ризиків до прийнятного рівня. При 
цьому найпоширенішими ризиками є: 

✓ військово-політична небезпека (мож-
ливість проведення страйків у містах, популя-
рних у туристів, ходи опозиції). Основними 
заходами з мінімізації ризиків є розробка аль-
тернативних маршрутів з метою уникнення 
зустрічей із протестуючими у місті та інфор-
мування туристів про потенційно небезпечні 
райони; 

✓ ризик конфлікту культур (культур-
ний антагонізм місцевих жителів, консерва-
тизм у поведінці). Основними заходами щодо 
забезпечення безпеки можуть стати роз'ясню-
вальні бесіди з туристами, що стосуються 
правил поведінки в країні тимчасового пере-
бування, що враховують місцеві традиції; ін-
формування про посадових осіб (консульсь-
ких та посольських служб), здатних у разі 
непорозуміння прояснити ситуацію; пого-
дження розробленого маршруту з місцевою 
адміністрацією або місцевою громадою; 

✓ травмонебезпека, пов'язана із прохо-
дженням маршруту підвищеної складності. 
Заходи мінімізації травмонебезпеки можуть 
забезпечуватися за допомогою інформування 
туристів про основні фактори ризику отри-
мання травм; застосування спеціальних засо-
бів індивідуального захисту туристів та вико-
ристання системи оповіщення у разі 
виникнення загрози безпеці; проведення не-
обхідних інструктажів із безпеки; моніторинг 
стану здоров'я туристів. 

Ризики в туризмі 

За масштабом ризику: 
• Міжнародний 
• Державний 
• Регіональний 
• Виробничий 
• Особистий 

За ступенем впливу: 
• Прийнятний 
• Неприйнятний 
• (неприпустимий) 

За об’єктами ризику: 

Для туриста: 
• Соціальне середовище 
• Природні 
• Інфраструктура 
• Особисті чинники 

Для туристичного підприємства: 
• Ризик дестинації 
• Споживчий 
• Виробничий 
• Кадровий 



Інноваційні напрями менеджменту підприємств  

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 3 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 29 ~ 

Б) Ризики для турпідприємства мо-
жуть бути умовно класифіковані на групи: 

1) ризик дестинації залежить від глоба-
льних соціально-економічних показників, се-
ред яких – можливі коливання курсу валют, 
зміни споживчих цін, платіжного балансу, рі-
вня ВВП тощо; 

2) споживчий ризик характеризує сере-
дню тривалість і тип турів, глибину продажів 
турів, сезонність попиту, зміни споживчих 
переваг та ін.; 

3) виробничий (підприємницький) ри-
зик перебуває під впливом зовнішніх та внут-
рішніх факторів. 

Основними виробничими ризиками, 
що формуються під впливом зовнішніх фак-
торів, є: 

✓ економічні, що виражаються в досту-
пності капіталу, кредитів, загальної ліквідно-
сті валюти; 

✓ бізнес-ризики, що залежать від діяль-
ності конкурентів, можливості копіювання 
туристичних продуктів, роботи партнерів і 
постачальників туристичних послуг; 

✓ технологічні, що визначаються мож-
ливістю використання електронної комерції, 
зовнішніх баз даних, проривних технологій; 

✓ політичні, що спираються на зміни в 
законодавстві, діях регулюючих органів. 

Внутрішні ризики турфірми пов'язу-
ються із загальним менеджментом в організа-
ції, маркетинговою діяльністю, фінансовим 
добробутом, психологічним кліматом в орга-
нізації тощо; 

4) кадровий ризик базується на кваліфі-
кації персоналу підприємства, його непраце-
здатності, плинності кадрів та некомпетент-
ності в цілому, а також враховує можливі 
помилки при комунікації зі споживачами, ви-
тік інформації, можливі посадові злочини та 
підрив ділової репутації. 

За місцем розташування щодо об'єкта 
ризики можна поділити на зовнішні та внут-
рішні. 

За суб'єктом (джерелом) ризику виділя-
ють ризики: 

1) природного характеру, які не зале-
жать від діяльності людини (наприклад, зем-
летрусу); 

2) соціального характеру, пов'язані з со-
ціальними кризами (страйки, сутички); 

3) техногенного характеру, пов'язані з 
господарською діяльністю людини (напри-
клад, забруднення довкілля); 

4) надзвичайних ситуацій. 
За можливістю страхування: 
1) страховані ризики – це ризики, які 

можуть бути передані у порядку зовнішнього 

страхування відповідним страховим органі-
заціям; 

2) нестраховані ризики – ризики, за 
якими відсутня пропозиція відповідних стра-
хових товарів на страховому ринку. 

Для мінімізації ризиків даних категорій 
розроблено методи ризик-менеджменту 
туроператора як ключової фігури у туристи-
чно-рекреаційному проєктуванні. 

1. Метод уникнення ризику – стає ефе-
ктивним у тому випадку, коли ризик для 
туроператора невиправдано високий або не-
припустимий. Метод може припускати, на-
приклад, повну відмову від реалізації турів на 
конкретний напрямок, пов'язаний з потен-
ційною небезпекою для життя та здоров'я ту-
риста. 

2. Метод передачі (страхування) ри-
зику. Оскільки частина ризиків у туризмі є 
страхованими, вони можуть бути передані 
страховим компаніям. Найбільш пошире-
ними видами страхування в туризмі є страху-
вання туристів, їх майна, а також страхування 
від невиїзду. Головними видами страхування 
для турфірм виступають майнове страху-
вання турпідприємств, страхування економі-
чних ризиків турпідприємства, страхування 
цивільної відповідальності туроператора. 

3. Метод створення системи обмежень, 
пов'язаний із встановленням чітких обмежень 
для поточної діяльності туроператора. Та-
кими рамками можуть бути, наприклад, міні-
мальний пороговий рівень комісій, максима-
льна кількість видів туристичних програм та 
пропозицій тощо. 

4. Метод дисипації полягає у поділі ри-
зику з контрагентами, а також його регіона-
льний або зональний розподіл. Наприклад, 
різні учасники туристичного ринку можуть 
мінімізувати свої ризики шляхом поєднання 
в асоціації, альянси. 

5. Метод утримання ризику, пов'яза-
ний з використанням ризику туроператором, 
наприклад, розробки і пропозиції турів на 
новий напрям. Цей спосіб допомагає актив-
ніше стимулювати контроль ризику, незва-
жаючи на існуючу потенційну можливість 
збитків. 

В) Ризики для соціальних груп, суспільс-
тва, держави полягають у руйнівному та невпо-
рядкованому розвитку сфери туризму та вклю-
чають негативні наслідки такого розвитку. 
Динамічне зростання обміну туристами між 
країнами може сприяти суттєвому збільшенню 
ризиків, пов'язаних з використанням «туристи-
чних каналів» для злочинної діяльності. 

Крім того, ризики для соціальних груп 
та суспільства можуть призвести до завдання 
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збитків та втрати культурних цінностей, 
зміни способу життя корінного населення. 
Вони можуть виражатися: 

1) у ризику втрати культурних ресурсів 
через неконтрольоване та ненормоване їх ви-
користання; 

2) у ризику зміни місцевої індивідуаль-
ності та цінностей, в основі якого лежить ко-
мерціалізація місцевої культури, стандарти-
зація всіх об'єктів туризму, пристосування до 
запитів туристів; 

3) у ризику конфлікту культур через ві-
дмінності культурних, релігійних та етніч-
них поглядів туристів, цінностей та стилів 
життя, через володіння різними мовами та рі-
внями достатку. 

Г) Ризики для навколишнього природ-
ного середовища, пов'язані з довготривалими 
змінами екології, довкілля, що призводять до 
негативних наслідків для населення та людс-
тва в цілому. 

Численні ризики у туристичній сфері 
не обов'язково означають відсутність можли-
востей розвитку дестинації за допомогою ту-
ристично-рекреаційного проєктування. На-
впаки, класифікація ризиків, що включає 
небезпеки, які виникають при різних видах 
взаємодій, підтверджує той факт, що сьогодні 
для забезпечення безпеки як самих туристів, 
так і туристичних підприємств і територій в 

цілому необхідно вдаватися до комплексного 
підходу і враховувати всі необхідні заходи під 
час проєктування турпродукту. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, туристичний біз-
нес, як і будь-який вид підприємництва, міс-
тить у собі величезну кількість явних і прихо-
ваних загроз, однаково небезпечних як для 
туристів, так і для виробників та реалізаторів 
туристичних послуг. 

У зв'язку з цим ризики у туризмі мають 
розгалужену класифікацію за різними озна-
ками. Управління ризиками або ризик-мене-
джмент являє собою процес прийняття та ви-
конання управлінських рішень, спрямованих 
на зниження ймовірності виникнення не-
сприятливого результату та мінімізацію мож-
ливих втрат, спричинених їх реалізацією. 

Саме використання методів ризик-ме-
неджменту щодо діяльності туроператора як 
ключової фігури на ринку туристичних пос-
луг дозволить оптимізувати наявні ризики та 
спрогнозувати можливі. 

Надана класифікація ризиків може 
бути використана для оцінки ризиків турис-
тичного підприємства, а в подальшому – для 
прийняття керівництвом підприємства рі-
шень у сфері управління ризиками, а саме 
для розробки заходів щодо їх упередження 
або мінімізації негативного впливу. 
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Abstract.  
Kalinichenko S., Omelchenko H., Grokholskyi V., Gribinyk A., Hryschenko N. Analysis of risks in the 

tourism service market.  
The modern sphere of tourism is one of the most profitable spheres of life, which is developing dynamically. It has a 

positive effect on the state's economy, progresses day by day in comparison with other industries and brings great social 
and economic effect to the state. But at the same time, it should be noted that tourism is a very flexible phenomenon, prone 
to events and interventions of various kinds. The field of tourism is directly or indirectly related to many related economic 
sectors and interacts with almost all government agencies. However, despite its attractiveness and dynamism, the field of 
tourism is very “whimsical” and requires proper and professional attention. The growth of world and Ukrainian tourism 
is accompanied by an increased level of economic, socio-political and other types of risk that affect participants in the tourism 
market and can significantly adjust tourism activity. In addition to socio-economic problems in the field of tourism, which 
include the imperfection of the legal framework, poor and suboptimal human resources management, underdeveloped inno-
vation, etc., there are problems related to political and economic turmoil and instability, outdated communication and com-
munication systems. These problems not only hinder the development of this area of activity, but also contribute to the 
massive outflow of income brought to the state by tourist institutions and organizations. Today, in the period of active 
development of the tourism industry, risk control is becoming important. Every employee of a tourist enterprise is respon-
sible for the life and health of consumers – tourists who are exposed constantly to danger. The provision of tourist services 
must ensure an acceptable level of risk to the life, health and property of tourists – both in normal conditions and in emer-
gencies that may occur at the place of stay and recreation. 

Key words: risks, risk classification, probability of loss, tourist activity, tourist enterprises. 

Стаття надійшла до редакції 18.03.2021 р. 
Бібліографічний опис статті: 
Калініченко С. М., Омельченко Г. Ю., Грохольський В. П., Грібіник А. В., Грищенко Н. В. Аналіз ризиків на 

ринку туристичних послуг. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 3. С. 26-31. 
 
Kalinichenko S., Omelchenko H., Grokholskyi V., Gribinyk A., Hryschenko N. Analysis of risks in the tourism 

service market. Actual problems of innovative economy. 2021. No. 3, pp. 26-31. 

 
УДК: 338; JEL classification: F52 
DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-3-6 
 

ЛЮБОХИНЕЦЬ Лариса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент,  
завідувач кафедри економічної теорії та економічної безпеки,  

Хмельницький національний університет, ORCID ID : 0000-0003-1578-615X 
 

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕЙТИНГІВ ОЦІНЮВАННЯ УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
З УРАХУВАННЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Любохинець Л. С. Аналіз регіональних рейтингів оцінювання умов ведення бізнесу з урахуванням 
забезпечення економічної безпеки підприємств. 

У статті представлено результати аналізу сучасного стану середовища функціонування підприємств з 
позиції забезпечення економічної безпеки, визначені на рівні регіональної економіки. Виявлено основні тенденції 
динамічних змін умов ведення бізнесу за результатами аналізу регіональних показників. Охарактеризовано інди-
катори регіональної рейтингової оцінки умов ведення бізнесу Doing Business та їх динаміка в сучасних умовах 
забезпечення економічної безпеки підприємств. Представлений аналіз у регіональному розрізі дозволяє визначити 
основні тенденції сприяння розвитку бізнесу та джерела виникнення проблем, на які система економічної безпеки 
конкретних суб’єктів господарювання змушена реагувати певним чином. При цьому «сила» такої реакції повинна 
бути пропорційною впливу та у певних випадках попередження і нівелювання загроз може бути неможливим або 
бути поза межею компетентності конкретних суб’єктів управління. Тому адаптаційні процеси також можуть 
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використовуватись у забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарювання, що переважно пов’язано із нега-
тивним інституційним впливом. Такі умови ведення бізнесу потребують від менеджменту підприємств опера-
тивної реакції і певного ступеня гнучкості, що дозволяє нівелювати потенційні загрози, адаптуватись до непере-
борних обставин і у результаті сприяти забезпеченню економічної безпеки в цілому. 

Ключові слова: регіональний індекс умов ведення бізнесу Doing Business, економічна безпека, індикатори 
ведення бізнесу, рейтингова оцінка.  

 

Постановка проблеми. Стан розвитку 
бізнес-середовища впливає на економічну ак-
тивність суб'єктів господарювання, при 
цьому динаміка регіональних індикаторів 
рейтингової оцінки умов ведення бізнесу є ос-
новним інструментом регулювання діяльні-
стю підприємств у конкурентному середо-
вищі, що, в свою чергу, виступає перед-
умовою використання потенціалу бізнесу за-
для підвищення ефективності і стабільності 
економіки. З метою стабільного розвитку ве-
ликого, середнього та малого бізнесу в Укра-
їні та становлення конкурентоспроможної 
економіки необхідно забезпечити сприятливі 
умови формування ділового та інвестицій-
ного клімату. Забезпечення сприятливих 
умов ведення бізнесу – це шлях для залучення 
інвестицій в економіку, можливість віднов-
лення економічного зростання, стабілізації 
національної економіки, імплементації кра-
щих практик якісного та ефективного регу-
лювання бізнес-процесів на основі монітори-
нгу індикаторів індексу Regional Doing 
Business, в тому числі з позиції забезпечення 
економічної безпеки промислових підпри-
ємств. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми визначення умов та потенцій-
них загроз для ведення бізнесу висвітлені в 
працях Т. Васильцева, З. Варналія, Н. Гавлов-
ської, Г. Козаченко, В. Нижника, Є. Рудніче-
нка, аспекти формування сприятливого біз-
нес-середовища досліджували І. Біла, 
Н. Насікан, О. Пікулик, Т. Орєхова, Н. Яки-
мова та ін. Проте мінливість ринкових умов 
впливає на стан бізнес-середовища та умови 
ведення бізнесу, що потребує постійного мо-
ніторингу та детального дослідження для ви-
значення особливостей функціонування 
суб’єктів господарської діяльності національ-
ної економіки. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є аналіз регіональних рейтингів оціню-
вання умов ведення бізнесу за динамікою ін-
дикаторів індексу Regional Doing Business з 
позиції забезпечення економічної безпеки 
промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Економічна безпека та ефективне 
функціонування промислових підприємств 
залежить не лише від середовища, сформова-
ного на рівні країни, але й від середовища на 

регіональному рівні, яке можливо охаракте-
ризувати за допомогою Regional Doing 
Business, що визначався за підсумками 2017, 
2018 та 2020 років. Даний рейтинг вимірює 
сприятливість клімату в обласних центрах 
України і сформований на підставі опиту-
вання українських підприємців згідно з адап-
тованою методологією Doing Business Світо-
вого банку. Слід зазначити, що кожен рік 
методологія оцінювання була різною. У 
2020 році рейтинг Regional Doing Business ви-
значається за сумою балів, набраних за 6 по-
казниками, а саме додано 1 показник у порів-
нянні з попередніми роками – електронні 
сервіси. Таким чином у 2020 році до переліку 
показників належать [1]: 

1) започаткування бізнесу; 
2) сплата місцевих податків; 
3) оформлення земельної ділянки; 
4) приєднання до електромереж; 
5) одержання дозволів на будівництво; 
6) електронні сервіси. 
Загальна максимальна кількість балів за 

методологією – 600. Оскільки методологія оці-
нювання Regional Doing Business змінювалася 
щорічно, то аналіз будемо проводити за міс-
цем у рейтингу, а не за кількістю отриманих 
балів. Результати оцінювання Regional Doing 
Business наведено у табл. 1. 

Протягом аналізованого періоду відбу-
ваються суттєві зміни у рейтингу Regional 
Doing Business, в першу чергу це пов’язано із 
реформою децентралізації, яка направлена 
на створення громад та визначення потенцій-
них ресурсних можливостей для економіч-
ного та соціального розвитку з метою на-
дання якісних послуг жителям областей 
України. У 2020 році значні покращення спо-
стерігаються у діяльності Запорізької області, 
яка піднялась на 10 позицій, Чернівецької об-
ласті – на 6 позицій та Чернігівської, Сумсь-
кої, Одеської областей, які піднялись на 4 по-
зиції у рейтингу. Перші позиції у рейтингу 
займають Житомирська (1 місце), Чернігів-
ська (2 місце), Рівненська (4 місце), Івано-Фра-
нківська (5-6 місце), Вінницька (5-6 місце) об-
ласті та м. Київ (3 місце). Однак слід 
зазначити, що з 600 балів лідер у рейтингу 
Житомирська область отримала 356 балів, 
тобто 59,33% від 100% можливих, а найменшу 
кількість балів отримала Миколаївська об-
ласть – 303 бали або 50,5% від 100% можливих. 
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Стосовно Хмельницької області необхідно за-
значити стрімке падіння у рейтингу з 13 мі-
сця у 2017 році до 24 місця у 2020 році, що 

свідчить про погіршення ситуації та виник-
нення нових загроз для промислових підпри-
ємств досліджуваного регіону. 

Таблиця 1 
Результати оцінювання Regional Doing Business  

за підсумками 2017, 2018 та 2020 років, місце у рейтингу* 
2017 рік 2018 рік 2020 рік 

Місце Регіон Місце Регіон Місце Регіон 
1 Сумська область 1 Вінницька область 1 Житомирська область 
2 Львівська область 2 Івано-Франківська область 2 Чернігівська область 

3-4 Івано-Франківська область 3 Житомирська область 3 Київ 
3-4 Кіровоградська область 4 Київ 4 Рівненська область 
5 Тернопільська область 5 Львівська область 5-6 Івано-Франківська область 

6-8 Закарпатська область 6-7 Чернігівська область 5-6 Вінницька область 
6-8 Полтавська область 6-7 Рівненська область 7 Волинська область 
6-8 Київ 8 Волинська область 8 Львівська область 
9 Вінницька область 9-10 Кіровоградська область 9 Дніпропетровська область 
10 Одеська область 9-10 Донецька область 10 Донецька область 
11 Волинська область 11 Тернопільська область 11 Сумська область 
12 Чернівецька область 12 Дніпропетровська область 12 Полтавська область 
13 Хмельницька область 13 Полтавська область 13-14 Запорізька область 

14-16 Донецька область 14 Миколаївська область 13-14 Тернопільська область 
14-16 Житомирська область 15 Сумська область 15 Кіровоградська область 
14-16 Черкаська область 16 Хмельницька область 16 Закарпатська область 

17 Харківська область 17-18 Херсонська область 17 Черкаська область 
18-19 Дніпропетровська область 17-18 Черкаська область 18 Одеська область 
18-19 Київська область 19 Закарпатська область 19 Чернівецька область 

20 Миколаївська область 20 Київська область 20-21 Київська область 
21 Рівненська область 21 Харківська область 20-21 Луганська область 
22 Запорізька область 22 Одеська область 22 Харківська область 
23 Чернігівська область 23 Луганська область 23 Херсонська область 
24 Херсонська область 24 Запорізька область 24 Хмельницька область 
25 Луганська область 25 Чернівецька область 25 Миколаївська область 

*сформовано автором за даними [2, 3, 4] 
Для більш детальної характеристики 

стану областей України необхідно розгля-
нути складові рейтингу; спочатку проаналі-
зуємо показник, що характеризує започатку-
вання бізнесу (табл. 2) і який вимірює 
простоту започаткування бізнесу за наступ-
ними умовами [1]:  

1) час на започаткування бізнесу, що ви-
мірюється у календарних днях (max 50 балів);  

2) кількість візитів – кількість будь-яких 
взаємодій заявника із зовнішніми особами 
(max 40 балів); 

3) відкритість інформації – відображає її 
доступність та оцінюється на основі аналізу 
витраченого часу на пошук відомостей у офі-
ційних джерелах (max 10 балів). 

З наведених даних у табл. 2 можна зро-
бити висновки, що процес децентралізації ві-
добразився на процедурних аспектах започа-
ткування бізнесу, і лідерами серед областей у 
рейтингу за підсумками 2020 року є 1 місце – 
Чернівецька (82 бали), 2 місце – Івано-Фран-
ківська (80 балів), 3 і 4 місця – Житомирська та 
Закарпатська (79 балів), 5 і 6 місця – Луганська 
та Полтавська (78 балів). Хмельницька об-
ласть втратила свої позиції і з 2 місця у 
2017 році перемістилась на 23-24 місце у 
2020 році. Такі тенденції переважно пов’язані 

з інституційними аспектами діяльності дозві-
льної системи і державних органів влади, які 
не сприяли покращенню ситуації на місцях.  

Наступною складовою у рейтингу 
Regional Doing Business є показник сплати міс-
цевих податків, що наведений у табл. 3. Показ-
ник сплати місцевих податків вимірює тягар, 
що накладається на бізнес місцевими подат-
ками. Кожен з податків оцінюється за шкалою 
від 0 до 15 балів. Податками, що аналізуються 
за компонентом, є такі [1]: 

1) податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки (для юридичних осіб);  

2) туристичний збір; 
3) земельний податок; 
4) ставка єдиного податку для 1 групи; 
5) ставка єдиного податку для 2 групи. 
Додатково на рейтинг впливає відкри-

тість даних про вказані податки (решта 25 ба-
лів). Розрахунок балів здійснюється за складо-
вими [1]:  

1) наявність інформації на веб-сайтах 
(максимум 15 балів); 

2) повна інформація про місцеві пода-
тки (ставки, реквізити для сплати) (максимум 
10 балів).  

З наведених даних у табл. 3 можна зро-
бити висновки, що у 2020 році серед лідерів за 
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показником сплати місцевих податків є такі об-
ласті: 1 місце – Рівненська (61 бал), 2 місце – До-
нецька (53 бали), 3 місце – Житомирська (50 ба-
лів), 4 місце – Кіровоградська (49 балів) та 

5 місце – Одеська (46 балів). Хмельницька об-
ласть знаходиться у межах 8-12 місця стабільно, 
за досліджуваний період. 

Таблиця 2 
Результати оцінювання Regional Doing Business за показником  

започаткування бізнесу у 2017, 2018 та 2020 роках, місце у рейтингу* 
2017 рік 2018 рік 2020 рік 

Місце Регіон Місце Регіон Місце Регіон 
1 Сумська область 1 Житомирська область 1 Чернівецька область 
2 Хмельницька область 2-3 Вінницька область 2 Івано-Франківська область 

3-5 Запорізька область 2-3 Чернігівська область 3-4 Закарпатська область 
3-5 Київська область 4-5 Дніпропетровська область 3-4 Житомирська область 
3-5 Кіровоградська область 4-5 Сумська область 5-6 Луганська область 

6-10 Івано-Франківська область 6-7 Рівненська область 5-6 Полтавська область 
6-10 Львівська область 6-7 Чернівецька область 7-8 Одеська область 
6-10 Черкаська область 8 Кіровоградська область 7-8 Київ 
6-10 Чернігівська область 9-10 Волинська область 9-11 Запорізька область 
6-10 Київ 9-10 Київ 9-11 Донецька область 
11-16 Волинська область 11-14 Миколаївська область 9-11 Рівненська область 
11-16 Миколаївська область 11-14 Тернопільська область 12-13 Волинська область 
11-16 Одеська область 11-14 Харківська область 12-13 Чернігівська область 
11-16 Рівненська область 11-14 Хмельницька область 14-15 Тернопільська область 
11-16 Тернопільська область 15 Запорізька область 14-15 Сумська область 
11-16 Херсонська область 16-18 Київська область 16-17 Дніпропетровська область 
17-19 Вінницька область 16-18 Полтавська область 16-17 Львівська область 
17-19 Дніпропетровська область 16-18 Херсонська область 18 Херсонська область 
17-19 Харківська область 19-20 Львівська область 19 Вінницька область 
20-22 Житомирська область 19-20 Черкаська область 20-22 Харківська область 
20-22 Закарпатська область 21 Івано-Франківська область 20-22 Київська область 
20-22 Чернівецька область 22 Одеська область 20-22 Кіровоградська область 

23 Полтавська область 23 Закарпатська область 23-24 Миколаївська область 
24 Донецька область 24 Донецька область 23-24 Хмельницька область 
25 Луганська область 25 Луганська область 25 Черкаська область 

 

Таблиця 3 
Результати оцінювання Regional Doing Business за показником  

сплата місцевих податків у 2017, 2018 та 2020 роках, місце у рейтингу* 
2017 рік 2018 рік 2020 рік 

Місце Регіон Місце Регіон Місце Регіон 
1 Сумська область 1-2 Харківська область 1 Рівненська область 

2-7 Волинська область 1-2 Донецька область 2 Донецька область 
2-7 Івано-Франківська область 3 Кіровоградська область 3 Житомирська область 
2-7 Львівська область 4-8 Рівненська область 4 Кіровоградська область 
2-7 Одеська область 4-8 Чернівецька область 5 Одеська область 
2-7 Черкаська область 4-8 Миколаївська область 6-7 Тернопільська область 
2-7 Київ 4-8 Херсонська область 6-7 Харківська область 
8-12 Житомирська область 4-8 Івано-Франківська область 8-10 Волинська область 
8-12 Закарпатська область 9-14 Житомирська область 8-10 Закарпатська область 
8-12 Запорізька область 9-14 Вінницька область 8-10 Хмельницька область 
8-12 Луганська область 9-14 Хмельницька область 11-13 Черкаська область 
8-12 Хмельницька область 9-14 Полтавська область 11-13 Чернівецька область 
13-15 Миколаївська область 9-14 Черкаська область 11-13 Херсонська область 
13-15 Полтавська область 9-14 Одеська область 14-15 Чернігівська область 
13-15 Харківська область 15-18 Сумська область 14-15 Вінницька область 
16-20 Дніпропетровська область 15-18 Волинська область 16-17 Сумська область 
16-20 Кіровоградська область 15-18 Тернопільська область 16-17 Полтавська область 
16-20 Рівненська область 15-18 Львівська область 18 Київ 
16-20 Тернопільська область 19 Закарпатська область 19 Миколаївська область 
16-20 Чернівецька область 20 Луганська область 20-22 Львівська область 
21-25 Вінницька область 21 Київська область 20-22 Запорізька область 
21-25 Донецька область 22-24 Дніпропетровська область 20-22 Київська область 
21-25 Київська область 22-24 Київ 23-24 Івано-Франківська область 
21-25 Херсонська область 22-24 Запорізька область 23-24 Луганська область 
21-25 Чернігівська область 25 Чернігівська область 25 Дніпропетровська область 

*сформовано автором за даними [2, 3, 4] 
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Результати оцінювання Regional Doing 
Business за показником оформлення земельної 
ділянки наведено у табл. 4. Компонент оформ-
лення земельної ділянки вимірює простоту 
оформлення та отримання права оренди земе-
льної ділянки. Рейтинг за компонентом визна-
чають такі показники, як [1]:  

1) час (max 35 балів) – вимірюється у кале-
ндарних днях; 

2) кількість візитів (max 30 балів) – кіль-
кість будь-яких взаємодій власника об’єкту не-
рухомості із зовнішніми особами; 

3) витрати коштів (max 35 балів) – включа-
ють у себе лише офіційні платежі. 

Таблиця 4 
Результати оцінювання Regional Doing Business за показником  

оформлення земельної ділянки у 2017, 2018 та 2020 роках, місце у рейтингу* 
2017 рік 2018 рік 2020 рік 

Місце Регіон Місце Регіон Місце Регіон 
1-2 Львівська область 1 Вінницька область 1 Сумська область 
1-2 Тернопільська область 2 Київ 2-3 Чернівецька область 
3-4 Вінницька область 3 Чернігівська область 2-3 Луганська область 
3-4 Полтавська область 4 Полтавська область 4-5 Чернігівська область 
5-6 Закарпатська область 5 Івано-Франківська область 4-5 Черкаська область 
5-6 Сумська область 6 Донецька область 6 Житомирська область 
7-8 Івано-Франківська область 7 Волинська область 7 Вінницька область 
7-8 Київ 8-10 Житомирська область 8-10 Київ 

9-10 Житомирська область 8-10 Кіровоградська область 8-10 Дніпропетровська область 
9-10 Кіровоградська область 8-10 Львівська область 8-10 Полтавська область 
11-13 Волинська область 11-13 Рівненська область 11 Запорізька область 
11-13 Миколаївська область 11-13 Закарпатська область 12-14 Івано-Франківська область 
11-13 Чернігівська область 11-13 Луганська область 12-14 Львівська область 
14-17 Донецька область 14 Миколаївська область 12-14 Київська область 
14-17 Запорізька область 15 Київська область 15-16 Волинська область 
14-17 Луганська область 16-17 Дніпропетровська область 15-16 Харківська область 
14-17 Рівненська область 16-17 Тернопільська область 17-19 Кіровоградська область 
18-19 Дніпропетровська область 18-19 Сумська область 17-19 Одеська область 
18-19 Хмельницька область 18-19 Херсонська область 17-19 Миколаївська область 
20-23 Київська область 20 Одеська область 20 Донецька область 
20-23 Херсонська область 21 Черкаська область 21-22 Закарпатська область 
20-23 Черкаська область 22 Харківська область 21-22 Хмельницька область 
20-23 Чернівецька область 23 Хмельницька область 23-24 Херсонська область 
24-25 Одеська область 24-25 Чернівецька область 23-24 Рівненська область 
24-25 Харківська область 24-25 Запорізька область 25 Тернопільська область 

*сформовано автором за даними [2, 3, 4] 
За показником оформлення земельної 

ділянки лідерами серед областей у 2020 році: 
1 місце – Сумська область (79 балів), 2-3 місця 
– Чернівецька та Луганська (77 балів), 4-5 мі-
сця – Чернігівська та Черкаська область 
(75 балів). Хмельницька область за цим показ-
ником займає 23-24 місце, що дещо нижче у 
порівнянні з 2017 роком (18-19 місце). 

Результати оцінювання Regional Doing 
Business за показником приєднання до елект-
ромереж наведено у табл. 5.  

Компонент приєднання до електроме-
реж вимірює простоту приєднання нового 
об’єкта будівництва до електромереж і визна-
чається показниками [1]:  

1) час (max 30 балів) – вимірюється у ка-
лендарних днях; 

2) витрати коштів (max 30 балів) – вклю-
чають у себе лише офіційні платежі; 

3) кількість візитів (max 30 балів) – кіль-
кість будь-яких взаємодій власника об’єкту 
нерухомості із зовнішніми особами; 

4) надійність електропостачання: SAIDI 
(max 5 балів) та SAIFI (max 5 балів) – 

визначається за показниками SAIDI та SAIFI, 
розрахованими за календарний рік, що пере-
дує року складання рейтингу, а джерелом ін-
формації щодо показників є офіційні дані 
НКРЕКП. 

За показником приєднання до електро-
мереж лідерами серед областей у 2020 році є 
такі: 1 місце – Житомирська область (75 ба-
лів), 2 місце – Тернопільська область 
(74 бали), 3 місце – Волинська область 
(71 бал), 4 місце – Полтавська область (70 ба-
лів) та 5 місце – Івано-Франківська область 
(67 балів). Хмельницька область займає у 
2020 році 12 місце, що дещо вище, ніж показ-
ник 2018 року (17-18 місце). Для промислових 
підприємств це доволі вагомий показник, 
оскільки для створення нових потужностей 
та залучення нових інвесторів він може мати 
надзвичайно високу вагу в прийнятті рішень 
зацікавленими особами.  

Результати оцінювання Regional Doing 
Business за показником одержання дозволів 
на будівництво наведено у табл. 6 і вимірює 
простоту оформлення процесу будівництва 
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за показниками [1]: 
1) час (max 35 балів) – вимірюється у ка-

лендарних днях; 
2) витрати коштів (max 30 балів) – 

включають у себе лише офіційні платежі; 
3) кількість візитів (max 25 балів) – кіль-

кість будь-яких взаємодій власника об’єкту 
нерухомості із зовнішніми особами; 

Таблиця 5 
Результати оцінювання Regional Doing Business за показником  

приєднання до електромереж у 2017, 2018 та 2020 роках, місце у рейтингу* 
2017 рік 2018 рік 2020 рік 

Місце Регіон Місце Регіон Місце Регіон 
1-5 Волинська область 1-2 Житомирська область 1 Житомирська область 
1-5 Полтавська область 1-2 Волинська область 2 Тернопільська область 
1-5 Тернопільська область 3 Тернопільська область 3 Волинська область 
1-5 Херсонська область 4 Івано-Франківська область 4 Полтавська область 
1-5 Чернігівська область 5-6 Рівненська область 5 Івано-Франківська область 
6-12 Житомирська область 5-6 Полтавська область 6 Рівненська область 
6-12 Закарпатська область 7-8 Вінницька область 7 Кіровоградська область 
6-12 Кіровоградська область 7-8 Кіровоградська область 8 Закарпатська область 
6-12 Миколаївська область 9 Закарпатська область 9 Вінницька область 
6-12 Одеська область 10 Львівська область 10 Донецька область 
6-12 Хмельницька область 11 Донецька область 11 Львівська область 
6-12 Київ 12-16 Київ 12 Хмельницька область 
13-21 Вінницька область 12-16 Миколаївська область 13 Херсонська область 
13-21 Донецька область 12-16 Харківська область 14 Миколаївська область 
13-21 Івано-Франківська область 12-16 Запорізька область 15 Запорізька область 
13-21 Луганська область 12-16 Одеська область 16-17 Київська область 
13-21 Львівська область 17-18 Сумська область 16-17 Харківська область 
13-21 Рівненська область 17-18 Хмельницька область 18 Сумська область 
13-21 Сумська область 19-20 Херсонська область 19-20 Дніпропетровська область 
13-21 Харківська область 19-20 Луганська область 19-20 Черкаська область 
13-21 Черкаська область 21-22 Чернігівська область 21-23 Чернігівська область 

22 Дніпропетровська область 21-22 Черкаська область 21-23 Одеська область 
23-24 Запорізька область 23 Дніпропетровська область 21-23 Луганська область 
23-24 Чернівецька область 24 Чернівецька область 24 Київ 

25 Київська область 25 Київська область 25 Чернівецька область 
 
 

Таблиця 6 
Результати оцінювання Regional Doing Business за показником  

одержання дозволів на будівництво у 2017, 2018 та 2020 роках, місце у рейтингу* 
2017 рік 2018 рік 2020 рік 

Місце Регіон Місце Регіон Місце Регіон 
1 Чернівецька область 1-2 Чернігівська область 1 Чернігівська область 
2 Кіровоградська область 1-2 Київська область 2-4 Київ 

3-7 Донецька область 3 Черкаська область 2-4 Вінницька область 
3-7 Івано-Франківська область 4-5 Івано-Франківська область 2-4 Черкаська область 
3-7 Київська область 4-5 Донецька область 5 Волинська область 
3-7 Одеська область 6 Вінницька область 6 Рівненська область 
3-7 Сумська область 7-8 Житомирська область 7-8 Львівська область 

8-10 Вінницька область 7-8 Рівненська область 7-8 Дніпропетровська область 
8-10 Закарпатська область 9 Закарпатська область 9 Херсонська область 
8-10 Львівська область 10-11 Сумська область 10-11 Донецька область 
11-13 Полтавська область 10-11 Волинська область 10-11 Одеська область 
11-13 Тернопільська область 12 Тернопільська область 12 Івано-Франківська область 
11-13 Харківська область 13-14 Миколаївська область 13-14 Кіровоградська область 

14 Дніпропетровська область 13-14 Львівська область 13-14 Закарпатська область 
15 Київ 15 Дніпропетровська область 15-16 Запорізька область 
16 Волинська область 16 Київ 15-16 Миколаївська область 
17 Черкаська область 17-19 Кіровоградська область 17-18 Київська область 
18 Житомирська область 17-19 Херсонська область 17-18 Харківська область 
19 Хмельницька область 17-19 Одеська область 19 Житомирська область 
20 Рівненська область 20 Чернівецька область 20 Сумська область 
21 Миколаївська область 21-22 Харківська область 21 Полтавська область 
22 Запорізька область 21-22 Хмельницька область 22-23 Тернопільська область 
23 Херсонська область 23-24 Запорізька область 22-23 Чернівецька область 
24 Луганська область 23-24 Луганська область 24 Луганська область 
25 Чернігівська область 25 Полтавська область 25 Хмельницька область 

*сформовано автором за даними [2, 3, 4] 
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4) відкритість інформації (max 10 балів) – 
вимірює доступність для ознайомлення гене-
рального плану обласного центру та міста Ки-
єва у мережі Інтернет. Завдяки відкритості цих 
документів можна зорієнтуватись, які види бу-
дівель та споруд можливо будувати на терито-
ріях зазначених населених пунктів. 

За показником одержання дозволів на 
будівництво лідерами серед областей у 
2020 році є наступні: 1 місце – Житомирська 

область (75 балів), 2 місце – Тернопільська об-
ласть (74 бали), 3 місце – Волинська область 
(71 бал), 4 місце – Полтавська область (70 балів) 
та 5 місце – Івано-Франківська область (67 ба-
лів). Хмельницька область посідає у 2020 році 
останнє місце, що у більшості випадків 
пов’язано із конфліктами на місцевому рівні. 

Результати оцінювання Regional Doing 
Business за показником електронні сервіси 
представлені у табл. 7. 

Таблиця 7 
Результати оцінювання Regional Doing Business за показником 
 електронні сервіси у 2017, 2018 та 2020 роках, місце у рейтингу* 

2018 рік 2020 рік 
Місце Регіон Місце Регіон Місце Регіон Місце Регіон 

1 Дніпропетровська обл. 13-15 Житомирська обл. 1 Дніпропетровська обл. 11-16 Сумська обл. 
2 Хмельницька обл. 13-15 Волинська обл. 2-3 Київ 11-16 Закарпатська обл. 
3 Львівська обл. 13-15 Закарпатська обл. 2-3 Хмельницька обл. 11-16 Луганська обл. 
4 Івано-Франківська обл. 16-20 Рівненська обл. 4 Тернопільська обл. 11-16 Миколаївська обл. 
5 Київ 16-20 Миколаївська обл. 5-8 Івано-Франківська обл. 17-19 Вінницька обл. 
6 Тернопільська обл. 16-20 Харківська обл. 5-8 Львівська обл. 17-19 Кіровоградська обл. 
7 Запорізька обл. 16-20 Полтавська обл. 5-8 Запорізька обл. 17-19 Одеська обл. 
8 Луганська обл. 16-20 Донецька обл. 5-8 Київська обл. 20 Житомирська обл. 
9 Вінницька обл. 21-22 Чернігівська обл. 9-10 Харківська обл. 21-22 Донецька обл. 

10-12 Сумська обл. 21-22 Одеська обл. 9-10 Херсонська обл. 21-22 Чернівецька обл. 
10-12 Кіровоградська обл. 23-24 Чернівецька обл. 11-16 Чернігівська обл. 23-25 Волинська обл. 
10-12 Херсонська обл. 23-24 Київська обл. 11-16 Рівненська обл. 23-25 Полтавська обл. 

  25 Черкаська обл.   23-25 Черкаська обл. 
*сформовано автором за даними [2, 3, 4] 
Показник електронні сервіси вимірює 

обсяг адміністративних послуг та дозвільних 
процедур (які включають: дозвіл на спеціа-
льне водокористування; дозвіл на розмі-
щення зовнішньої реклами; дозвіл на участь 
у дорожньому русі транспортних засобів, ва-
гові або габаритні параметри яких перевищу-
ють нормативні; дозвіл на застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства; дозвіл на 
порушення об’єкту благоустрою; отримання 
викопіювання топографічної карти масш-
табу 1:500 з відображенням інженерних ме-
реж; декларація про утворення відходів; до-
звіл на виконання робіт підвищеної 
небезпеки; державна реєстрація потужності; 
видача містобудівних умов та обмежень), які 
можна отримати або пройти за допомогою 
використання мережі Інтернет у найбіль-
шому місті регіону/обласному центрі [1].  

Кожна процедура/сервіс оцінюється у 
межах від 1 до 10 балів за наступними крите-
ріями [1]: 

1) наявність на веб-сайті інформації про 
порядок проходження процедури/надання 
послуги (включно з переліком документів, ад-
ресою та процедурою подання) (+1 бал); 

2) можливість подання документів для 
проходження процедури/отримання пос-
луги он-лайн (+3 бали); 

3) можливість отримання результату 
процедури/послуги он-лайн (+6 балів). 

За показником одержання дозволів на 
будівництво лідерами серед областей у 
2020 році є наступні: 1 місце – Дніпропетров-
ська область (49 балів), 2-3 місця – м. Київ та 
Хмельницька область (47 балів), 4 місце – Тер-
нопільська область (45 балів), 5-8 місця – Київ-
ська, Запорізька, Львівська та Івано-Франків-
ська області (36 балів). 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Представлений аналіз у регіона-
льному розрізі дозволяє визначити основні 
тенденції сприяння розвитку бізнесу та дже-
рела виникнення проблем, на які система 
економічної безпеки конкретних суб’єктів го-
сподарювання змушена реагувати певним 
чином. При цьому «сила» такої реакції по-
винна бути пропорційною впливу та у пев-
них випадках попередження і нівелювання 
загроз може бути неможливим або бути поза 
межею компетентності конкретних суб’єктів 
управління. Тому адаптаційні процеси також 
можуть використовуватись у забезпеченні 
економічної безпеки суб’єктів господарю-
вання, що переважно пов’язано із негативним 
інституційним впливом. Такі умови ведення 
бізнесу потребують від менеджменту підпри-
ємств оперативної реакції і певного ступеня 
гнучкості, що дозволяє нівелювати потен-
ційні загрози, адаптуватись до непереборних 
обставин і у результаті сприяти забезпе-
ченню економічної безпеки в цілому. 
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Abstract.  
Liubokhynets L. The analysis of assessment regional ratings of business conditions considering the ensuring of 

enterprises' economic security. 
The article presents the analysis results of the current state environment of enterprises’ operation from the stand-

point of ensuring economic security determined at the level of regional economy. The ensuring of favorable business condi-
tions is a way to attract investment into the economy, the opportunity to restore economic growth, to stabilize the national 
economy, to implement the best practices of quality and effective regulation of business processes based on monitoring 
indicators of the Regional Doing Business index. 

The main trends of dynamic changes in the conditions of doing business based on the analysis of regional indicators 
identified. The conditions analysis of doing business in the regional context allows to identify the main trends in business 
development and the sources of problems to which the system of economic security of specific entities is forced to respond in 
some way. 

However, the "strength" of such response should be proportionate to the impact, and in some cases the prevention 
and leveling of threats may be impossible or beyond the competence of specific actors. Therefore, adaptation processes can 
also be used to ensure the economic security of economic entities, which is mainly due to the negative institutional impact. 
Such business conditions require the management of enterprises to respond quickly and to a certain degree of flexibility, 
which allows eliminating potential threats, adapting to insurmountable circumstances, and as a result contributing to 
economic security in general. 

Keywords: index of Regional Doing Business conditions, economic security, business indicators, rating assessment. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

 
 

Міненко С. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств 
України на міжнародному ринку. 

У статті досліджено стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних аграрних 
підприємств на міжнародному ринку. Відмічено, що особливість сільськогосподарського виробництва формує не 
однаковій стратегічний потенціал підприємств галузі, так як вони реалізують різні стратегії, можуть функці-
онувати в різних середовищах та по різному реагувати на фактори впливу зовнішнього середовища. При цьому у 
виробничій діяльності аграрних підприємств важливе значення має землекористування, бо від того яка площа 
землі знаходиться в користуванні підприємства та її якісних характеристик (щільність ґрунту, рівень родючо-
сті тощо) залежить напрям виробництва, рівень спеціалізації, його ефективність та можливості реалізації про-
дукції. Виявлено, що у найближчій стратегічній перспективі врахування інноваційного чинника повинно бути 
однією з вирішальних умов подальшого розвитку аграрних підприємств. Відмічено, що на сьогодні існує достатня 
кількість проблем теоретичного та прикладного характеру, які заважають ефективному впровадженню іннова-
цій, що має спонукати активізацію державної підтримки та налагодження партнерських відносин між держав-
ними структурами та приватним сектором економіки спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності 
товаровиробників, в тому числі і на зовнішніх ринках, підвищити показники ефективність виробничо-господар-
ської діяльності та створення можливостей для інвестування. Крім того, аграрна галузь є однією з бюджетоут-
ворюючих сфер економіки, а тому має пріоритетне значення в державній політиці. З 2018 року Кабінет Міністрів 
України посилив увагу на європейський вектор розвитку національної економіки і аграрний сектор – не виняток, 
тож було запроваджено низка рішень щодо здійснення якісних змін у аграрному секторі. З метою державної підт-
римки функціонування аграрних підприємств на державному рівні в Україні затверджений механізм стимулю-
вання розвитку даного сектору національної економіки, що втілений в аграрній політиці та знаходить своє відо-
браження в формах та мірі впливу держави в ринкові процеси аграрного та суміжних ринків. Встановлено, що 
завдання керівників підприємств вчасно обрати для себе той інноваційний напрямок, який ще не використову-
ється конкурентами та на цій основі створити конкурентні переваги. 

Ключові слова: конкурентні переваги, стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності, агра-
рні підприємства, міжнародний ринок. 

 

Постановка проблеми. Світова еконо-
мічна система характеризується динамічні-
стю розвитку, що супроводжується появою 
нових технологій, видів товарів, зміною запи-
тів зі сторони споживачів тощо. Внаслідок цієї 
різкої зміни виробникам різних товарів та по-
слуг необхідно своєчасно та успішно адапту-
ватися до мінливих ринкових умов. Особливо 
це стосується аграрних підприємств, навіть 
незважаючи на те, що продукція їх виробни-
цтва є стратегічно важливою для забезпе-
чення продовольчої безпеки та завжди кори-
стувалася і буде користуватися величезним 
попитом, виникає ризик не повністю реалізу-
вати вироблену продукції або реалізувати не 
за максимально вигідними цінами, що спри-
чиняє зниження прибутковості товаровироб-
ника, зменшення окупності вкладених ресур-
сів, а це безпосередньо впливає на 
формування конкурентоспроможності та 
підтримку конкурентних переваг. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми розвитку конкурентоспромо-
жності підприємства і його продукції розк-
риті в роботах таких зарубіжних вчених як: 

А. Сміта, Д. Рікардо, А.О. Курно, Е. Чембер-
ліна, М. Портера, Г. Азоєв, І. Ансофф, А. Гра-
дов, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж-Ж. Ламбен, 
Й. Ліфіц, П. Самуельсон, А. Томпсон, Р. Фа-
тхутдінов, А. Юданов та інші. Також, вагомий 
внесок у дослідження питань конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств зро-
били вітчизняні вчені-економісти: В. Андрій-
чук, Я. Базилюк, В. Воротін, В. Гейць, І. Дол-
жанський, О. Драган, А. Кaлічавий, О. Крас-
норуцький, О. Кузьмін, М. Малік, Т. Миро-
нюк, В. Месель-Веселяк, Н. Міценко, А. Ужва, 
Н. Шандова, О. Яновський та інші. Незважа-
ючи на отримані наукові здобутки у царині 
управління конкурентоспроможністю підп-
риємства необхідне подальше дослідження 
стратегічних напрямів підвищення конку-
рентоспроможності аграрних підприємств.  

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження стратегічних напрямів 
підвищення конкурентоспроможності вітчи-
зняних аграрних підприємств на міжнарод-
ному ринку.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З 1991 року обговорюється питання 
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формування конкурентних переваг українсь-
ких компаній, коли ринок отримав свободу 
іноземних брендів та можливість виходу на 
ринок. Аграрний сектор України є основною 
частиною сільського господарства, системою 
національної економіки та основою захисту 
національного суверенітету – продовольст-
вом. У певному діапазоні економічної, еколо-
гічної та енергетичної безпеки він гарантує, 

що технологічні аспекти національної еконо-
міки Розвиток сектору сформував основу для 
соціального, економічного та сільського роз-
витку. І навпаки, конкурентоспроможність – 
один із головних показників стану підприєм-
ства, який визначає перспективи розвитку 
компанії та здатність досягати стратегічних 
цілей. На цьому етапі це пріоритет вітчизня-
ного аграрного сектору. 

Таблиця 1 
Фактори, що формують конкурентоспроможність сільського господарства та їх вплив на 

суб’єкти та об’єкти ринку 

Фактори 
Наслідки впливу на 

суб’єктів ринку 
Наслідки впливу на об’єкти 

ринку 

Умови для ви-
робництва 

Ґрунтові умови: щільність ґрунту, рівень 
родючості, площа ріллі і т.п. Кліматичні 
умови: кількість опадів, кліматична зона, 
т.п. Трудові ресурси: кваліфікація, вар-
тість і наявність робочої сили, т.п. Стан 

засобів виробництва: рівень зносу основ-
них виробничих фондів і рівень механі-

зації. Доступність капіталу: кредиту-
вання, інвестиції, лізинг. Рівень розвитку 

інфраструктури. 

Визначає обсяги та дифере-
нціацію виробництва. Кіль-
кість виробленої продукції. 
Рівень виробленої продук-
ції. Рівень виробленої про-
дукції. Ріст валової продук-

ції; Розвиток діяльності і 
активності. 

Впливає на отримані якісні 
показники виробленої про-

дукції; Зміна прибутку; 
Підвищення кваліфікації 

робітників. Ріст виробниц-
тва Основний чинник під-
вищення росту підприємс-

тва. 

Нормативно-
правові 

Пільги підприємствам галузі. Права на 
інтелектуальну власність, що забезпечу-
ють монопольні позиції протягом пев-

ного періоду. 

Збільшення темпів вироб-
лення продукції. Нові види 

продукції. 

Підвищення відданості ро-
бітників. Нові ринки. Інно-

ваційність виробництва. 

Інфраструк-
тура ринку 

Розвиток необхідних засобів комунікації 
(транспорту,зв’язку) Розвиток дис-

триб’юторської мережі. Розвиток міжфір-
мової кооперації. Попит з боку держави. 

Підвищення продуктивно-
сті праці. Збільшення вало-
вого обороту. Нові ринки 

збуту. Оновлення продукції 
виробництва. 

Підвищення продуктивно-
сті праці. Нові робочі місця 

Нові зв’язки Інвестиції. 

Випадкові  
події 

Зміни кон'юнктури цін на світових рин-
ках для продукції сільського господарс-

тва Непередбачувані зміни погодних 
умов. 

Вибір типів майбутньої про-
дукції, яка буде виробля-

тися на підприємстві. Кіль-
кість виробленої продукції. 

Збільшення чи зменшення 
прибутку. Зміна прибутку. 

Споріднені та 
супутні галузі 

Виробництво конкурентоспроможної 
сільгосптехніки Виробництво добрив, хі-
мічних засобів захисту рослин і сільгосп. 
матеріалу. Проектні та будівельні органі-

зації Транспорт. 

Збільшення обсягів вироб-
ництва Більш екологічне ви-
робництво. Збільшення ви-

робництва. Зниження 
собівартості. 

Оновлення виробництва; 
Збільшення виробництва 
Покращення в логістиці. 

Неправові 
Методи нечесної конкуренції Бюрокра-

тизм, хабарництво, корупція органів міс-
цевої влади. Аграрне рейдерство. 

Простій продукції. Фінансові витрати. 

Політика 
уряду 

Переважна форма власності та регулю-
вання відносин власності на землю. Пра-
вове регулювання діяльності в галузі сіль-
ського господарства. Аграрна стратегія і 
політика. Економічні заходи: оподатку-

вання, і т.д. 

Стабільність доходу, можли-
вості розвитку. 

Спрямоване на визначення 
правового режиму найваж-
ливіших засобів сільгосп. 

Виробництва. 

*сформовано автором. 
Ресурси відіграють важливу роль у фор-

муванні результатів діяльності підприємс-
тва,боїхвартість,можливістьзнаходженняаль-
тернативноїзаміни є факторами формування 
собівартості виробленої продукції чи нада-
них послуг. Вони оцінюються системою пока-
зників, що характеризують ефективність ви-
користання ресурсів та визначають їхній 
вплив на кінцеві результати діяльності окре-
мих аграрних підприємств. Особливість сіль-
ськогосподарського виробництва формує не 

однаковій стратегічний потенціал підпри-
ємств галузі, так як вони реалізують різні 
стратегії, можуть функціонувати в різних се-
редовищах та по різному реагувати на фак-
тори впливу зовнішнього середовища. При 
цьому у виробничій діяльності аграрних під-
приємств важливе значення має землекорис-
тування, бо від того яка площа землі знахо-
диться в користуванні підприємства та її 
якісних характеристик (щільність ґрунту, рі-
вень родючості тощо) залежить напрям 
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виробництва, рівень спеціалізації, його ефек-
тивність та можливості реалізації продукції. 
Головні фактори формування конкуренто-
спроможності наведені в табл. 1. 

Отже, аграрна галузь є однією з бюдже-
тоутворюючих сфер економіки, а тому має 
пріоритетне значення в державній політиці. 
З 2018 року Кабінет Міністрів України поси-
лив увагу на європейський вектор розвитку 
національної економіки і аграрний сектор – 
не виняток, тож було запроваджено низка рі-
шень щодо здійснення якісних змін у аграр-
ному секторі. 

З метою державної підтримки функціо-
нування аграрних підприємств на держав-
ному рівні в Україні затверджений механізм 
стимулювання розвитку даного сектору наці-
ональної економіки, що втілений в аграрній 
політиці та знаходить своє відображення в 
формах та мірі впливу держави в ринкові 
процеси аграрного та суміжних ринків. 

При цьому основними напрями держа-
вної регулюючої політики є: регулювання по-
питу і пропозиції; створення територіальної 
соціальної інфраструктури, сертифікація 
сільськогосподарської продукції, стимулю-
вання наукових розробок, дотації на розви-
ток технологічного покращення агропроце-
сів, підтримка сільського населення тощо. 
Даний розвиток охоплює заходи від спри-
яння отримання вищої освіти сільською мо-
лоддю, підвищення компетентності діючих 

співробітників аграрних підприємств до фо-
рмування та провадження єдиного бренду 
української продукції на світовому ринку. 

Окремо можна виділити, такий стиму-
люючий фактор розвитку аграрних підпри-
ємств на ринку, як відкритість інформації що-
до кон’юнктури ринків, тенденції їх зміни, ко-
ливання цін на сільськогосподарську продук-
цію по роках та з деталізацією за регіонами.  

Зарубіжний досвід свідчить, що забезпе-
чити справжню конкурентоспроможність аг-
рарного сектора економіки в сучасних умовах 
неможливо без розвинутої телекомунікацій-
ної інфраструктури. Саме тому сільськогос-
подарський маркетинг в країнах з розвину-
тою ринковою економікою активно 
використовує не тільки комп’ютери, але і су-
часні телекомунікаційні засоби. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що полі-
тика країни спрямована на реалізацію проду-
кції з вищою доданою вартістю. Ми вважаємо, 
що це дуже важливо для підтримки виробни-
ків та переробників органічної продукції. Ви-
робники та переробники органічної продук-
ції також мають великий попит за кордоном 
та є більш привабливими з точки зору цін. 
Експортна стратегія заохочує кращі резуль-
тати у плодоовочевій галузі (включаючи ягі-
дну галузь). Вітчизняний план стратегії роз-
витку експорту продукції сільського 
господарства до 2026 року відображений на 
рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. План стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства до 2026 року 
*сформовано автором. 

Міністерство 
розвитку еконо-
міки, торгівлі та 

сільського 
господарства 

України 

Міністерство 
розвитку еконо-
міки, торгівлі та 
сільського гос-

подарства Укра-
їни + МЗС + На-

укові заклади 

Міністерство 
розвитку еконо-
міки, торгівлі та 

сільського 

господарства 
України 

+ Мін. інфра-
структури + АТ 
Укрзалізниця + 

МЗС 

 
 
 

2020 р. 

 

 
 
 

2019+2020 рр. 

 
 

2026 р. 

 

Співпраця з асоціаціями; 

Участь виробництв в у профільних закордонних виставках; 
Підтримка виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки 

та обладнання для технічного переоснащення сільгоспвиробників; 
Розробити методику оцінки експортного потенціалу; 
Стимулювання використання якісного насіння; 
Держпідтримка виробництва органіки та нетипових для України, 

але затребуваних в інших країнах; 
Інформаційна підтримка українських експортерів; 
Зареєструвати бренд «GrowUkraine». 

Моніторинг ринку сільськогосподарської продукції; 
Переговори щодо поліпшення доступу на міжнародні ринки; 
Пошук ніш на світовому ринку; 
Інформування щодо кон’юнктури, ринкових тенденцій, споживчих 

уподобань, технологій виробництва, вирощування, зберігання, переро-
бки, транспортування харчових продуктів; 

Координувати експортну логістику. 

Концепція представлення та захисту інтересів вітчизняних виробни-
ків та експортерів на світових ринках; 

Розробка методології та проведення оцінки потенційної привабливо-
сті ринку; 

Захист традиційних харчових та локальних брендів; 
Регламентування порядку зберігання та доробку зерна; 
Перемовини з КНР стосовно відкриття ринку українського борошна. 
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Тож, для забезпечення підвищення кон-
курентоспроможності підприємств аграрної 
сфери України на світовому ринку варто зо-
рієнтувати увагу на напрямах представлених 
в табл. 2. Таким чином, стійке зростання в 

останні десятиліття світового ринку аграрної 
продукції та продуктів її переробки визначає 
перспективні напрями розвитку аграрних 
підприємств та створює умови для збіль-
шення експорту продукції. 

Таблиця 2 
Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору України 

на міжнародному ринку 
Охоп- 
лення 

Стратегічний захід Передумови прийняття стратегічного рішення 
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Стратегія диверсифікації за 
товарним асортиментом 

На даний час Україна є сировинно-орієнтованою країною. Експерти вказу-
ють на доцільність розвивати переробну галузь і вже експортувати продукти 

переробки , щоб додана вартість залишалася в країні 

Стратегія виходу на нові 
ринки збуту продукції 

Налагодження зв’язків з іноземними державами та посилення існуючих. На-
приклад, за повідомленням Мінекономрозвитку Україна посилить співпрацю 
з Південною Корею в агросекторі, що також відкриває додаткові можливості 

Розвиток системи сертифі-
кації органічної продукції 

відповідно до міжнародних 
стандартів 

В Україні є всі умови для виробництва органічної продукції як рослинництва 
так і тваринництва. Перепоною на зовнішні ринки є відсутність відповідної 

сертифікації 

Пільгове кредитування та 
податкові пільги для підп-
риємств, що впроваджують 

інновації 

В аграрній сфері наявність конкурентних переваг безпосередньо пов’язана з 
агротехнологією 
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Підвищення ефективності 
сировинного експорту 

Потреба в підвищенні ефективності логістичних процесів втому числі побу-
дова зерносховищ 

Впровадження інновацій-
них технологій 

Зниження собівартості виробництва та підвищення якісних показників 

Кооперація 
Створення збутових кооперативів дозволить поліпшити умови функціону-

вання дрібних та середніх аграрних підприємств 

Активізація електронної ко-
мерції 

В умовах пандемії більшість суб’єктів переходять на інтернет-закупівлі, про-
гнозується і в подальшому зберігання тенденцій ще більшого поширення 

електронної комерції в аграрній сфері 

Виробництво та експорт то-
варів, що є лідерами світо-

вої торгівлі 

Фрукти і горіхи, свіжі або сушені, харчові продукти, насіння і плоди олійних 
культур, інші м’ясні та їстівні м’ясні субпродукти, а також овочі користу-

ються стійким попитом на міжнародному ринку, обсяги на світовому ринку 
щорічно збільшуються на 3,7% 

Вирощування нішевих ку-
льтур 

Локомотивом для подібних нішевих культур є дрібний фермер, який готовий 
йти на експеримент, вирощує і домагається певних результатів. Наприклад: 

артишок, крамбе, сорго, нут 
*сформовано автором. 
Основними чинниками формування 

конкурентних переваг є сприятливі приро-
дно-кліматичні і географічні умови виробни-
цтва продукції, наявність умов для забезпе-
чення високої її якості та екологічної безпеки, 
зручне логістичне транспортне розташу-
вання тощо. Але збереження донині сиро-
вино-орієнтованого напряму розвитку аграр-
ного виробництва, що зумовлює високу 
залежність вітчизняної галузі сільського гос-
подарства від кон’юнктури глобального ри-
нку продовольства і його цінової волативно-
сті, відсутність у частини виробників 
фінансової можливості впроваджувати інно-
ваційніресурсозберігаючітехнологіїнедозво-
ляєотриматимаксимально корисний резуль-
тат від використання земельних ресурсів. 

У підсумку варто зазначити, що у най-
ближчій та стратегічній перспективі враху-
вання інноваційного чинника повинно бути 

однією з вирішальних умов подальшого роз-
витку аграрних підприємств. Сьогодні існує 
достатня кількість проблем теоретичного та 
прикладного характеру, які заважають ефек-
тивному впровадженню інновацій, що має 
спонукати активізацію державної підтримки 
та налагодження партнерських відносин між 
державними структурами та приватним сек-
тором економіки спрямованих на забезпе-
чення конкурентоспроможності товаровиро-
бників, в тому числі і на зовнішніх ринках, 
підвищити показники ефективність вироб-
ничо-господарської діяльності та створення 
можливостей для інвестування. Наука не сто-
їть на місці – вчені пропонують все більше і 
більше інноваційних рішень в агропромисло-
вому виробництві. Завдання ж керівників під-
приємств вчасно обрати для себе той іннова-
ційний напрямок, який ще не 
використовується конкурентами та на цій 
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основі створити конкурентні переваги. Важ-
ливо пам’ятати, що вчасно визначена та вико-
ристана інновація може стати можливістю ро-
звитку підприємства, а вагання щодо її 
впровадження чи тривалий етап впрова-
дження чи не збереження власної комерцій-
ної таємниці призведе до загрози діяльності 
та ризику втрат ресурсів.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, у найближчій 
стратегічній перспективі врахування іннова-
ційного чинника повинно бути однією з вирі-
шальних умов подальшого розвитку 

аграрних підприємств. Сьогодні існує доста-
тня кількість проблем теоретичного та прик-
ладного характеру, які заважають ефектив-
ному впровадженню інновацій, що має 
спонукати активізацію державної підтримки 
та налагодження партнерських відносин між 
державними структурами та приватним сек-
тором економіки спрямованих на забезпе-
чення конкурентоспроможності товаровиро-
бників, в тому числі і на зовнішніх ринках, 
підвищити показники ефективність вироб-
ничо-господарської діяльності та створення 
можливостей для інвестування. 
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Abstract.  
Minenko S. Strategic directions of increasing the competitiveness of agricultural enterprises of Ukraine 

in the international market.  
The article examines the strategic directions of increasing the competitiveness of domestic agricultural enterprises 

in the international market. It is noted that the peculiarity of agricultural production does not form the same strategic 
potential of enterprises in the industry, as they implement different strategies, can operate in different environments, and 
respond differently to environmental factors. At the same time, land use is important in the production activities of agri-
cultural enterprises, because the direction of production, level of specialization, its efficiency and sales opportunities depend 
on the area of land used by the enterprise and its quality characteristics (soil density, fertility level, etc.). It is revealed that 
in the near strategic perspective considering the innovation factor should be one of the decisive conditions for further devel-
opment of agricultural enterprises. It is noted that today there are enough theoretical and applied problems that hinder the 
effective implementation of innovations, which should encourage increased state support and partnerships between govern-
ment agencies and the private sector aimed at ensuring the competitiveness of producers, including in foreign markets, 
increase the efficiency of production and economic activities and create opportunities for investment. In addition, the agri-
cultural sector is one of the budget-generating areas of the economy, and therefore has priority in public policy. Since 2018, 
the Cabinet of Ministers of Ukraine has increased its attention to the European vector of national economic development 
and the agricultural sector is no exception, so several decisions have been made to implement qualitative changes in the 
agricultural sector. To state support, the functioning of agricultural enterprises at the state level in Ukraine approved a 
mechanism to stimulate the development of this sector of the national economy, embodied in agricultural policy and is 
reflected in the forms and extent of state influence in market processes of agricultural and related markets. It is established 
that the task of business leaders is to choose in time the innovative direction that is not yet used by competitors and on this 
basis to create competitive advantages. 

Key words: competitive advantages, strategic directions of increasing competitiveness, agricultural enterprises, 
international market. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ТВОРЧОСТІ В КРЕАТИВНОМУ МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ 
БІЗНЕСОМ 

 
 

Басюркіна Н. Й., Гріщенко А. В., Ласкаєв О. М. Важливість творчості в креативному механізмі 
управління бізнесом. 

В статті розкрита актуальність використання творчості в роботі сьогоднішніх підприємств як переваги 
в збільшенні доходів організацій. Проаналізовано та зазначено, що 82% опитаних керівників погоджуються с цим 
та готові використовувати креативність в управлінні бізнесом для збільшення частки ринку, спонукати співро-
бітників мислити поза нормами й експериментувати. До основних переваг можна віднести: техніки креативного 
мислення, готовність експериментувати, впровадження та використання інновацій, стимулювання розуму, по-
кращення співпраці між робітниками. В роботі визначені основні способи підвищення творчості та креативності 
співробітників на робочому місці, які керівники підприємств можуть використовувати для подальшого розвитку: 
заохочення відкритості, що можливо, якщо вислухати різні ідеї співробітників; сприяння різноманітності, що 
можливо за умови залучення різних відділів до праці разом, щоб поглянути кожному на ситуацію з різних боків; 
запровадження гнучкого графіку роботи, що нададуть співробітникам більше свободи; проведення мозкових шту-
рмів, що допоможе генерувати ідеї для бізнесу; заохочення додаткових перерв для співробітників протягом робо-
чого дня, щоб зберегти психічне та фізичне їх здоров’я; заохочення ризиків та експериментів; винагородження 
творчості співробітників, що дасть можливість встановити цінності та продемонструвати важливість у 
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культурі компанії та сприяти творчим підходам. Запропоновані практичні напрями роботи підприємства, що 
можуть використовувати зазначені способи: креативність у маркетингу, використовуючи різноманітні прак-
тики залучення та просування; креативність у продажах, використовуючи чуйний та індивідуальний підхід до 
клієнтів; креативність у вирішенні проблем зміни, адаптації, комбінації асортименту,  застосовуючи техніку 
SCAMPER. 

Ключові слова: творчість, креативні механізми управління, техніка SCAMPER, управління бізнесом, ма-
ркетинг. 

 

Постановка проблеми. Сучасні підпри-
ємства також часто стикаються з середови-
щем, що постійно змінюється. Як наслідок, 
професіоналам потрібно швидко оцінювати 
нові ситуації та розробляти стратегії для наві-
гації в них. Завдяки творчості та креативності 
підприємства можуть не тільки вирішувати 
існуючі проблеми, але й думати наперед. 
Впроваджуючи регулярно різні методи або 
процеси творчого мислення, підприємства 
можуть продовжувати придумувати нові по-
кращені або захоплюючі ідеї, які відповіда-
ють поточним і майбутнім потребам ринків. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні все більше науковців присвячує свої 
праці актуальним проблемам теорії та прак-
тики креативності та творчості. До таких дос-
ліджень можна віднести: В.Я. Брич, М.М. Ко-
рман [4], Н.М. Василик, Т.О. Башук, 
М.О. Хижняк [3], Н.Т. Мала [7], В.Л. Піка-
лов [5], Д. Сайко [6], І.І. Свідрук [10]. 

Формулювання цілей статті. У статті 
розглянуто важливість креативності у біз-
несі та запропоновано поради, які допомо-
жуть підвищити її рівень. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Креативність може відігравати важ-
ливу роль для бізнесу в будь-якій галузі. Зао-
хочення творчості на робочому місці може 
допомогти підприємствам розробляти уніка-
льні та інноваційні рішення та пропозиції. Ця 
здатність може допомогти виділити компа-
нію серед конкурентів і залучити клієнтів. 
Сьогодні організації працюють у висококон-
курентному глобальному середовищі, що ро-
бить креативність надзвичайно важливою. 
Творчість – це те, що підживлює великі ідеї, 
кидає виклик мисленню співробітників і від-
криває двері для нових можливостей для біз-
несу. З цієї причини «творчість» та «іннова-
ція» часто використовуються як синоніми, 
але це два окремих поняття [10]. 

82% керівників, опитаних американсь-
кою компанією Forrester, погоджуються, що 
компанії отримують користь від творчості. 
Серед цих переваг – збільшення доходу та збі-
льшення частки ринку. Ось чому 58% респо-
ндентів сказали, що вони ставлять цілі на-
вколо творчих результатів, і чому ще 48% 
стверджують, що фінансують нові ідеї, 

створені в результаті творчого мозкового 
штурму. Є лише одна серйозна різниця: не-
зважаючи на очікувані переваги, 61% керів-
ників насправді не вважають свої компанії 
креативними [2]. 

Творчість являє собою здатність розви-
вати нові ідеї та втілювати їх у реальність. 
Підприємства можуть використовувати твор-
чість на робочому місці для створення інно-
ваційних рішень або більш позитивного та 
спільного робочого середовища. Творчість 
спонукає співробітників мислити поза нор-
мами та експериментувати. Крім експериме-
нтів, творчий процес також включає постано-
вку питань або погляд на проблеми з різних 
точок зору. Ці якості можуть допомогти спри-
яти більш продуктивному мозковому шту-
рму та поведінці в команді. 

Креативність у бізнесі є важливим пер-
шим кроком, який має бути пріоритетним 
для вищого керівництва. Опитування, прове-
дене IBM, за участю понад 1500 головних ви-
конавчих директорів, показує консенсус: кре-
ативність була оцінена як фактор номер один 
для майбутнього успіху бізнесу, що вище уп-
равління, чесності та навіть бачення. Одна з 
причин цього полягає в тому, що креативним 
лідерам легше сприймати неоднозначність. І 
оскільки галузі продовжують розвиватися, 
цілі та пріоритети бізнесу потрібно буде змі-
нити. Вісім із 10 опитаних керівників заявили, 
що очікують, що їхня галузь стане значно 
складнішою. Однак лише 49 відсотків впев-
нені, що їхні організації готові впоратися з 
трансформацією [2]. 

Заохочення творчості на робочому місці 
може допомогти підвищити успіх бізнесу. Тво-
рче мислення дозволяє людям розвивати нові 
або інноваційні ідеї та кинути виклик нормам 
або старим способам мислення. Така поведі-
нка може допомогти підприємствам створю-
вати продукти, послуги та інші пропозиції, які 
відрізнятимуться від їхніх конкурентів. 

Як зазначалося, творчість відіграє важ-
ливу роль для бізнесу. До її переваг як креа-
тивного механізму управління можна відне-
сти [4, 7, 10]: 

• визначає нові можливості: техніки кре-
ативного мислення кидають виклик сучас-
ним способам людей думати чи робити. Коли 
вони дивляться за межі того, що вже існує, це 
може відкрити їх розум для нових або 
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несподіваних можливостей. Те, що вони чо-
гось не робили раніше, не означає, що вони 
не можуть цього зробити. Вони можуть ста-
вити питання «Чому?» або «Чому ні?», щоб 
визначити такі можливості; 

• охоплює виклики або ризики: суттє-
вим компонентом творчого мислення є гото-
вність експериментувати. Експерименту-
вання дозволяє людям спробувати нові ідеї, 
щоб визначити, чи працюють вони, чи явля-
ють собою реальне рішення. У цьому процесі 
їм не доведеться хвилюватися, якщо ідея за-
знає невдачі. Зменшення страху перед невда-
чею може допомогти бізнесу сприяти розум-
ному ризику та вирішенню проблем; 

• сприяє інноваціям: інновації являють 
собою процес впровадження та використання 
нових ідей чи концепцій. Творче мислення 
дає можливість людям дивитися на речі під 
різними кутами, щоб створити щось нове. 
Компанії, які пропагують інновації всередині 
та ззовні, можуть викликати захоплення сво-
їми пропозиціями та відрізнятися від своїх 
конкурентів. 

• стимулює розум: вправи на креативне 
мислення часто включають веселі або захоп-
люючі дії, які стимулюють різні сфери ро-
зуму, ніж повсякденні завдання. Творчість та-
кож спонукає людей шукати ідеї у всьому, 
змушуючи їх звертати увагу на, здавалося б, 
дрібні деталі або візерунки. Ці спостере-
ження служать способом отримати на-
тхнення для нових ідей; 

• покращує співпрацю: ефективна спів-
праця вимагає, щоб члени команди та лідери 
сприймали та слухали один одного. Оскільки 
креативне мислення сприяє відкритості та 
гнучкості, люди, які використовують цю на-
вичку, можуть виявляти більше бажання 
спробувати ідеї інших. Це також може допо-
могти зменшити судження, коли чуєте ці ідеї. 
Результатом мозкового штурму може стати 
вища якість і кількість ідей для реалізації. 

Існує кілька способів підвищення твор-
чості та креативності співробітників на робо-
чому місці, які керівники підприємств мо-
жуть використовувати. До них можна 
віднести [1, 2, 4]: 

Заохочення відкритості.  
Творчість часто означає спробу нового. 

Ця практика вимагає відкритості й стримано-
сті, коли необхідно вислухати різні ідеї спів-
робітників. Одним із способів сприяти відк-
ритості є запозичення техніки «Так і», яку 
використовують театральні колективи. За-
мість того, щоб реагувати на ідею, обговорю-
ючи її недоліки або категорично відкидаючи 
її, цей метод дозволяє групі прийняти її та 

розширити. Виключення використання «ні» 
дозволяє почути всі ідеї. Коли люди знають, 
що вони не зіткнуться з відмовою, це може 
змусити їх більш охоче поділитися своїми іде-
ями, якими б обурливими вони не здавалися. 

Пропагування різноманітності. 
Персонал має різні точки зору, досвід та 

навички, що може допомогти розвинути 
більш творчий бізнес. Можна сприяти різно-
манітності, залучаючи різні відділи працю-
вати один з одним. Коли різні групи чи ок-
ремі особи співпрацюють, це дає змогу 
кожному поглянути на ситуацію з різних бо-
ків. Вони можуть побачити те, про що іншим 
разом і не подумали б. Зміна їхніх поглядів 
може допомогти їм розробити більш іннова-
ційні та креативні рішення. 

Запровадження гнучкого графіку роботи. 
Гнучкі робочі механізми нададуть спів-

робітникам більше свободи. Можливості ро-
боти з дому можуть створити співробітникам 
комфортніші умови, допомагаючи зменшити 
стрес і підвищити продуктивність. Це також 
може дати їм більше свободи, ніж сидіти за 
робочим столом в офісі, що вони можуть ви-
користовувати, щоб бути більш активними та 
грати з ідеями. Дозволяючи співробітникам 
вибирати свій графік, також можна сприяти 
творчості, оскільки це дає їм змогу працю-
вати, коли вони відчувають себе найбільш 
продуктивними або натхненними.  

Проводити мозкові штурми. 
Можливо проводити регулярні мозкові 

штурми, щоб генерувати ідеї для свого біз-
несу. Ці зустрічі сприяють співпраці та заохо-
чують учасників ділитися та обговорювати 
свої ідеї за допомогою різних ігор або прийо-
мів. Готуючи ці заняття, необхідно обирати 
учасників з різними навичками та перспекти-
вами для підтримки творчого мислення. Пот-
рібно призначити лідера, який зможе встано-
вити основні правила діяльності та 
підтримувати всі обговорення. Цей лідер та-
кож допомагає в тому, щоб група підтриму-
вала поважне середовище, де всіх чують. 

Час працівникам для підзарядки. 
Повсякденні завдання та творчі зусилля 

можуть забирати значну енергію. Щоб ваші 
співробітники були заряджені енергією, до-
звольте їм виділити час для перезарядки. Ок-
рім заохочення співробітників брати оплачу-
вану відпустку за потреби (і відповідно до 
інструкцій компанії), можливо заохочувати 
перерви протягом робочого дня. Наприклад, 
деякі компанії розробляють оздоровчі про-
грами, щоб навчити співробітників важливо-
сті збереження їх психічного та фізичного 
здоров’я. 
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Перерва під час роботи може бути та-
кою ж простою, як коротка прогулянка, про-
ведення часу на вулиці або виконання 5-хви-
линних вправ для медитації. Також це 
можуть бути перерви, створюючи в офісі за-
тишні зони для відпочинку співробітників. 
Так само, якщо в компанії є відкритий прос-
тір, можна створити гарні зони, де співробіт-
ники можуть проводити час, наприклад, для 
зустрічей або обідів. 

Сприймання невдач. 
Страх невдачі може перешкодити твор-

чості. Люди продовжують робити те, що ро-
били завжди, щоб уникнути ризику невдачі. 
Хоча жоден бізнес не хоче зазнавати невдачі, 
ризики також можуть призвести до великих 
успіхів та інновацій. Коли бізнес заохочує ри-
зик і експерименти, персонал може відчувати 
більше свободи у використанні своєї творчо-
сті. Якщо план або проєкт не вдається, необ-
хідна співпраця різних робітників, необхідно 
відзначати хороші сторони спроби та обгово-
рення можливих помилок, як уникнути їх і 
покращити майбутні зусилля. 

Винагорода творчості співробітників. 
Можливо заохочувати творчість на під-

приємстві, винагороджуючи людей, які вико-
ристовують цю навичку. Спробувати нове 
може бути складно, тому надання стимулу 
може зробити співробітників охочими діли-
тися та експериментувати з інноваційними 
ідеями. Ці винагороди також демонструють, 
що організація цінує творче мислення та дії. 
Встановлення цієї цінності може продемон-
струвати її важливість у культурі компанії та 
сприяти творчим підходам під час роботи. 

Коли співробітник висуває нову ідею, 
керівництво підприємства може винагоро-
дити його зусилля, заохочуючи до дій щодо 
неї або випробовуючи її самостійно. Деякі ро-
ботодавці навіть нагороджують окремих лю-
дей за їхню творчість. Вони також можуть ви-
нагороджувати команди, які працюють над 
проєктами, які тестують нові концепції, да-
ючи їм грошовий бонус. 

Далі наведені практичні напрямки ро-
боти підприємства, де вище вказані способи 
розвинення творчості та креативності можна 
використовувати:  

Креативність у маркетингу. Підприємс-
тва мають багато можливостей продемон-
струвати креативність у своїх маркетингових 
практиках, таких як маркетинг на основі дос-
віду. Наприклад, місцева гончарна студія мо-
гла б використовувати традиційні методи ма-
ркетингу, такі як купувати оголошення в 
місцевій газеті або розсилати листівки по-
штою. Проте вони можуть продемонструвати 

творчість, влаштувавши безкоштовні майс-
тер-класи для зацікавлених осіб, щоб вони 
прийшли до магазину та спробували зробити 
гончарні вироби самостійно. 

Такий семінар дозволяє учасникам діз-
натися більше про магазин і побачити, чи до-
статньо їм подобається досвід, щоб придбати 
заняття. Практичний досвід може бути більш 
привабливим, ніж читання реклами чи листі-
вки. Використовуючи цю креативну маркети-
нгову техніку, магазин залучає потенційних 
клієнтів і привертає до себе увагу. 

Творчість у вирішенні проблем. Підп-
риємства також можуть використовувати рі-
зні творчі вправи для вирішення проблем на 
роботі. Наприклад, вони можуть використо-
вувати техніку SCAMPER для оцінки проду-
кту чи послуги та розробки способів їх покра-
щення чи створення чогось нового. 
Використовуючи вправу на креативне мис-
лення, проєктні команди можуть поглянути 
на існуючі ідеї під новим кутом зору або з но-
вих точок зору. Вправи на креативне мис-
лення сприяють створенню зон, вільних від 
суджень, тому всі ідеї вітаються. Ця свобода 
може допомогти проєктним командам вико-
ристовувати свою творчість для розробки 
більш інноваційних ідей. 

Кроки, які використовують для викори-
стання техніки SCAMPER: 

• Замінник: чим можливо замінити цей 
продукт/послуги? 

• Комбінувати: можна поєднати цей 
продукт/послугу з чимось іншим, щоб підви-
щити ефективність? 

• Адаптувати: можливо адаптувати цей 
продукт/послугу для виходу на інший ри-
нок? 

• Змінити: можливо змінити цей про-
дукт/послугу, додавши функції або впоряд-
кувавши його? 

• Інше використання: можливість вико-
ристовувати цей продукт/послугу? 

• Виключити: можливість видалити з 
цього продукту/послуги або як я можу змен-
шити пов’язані з ним витрати? 

• Зворотно/переупорядкувати: можли-
вість щось змінити в цьому продукті/послузі, 
щоб покращити його? 

Продажі є ще однією сферою, де бізнес 
може отримати користь від творчості. У тра-
диційній моделі продажів може використову-
ватися універсальний підхід, що дозволяє клі-
єнтам вибирати з певної кількості варіантів. 
Наприклад, компанія, що займається програ-
мним забезпеченням, може запропонувати 
три рівні ціни. Однак професіонали з про-
дажу можуть проявити креативність, 
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використовуючи більш чуйний та індивідуа-
льний підхід. 

Якщо клієнти відмовляються від досту-
пних цін, ці професіонали можуть проявити 
креативність, розробляючи рішення, які 
краще відповідають їхнім потребам. Напри-
клад, вони можуть запропонувати знижку, 
якщо клієнт дозволяє певній кількості співро-
бітників використовувати програмне забез-
печення. Такий підхід забезпечує більш зруч-
ний для клієнтів досвід, який відповідає 
інтересам кожного. 

Висновки. Основним інструментом су-
часного управління бізнесом стає впрова-
дження творчості в роботу підприємства та 

формування за допомогою креативних мето-
дів роботи персоналу. Підприємства можуть 
навчитися використовувати свою винахідли-
вість та творчість як інструмент, який може 
дозволити пристосуватися та подолати труд-
нощі, що виникають внаслідок невизначено-
сті та глобальності на ринку. Керівництву 
підприємства необхідно знайти спосіб ціну-
вання творчості та креативності й у бізнес-мо-
делях. Отже, винагорода творчості на підпри-
ємстві, гнучкий графік для співробітників, 
використання методів стимулювання твор-
чого мозкового штурму – все це може стати за-
порукою формування конкурентних переваг 
підприємства на ринку.  
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The article reveals the relevance of creativity at the workplace of today's enterprises as an advantage in increasing 
the income of organizations. It was noted that 82% of surveyed managers agree with this and they are ready to use creativity 
in business management to increase market share and encourage employees to think outside the box and experiment. The 
main advantages include techniques of creative thinking, willingness to experiment, implementation and use of innovations, 
stimulating the mind, improving cooperation between workers. The paper identifies the main ways to increase creativity of 
employees at the workplace, which business leaders can use to develop creativity. Encouraging openness, which is possible 
if you listen to different ideas; promoting diversity, which is possible when working with different departments to work 
together and looking at the situation from different points of view; introduction of a flexible work schedule that will give 
employees more freedom; conducting brainstorming, which will help generate ideas for business; encouraging additional 
breaks for employees during the working day to maintain their mental and physical health; encouraging risks and experi-
ments; rewarding the creativity of employees, which will provide an opportunity to establish values and demonstrate the 
importance of company culture and promote creativity. The practical directions of the enterprise activities which can use 
the specified ways are offered: creativity in marketing, using various practices of attraction and advancement; creativity in 
sales, using a responsive and individual approach to customers; creativity in solving problems of change, adaptation, com-
bination of assortment, using SCAMPER technique. 

Keywords: creativity, creative management mechanisms, SCAMPER technique, business management, marketing.  
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ДИФУЗІЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ В УКРАЇНІ 

 
 

Онегіна В.М., Антощенкова В.В. Дифузія інновацій в аграрному бізнесі в Україні.  
Вступ. Інноваційний розвиток соціально-економічних систем різних рівнів залежить від дифузії інновацій. 

В процесі дифузії відбувається розповсюдження інновацій, утвердження їх в способі виробництва та моделях спо-
живання. Швидкість та масштабність дифузії залежать від багатьох чинників, основними з яких у попередніх 
дослідженнях були визначені соціальні, маркетингові, географічні.  

Метою наукового дослідження, результати якого представлені в статті, стало визначення впливу орга-
нізаційно-економічних чинників на дифузію інновацій у сучасному аграрному бізнесі в Україні.  

Результати. Уточнено поняття дифузії інновацій з урахуванням об’єктної сфери дослідження як процесу 
проникнення, поширення інновацій у бізнес-середовищі, їх активне залучення, використання та утвердження в 
господарській практиці суб’єктів бізнесу. Важливим наслідком дифузії інновацій є підвищення продуктивності 
використання факторів виробництва суб’єктами бізнесу. На фоні тенденції зростання продуктивності сільсь-
когосподарських угідь, яка оцінювалася на основі урожайності сільськогосподарських культур, продуктивності 
праці виявлено суттєву диференціацію у факторній продуктивності в аграрному бізнесі внаслідок неоднорідності 
його сучасної організаційної структури. Аналіз впливу розміру підприємства на урожайність сільськогосподарсь-
ких культур шляхом групування за розміром зібраної площі у 2019 році підтвердив вищу продуктивність сільсь-
когосподарських земель, більш активне залучення інновацій у великих підприємствах.  

Висновки. Встановлено зв'язок інноваційної активності сільськогосподарських підприємств в частині за-
лучення та використання в їх діяльності виробничо-технологічних інновацій, проявом чого є вища факторна 
продуктивність, з їх розміром, суттєвий вплив на процеси дифузії інновацій ресурсозабезпеченості підприємств, 
насамперед земельними та фінансовими ресурсами. Така модель дифузії інновацій в умовах зростання їх вартості 
зумовлює загрози формування стійкого «технологічного розриву» між великими та середніми і малими підприєм-
ствами в аграрному бізнесі, що потребує коригуючих заходів державної аграрної політики.  

Ключові слова: дифузія інновацій, аграрний бізнес, сільськогосподарське підприємство, факторна продук-
тивність, урожайність.  

 

Постановка проблеми. Формування 
інноваційної моделі розвитку економіки 
впливатиме на продуктивність виробництва 

та його конкурентоспроможність, рівень доб-
робуту та якість життя населення. Між інших 
чинників інноваційний розвиток економіки 
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та її структурних складових залежатиме не 
лише від продукування інновацій, а й від 
швидкості їх дифузії.  

Дифузія інновацій за визначенням 
Е. Роджерса є процесом, за допомогою якого 
інновація з часом передається за певними ка-
налами членами соціальної системи [15]. 
Саме внаслідок дифузії інновацій відбува-
ється їх поширення та утвердження в способі 
виробництва або у поведінкових моделях 
споживачів. За рахунок дифузії економічна 
система переходить на новий технологічний 
рівень, утверджуються нові моделі спожи-
вання, що таким чином забезпечує її іннова-
ційний розвиток.  

Для економіки України з потужним ре-
сурсним потенціалом аграрного виробниц-
тва, його вагомою часткою у створенні вало-
вої доданої вартості країни важливою 
складовою утвердження національної моделі 
інноваційного розвитку є інноваційний роз-
виток аграрного бізнесу, дифузія інновацій в 
його середовищі.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми інноваційного розвитку, в 
тому числі в контексті дифузії інновацій, роз-
глядалися в працях М. Басса, Л. Ваньковича, 
Ю. Вітковського, В. Готри, В. Луньової, Ю. Лу-
пенка, Е. Роджерса, Г. Шамоти, Й. Шумпетера 
та інших науковців [1-4, 7, 12-19].  

У трактуванні Й. Шумпетера, дифузія 
інновації є процесом кумулятивного збіль-
шення кількості послідовників, які впрова-
джують нововведення з метою збільшення 
прибутків слідом за новаторами [17]. Та в бі-
льшості досліджень дифузії інновацій увага 
була зосереджена на таких характеристиках 
цього процесу, як властивості інновації, ка-
нали передачі та індивідуальні особливості 
споживачів стосовно сприйняття інновацій.  

Широко відомим у теорії дифузії інно-
вацій є сегментування споживачів Е. Ро-
джерса на новаторів (становлять 2,5% від по-
пуляції соціальної системи), 
«першопроходьців» (13,5%), «ранню біль-
шість» (34%), «пізню більшість» (34%), «відста-
лих» (16%) [15]. Також Роджерсом були виді-
лені такі ключові стадії процесу прийняття 
інновації у соціальній системі, як усвідом-
лення, упередження, рішення, реалізації, під-
твердження. За основні чинники швидкості 
дифузії ним були визначені саме характерис-
тики інновації: її відносна перевага, суміс-
ність з існуючими елементами та атрибутами 
життя людини, простота використання, мож-
ливість апробації  інновації до її придбання, 
видимість результатів використання іннова-
ції [16]. Вважаємо за потрібне звернути увагу 

на те, що Е. Роджерс досліджував дифузію 
інновацій у сільському соціальному середо-
вищі.   

М. Баcс побудував математичну модель 
динаміки продажів інновацій, в якій визнача-
льними факторами дифузії інновацій були 
інформованість споживачів, яка формува-
лася під випливом реклами (ефект реклами) 
та міжособистісна комунікації («ефект міжо-
собистісної комунікації) [13].  

Т. Хегерстренд звернув увагу на просто-
рові закономірності дифузії інновацій [14]. 
Він довів, що швидкість і напрямки поши-
рення інновацій залежать від відстані певного 
регіону від місця зародження нововведення, а 
також внутрішніх характеристик регіону, зо-
крема його інноваційного потенціалу. Також 
швидкість дифузії залежить від «пропускної 
спроможності» каналів передачі інновацій, 
яку забезпечують відповідна інфраструк-
тура, інститути та відкритість соціально-еко-
номічної системи. У просторовій моделі ди-
фузії інновацій були виділені чотири стадії. 
Перша стадія (виникнення дифузії) характе-
ризується початком процесу і різким контра-
стом між центрами і периферією: число акце-
пторів нової технології в центрі досягає 70%, 
на напівпериферії – 20% і близько 10% – на 
периферії. На другій стадії відбувається про-
цес швидкого поширення інновації, що приз-
водить до утворення нових ареалів розвитку. 
На третій стадії (накопичення) відбувається 
розповсюдження інновацій у всьому прос-
торі. На останній стадії насичення відбува-
ється загальний, але повільний підйом кіль-
кості користувачів інновації до максимуму, 
можливого при існуючих умовах, і число ак-
цепторів інновації по регіонам вирівню-
ється [14]. 

Та припускаємо, що не лише від соціа-
льних, географічних та маркетингових чин-
ників залежить швидкість та масштабність 
процесу дифузії інновацій. Гіпотезою нашого 
дослідження є твердження залежності дифу-
зії інновацій від організаційно-економічних 
чинників. Проте сучасні особливості поши-
рення інновацій залежно від цих чинників в 
аграрному бізнесі не були достатньою мірою 
досліджені.  

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є визначення впливу організаційно-
економічних чинників на дифузію інновацій 
у сучасному аграрному бізнес-середовищі в 
Україні.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дифузія як наукова категорія є бага-
тозначним поняттям, яке використовується в 
багатьох науках: хімії, фізиці, біології, 
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лінгвістиці, соціології, економіці. За похо-
дженням з латинської мови дифузія (diffusio) 
означає взаємодію, поширення, розсіювання, 
взаємне проникнення частин одного середо-
вища між частинами іншого [6].  

Г. Шамота розглядає дифузію інновації 
як розповсюдження вже одного разу освоєної 
й впровадженої інновації у нових умовах [12]. 
В Ванькович використовує поняття «дифузії 
результатів інноваційної діяльності підпри-
ємства», під яким розуміє явище, що передба-
чає поширення комунікаційними каналами 
серед потенційних споживачів (користувачів) 
у часі та просторі нової чи удосконаленої 
продукції, технології, бренду або прав на їх 
виготовлення, використання, креативних 
ідей, доведених до рівня ноу-хау [1].  

У цьому дослідженні дифузія інновацій 
з урахуванням його об’єктної сфери розгля-
дається як процес проникнення, поширення 
інновацій у бізнес-середовищі, їх активне за-
лучення, використання та утвердження в гос-
подарській практиці суб’єктів бізнесу.  

Останнє десятиріччя активно впрова-
джувалися інновації у сільськогосподарсь-
кому виробництві, результатом чого стало 
підвищення факторної продуктивності в га-
лузі. Зокрема урожайність зернових за 
останні 10 років (2010-2019 рр.) збільшилася в 
1,8 раза, а з 2000 року – у 2,5 рази, урожайність 
цукрових буряків – у 1,7 та 2,6 рази, відпо-
відно, урожайність соняшнику – в 1,7 та  
2,1 рази (табл. 1).  

Таблиця 1 
Урожайність окремих сільськогосподарських культур в Україні (складено за да-

ними [10]) 
С.-г. культура 2000 2005 2010 2015 2019 2019 до 2000, % 2019 до 2010, % 

Зернові 19,4 26,0 26,9 41,1 49,1 253,1 182,5 
Цукровий буряк 176,7 248,2 279,5 435,8 461,1 261,0 165,0 

Насіння соняшнику 12,2 12,8 15,0 21,6 25,6 209,8 170,7 
*сформовано автором. 
Індекс валової продукції у сільськогос-

подарських підприємствах у 2019 році по від-
ношенню до 2005 року склав 232,1%, по відно-
шенню до 2010 р. – 171,1%, індекс 
продуктивності праці у сільськогосподарсь-
ких підприємствах  – 454,6% та 244,1%, відпо-
відно [10].  

Але аналіз ресурсного забезпечення та 
факторної продуктивності засвідчує, суттєву 
різницю у їх рівнях за підприємствами. Су-
часна організаційно-виробнича структура аг-
рарного виробництва є неоднорідною в Ук-
раїні. Серед аграрних підприємств залежно 
не лише від розмірів за такими критеріями, 
як дохід від реалізації продукції та кількість 
зайнятих працівників, а й від площі сільсько-
господарських угідь у користуванні, ролі у 
продовольчій безпеці, експорті продукції мо-
жемо виділити такі групи: великі підприємс-
тва (агрохолдинги та підприємства із земель-
ним банком понад 7 тис. га); середні 
підприємства (їх земельний банк від 1,0 тис. 
до 7,0 тис. га); малі підприємства (їх земель-
ний банк до 1,0 тис. га). Також маємо окремо 
зауважити, що на рубежі тисячоліть в україн-
ському аграрному бізнесі виникли та набули 
розповсюдження агрохолдинги – великі вер-
тикально інтегровані агропромислові форму-
вання. За оцінками Ю. Лупенка, М. Кропивка 
агрохолдинги в Україні контролюють бли-
зько 8,7 млн. га, тобто 21% сільськогосподар-
ських угідь, 42,6% угідь, які обробляють сіль-
ськогосподарські підприємства [7]. У 2020-

2021 рр. в Україні у користуванні лише 10 аг-
рохолдингів знаходиться майже 2,6 млн. га. 
(табл. 2). 

Таблиця 2  
Земельний банк найбільших  

агрохолдингів в Україні у 2020-
2021 рр.(складено за даними [9]) 

Назва агрохолдингу 
Земельний 

банк, тис. га 
Kernel 558 

Миронівський хлібопродукт 368 
APGroup 360 

UkrLandFarming 358 
Астарта 209 

Контінентал Фармерз Груп 195 
Епіцентр Агро 160 

HarvЕаst 123 
ИМК 121 

Укрпромінвест-Агро 116,5 
10 найбільших агрохолдингів, всього 2568,5 

 

Вченими були проаналізовані економі-
чні результати діяльності сільськогосподар-
ських підприємств, підконтрольних агрохо-
лдинговим компаніям, та проведені порів-
няння з результатами діяльності самостійних 
сільськогосподарських підприємств різних 
організаційно-правових форм ще за 
2011 році [7]. За результатами обробки даних 
середня врожайність озимої пшениці в підко-
нтрольних агрохолдингам сільськогосподар-
ських підприємствах становила близько  
41,2 ц/га (або на 14,8% більше, ніж у сільгосп-
підприємствах традиційного типу), кукуру-
дзи на зерно – 73,2 ц/га (або на 2,5% більше),  
цукрових буряків – 399,0 ц/га (на 11,7% 
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більше).  
Дослідження А. Гуторова впливу роз-

міру сільськогосподарських угідь на економі-
чну ефективність сільгоспвиробництва у 
сільськогосподарських підприємствах Харків-
ської області за результатами їх діяльності у 
2005, 2008, 2009 роках також підтвердили 
вищу факторну продуктивність у підприємс-
твах з площею сільгоспугідь більше 4500 га 
[5, с. 140]. Зокрема, в цих підприємствах спос-
терігалася більша урожайність зернових, со-
няшнику, цукрових буряків, був більшим се-
редній річний удій молока від однієї корови, 
середньодобові прирости ВРХ та свиней, біль-
шою була і вартість валової продукції сільсь-
кого господарства на 100 га сільгоспугідь.  

Отже, порівняння продуктивності вико-
ристання сільськогосподарських угідь за по-
казниками урожайності 

сільськогосподарських культур у великих та 
інших сільськогосподарських підприємствах 
ще у 2005, 2008, 2009. 2011 роках, засвідчили 
вищий рівень продуктивності у великих під-
приємствах та підприємствах, підконтроль-
них агрохолдингам.  

Проведене нами дослідження вияв-
лення впливу розміру підприємства на уро-
жайність сільськогосподарських культур 
шляхом групування за розміром зібраної 
площі у 2019 році також підтверджує вищу 
продуктивність земель у великих підприємс-
твах (табл.3). Так, підприємства з площею бі-
льше 3000 га у 2019 році мали врожайність зе-
рнових 65,4 ц/га, від 2000,01 до 3000 га – 
56,2 ц/га, від 1000,01 до 2000 га – 52,7 ц/га, від 
500,01 до 1000 га – 50,3 ц/га, від 200,01 до 500 га 
– 47,6 ц/га, від 100,01 до 200 га – 44,6 ц/га, до 
100 га – 35,8 ц/га [10].  

Таблиця 3 
 Групування сільськогосподарських підприємств України за розмірами зібраної площі ок-

ремих сільськогосподарських культур у 2019 році (складено за даними [10, c. 92, 98]) 

Підприємства 

Кількість 
підпри-

ємств 
Валовий збір 

У
р

о
ж

а
й

н
іс

ть
, ц

 з
 1

 г
а 

оди-
ниць 

у % 
до 

зага-
ль-
ної 

кіль-
ко-
сті 

тис. т. 

у % 
до за-
галь-
ного 
вало-
вого 

збору 

Зернові та зернобобові культури 
Підприємства – всього 34673 100,0 59982,1 100,0 53,7 

з них площею, га 
до 100,00 21160 61,0 2426,4 4,0 35,8 

100,01-200,00 3665 10,6 2388,3 4,0 44,6 
200,01-500,00 4095 11,8 6334,1 10,5 47,6 

500,01-1000,00 2766 8,0 9941,4 16,1 50,3 
1000,01-2000,00 1917 5,5 14031,0 23,4 52,7 
2000,01-3000,00 562 1,6 7667,6 12,8 56,2 
більше 3000,00 508 1,5 17193,3 28,7 65,4 

у тому числі пшениця 
Підприємства - всього 25009 100,0 22577,8 100,0 43,4 

з них площею, га 
до 100,00 16156 64,6 1788,4 7,9 34,9 

100,01-200,00 2840 11,3 1731,5 7,7 40,8 
200,01-500,00 3197 12,8 4516,3 20,0 43,3 

500,01-1000,00 1696 6,8 5298,6 23,5 44,5 
1000,01-2000,00 842 3,4 5110,2 22,6 44,6 
2000,01-3000,00 172 0,7 1822,7 8,1 44,9 
більше 3000,00 106 0,4 2310,1 10,2 47,4 

 

Підприємства 

Кількість 
підпри-

ємств 
Валовий збір 

У
р

о
ж

а
й

н
іс

ть
, ц

 з
 1

 г
а 

оди-
ниць 

у % 
до 

зага-
ль-
ної 

кіль-
ко-
сті 

тис. т. 

у % 
до за-
галь-
ного 
вало-
вого 

збору 

кукурудза на зерно 
Підприємства - всього 15170 100,0 30664,4 100,0 77,7 

з них площею, га 
до 100,00 9317 61,4 1927,2 6,3 60,0 

100,01-200,00 2003 13,2 2013,0 6,6 68,7 
200,01-500,00 2037 13,4 4823,2 15,7 74,3 

500,01-1000,00 972 6,4 5205,7 17,0 77,3 
1000,01-2000,00 512 3,4 5598,1 18,3 79,1 
2000,01-3000,00 153 1,0 3074,4 10,0 83,5 
більше 3000,00 176 1,2 8022,8 26,1 86,3 

Соняшник 
Підприємства - всього 22251 100,0 13088,6 100,0 27,0 

з них площею, га 
до 100,00 13602 61,1 1051,2 8,0 21,8 

100,01-200,00 2821 12,7 1090,2 8,3 26,4 
200,01-500,00 3313 14,9 2830,2 21,6 26,8 

500,01-1000,00 1510 6,8 2865,6 21,9 27,1 
1000,01-2000,00 736 3,3 2819,5 21,6 27,9 
2000,01-3000,00 175 0,8 1178,5 9,0 27,9 
більше 3000,00 94 0,4 1253,4 9,6 30,1 

 

*сформовано автором. 
Майже по всім сільськогосподарським 

культурам простежується пряма залежність 
урожайності від розміру посівних площ, який 
є важливим індикатором розміру сільськогос-
подарського підприємства. Цю залежність 
можемо пояснити тим, що великі підприємс-
тва мають більше коштів на закупівлю доб-
рив, техніки, нових, більш продуктивних 

сортів та гібридів рослин, вчасно проводять 
технологічні операції та є більш інноваційно-
активними. Великі підприємства мають у ро-
зпорядженні фінансові ресурси у більшому 
обсязі (цей факт підтверджувався багатьма 
дослідженнями [8,11]), що є важливим для 
інноваційного потенціалу підприємств, вра-
ховуючи високу вартість сучасних інновацій. 
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Саме ці підприємства мають можливості про-
фінансувати придбання інноваційних засо-
бів виробництва і таким чином бути «новато-
рами», «першопроходьцями» в процесі 
дифузії інновацій.  

У теорії ж Е. Роджерса [15, 16] акценти в 
ідентифікації чинників швидкості дифузії 
інновацій були зроблені на каналах комуні-
кацій, та соціальному портреті «новаторів», 
«першопроходьців», «ранньої більшості», 
«пізньої більшості», «відсталих». Проведене 
нами дослідження дифузії інновацій в аграр-
ному бізнес-середовищі в сучасних умовах за-
свідчує, що важливими чинниками дифузії є 
ресурсне, у тому числі фінансове, забезпе-
чення підприємств, площа сільськогосподар-
ських угідь у користуванні.  

Висновки. Аналіз взаємозв’язку між 
площею земельних ресурсів у користуванні 
сільськогосподарських підприємств та уро-
жайності культур в Україні у 2019 році шля-
хом групування довів, що остання по основ-
ним сільськогосподарським культурам 
(зернові, соняшник) є помітно вищою в групі 
великих підприємств, і таким чином підтвер-
див гіпотезу про зв'язок інноваційної актив-
ності підприємств, проявом якої є вища фак-
торна продуктивність, з їх розміром в 

аграрному бізнес-середовищі, суттєвий плив 
на процеси дифузії інновацій ресурсозабез-
печеності підприємств, насамперед у частині 
земельних та фінансових ресурсів.  

Подальші процеси зростання рівня 
складності й вартості інновацій зумовлюють 
загрози формування стійкого «технологіч-
ного розриву» між великими та середніми і 
малими підприємствами в аграрному бізнесі. 
Для прискорення дифузії інновацій, усу-
нення деформацій у цьому процесі, внаслі-
док яких для більшості підприємств інновації 
стають недоступними, необхідними захо-
дами мають стати державні програми щодо 
фінансової підтримки малих та середніх під-
приємств із запровадження інновацій, розви-
ток організаційних форм інноваційної діяль-
ності на засадах інтеграції, у тому числі 
кооперації.  

У цьому дослідженні увага була приді-
лена розміру сільськогосподарських підпри-
ємств, їх забезпеченості земельними ресур-
сами. Подальші розвідки у вирішені 
проблеми прискорення дифузії інновацій в 
аграрному бізнесі потребують урахування 
кадрового потенціалу сільськогосподарських 
підприємств, опрацювання відповідних захо-
дів аграрної політики. 
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Abstract.  
Onegina V, Antoshchenkova V. Diffusion of innovations in agricultural business in Ukraine. 
Introduction. Innovative development of socio-economic systems of different levels depends on the diffusion of in-

novations. The process of diffusion is accompanied by a spread of innovations, their establishment in the method of produc-
tion and in the consumption patterns. The speed and scale of diffusion depend on many factors. In previous studies, social, 
marketing, geographical factors of innovations diffusion were identified. 

The purpose of the research, the results of which are presented in the article, is to determine the impact of organi-
zational and economic factors on the diffusion of innovations in modern agricultural business in Ukraine. 

Results. The concept of diffusion of innovations has been clarified taking into account the object sphere of the re-
search as a process of penetration, dissemination of innovations in the business environment, their active involvement, use 
and approval in the business practice. An important consequence of the diffusion of innovations is an increase of the produc-
tivity of factors of production by business entities. It was proved, that the growing trends of agricultural land productivity, 
which was estimated on the basis of crop yields, and labor productivity in agriculture in Ukraine are observed simultane-
ously with significant differentiation in factor productivity in agricultural business due to the heterogeneity of its modern 
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organizational structure. Analysis of the impact of enterprise size on crop yields by means of grouping of enterprises by the 
size of the harvested area in 2019 confirmed the higher productivity of agricultural land, active involvement of innovations 
in the large enterprises. 

Conclusions. The connection of innovative activity of agricultural enterprises in terms of attracting and using 
production and technological innovations, a consequence of which becomes higher factor productivity, with the size of ag-
ricultural enterprises, a significant impact of the resources provision of enterprises, especially land and financial resources, 
on the diffusion of innovation has been confirmed. The such model of the diffusion of innovations under increasing their 
value creates threats of the formation of a stable "technological gap" between large and medium and small enterprises in 
the agricultural business, which requires corrective measures of state agricultural policy. 

Key words: diffusion of innovations, agricultural business, agricultural enterprise, factor productivity, yield of 
agricultural crops. 
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ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

Іванченкова Л. В., Ткачук Г. О., Скляр Л. Б., Іванченков В. С. Фінансова аналітика та її роль в 
підвищенні конкурентоспроможності підприємства. 

У статті проаналізовано зв'язок між реалізацією фінансової аналітики та підвищенні конкурентоспромо-
жності підприємства. Узагальнено та проаналізовано погляди вчених-економістів на поняття «конкурентоспро-
можність підприємства» та надано власне авторське визначення поняттю «конкурентоспроможність підприєм-
ства» як спроможність підприємства забезпечувати високий рівень ефективності виробництва та збуту власної 
продукції з метою задоволення потреб споживацької аудиторії та з метою отримання максимальних прибутків 
в ході конкурентної боротьби з іншими фірмами та підприємствами. Виділені та охарактеризовані стейкхол-
дери компанії, серед яких інвестори, кредитори, менеджери підприємства та його керівники, працівники підпри-
ємства, постачальники, споживачі, суспільні і державні організації. Доведено, що фінансовий аналіз може допомо-
гти бізнес-підприємствам зрозуміти минулий стан, оцінити теперішнє становище підприємств, 
спрогнозувати майбутнє та надати точну інформацію, щоб компанія могла приймати правильні рішення, а фі-
нансова основа є важливим інструментом підприємств для щоденного управління. Зроблено висновок про те, що 
в умовах економічної рецесії найціннішими якостями корпоративного менеджменту є гнучкість та швидкість 
адаптації бізнес-стратегії, що є єдиним стійким способом для компаній продовжувати діяльність або навіть про-
цвітати та набувати конкурентних переваг. Сторонній людині, будь то податковий орган, інвестор чи поста-
чальник, зазвичай важко судити про якість корпоративного менеджменту та його здатність перенести компанію 
в критичні часи через асиметричний характер інформації. Зроблено висновок про те, що якісна фінансова аналі-
тика є надзвичайно ефективним інструментом для побудови конкурентоспроможного підприємства в складних 
економічних умовах. 

Ключові слова: фінансова аналітика, конкурентоспроможність, підприємство, менеджмент, бізнес. 
 

Постановка проблеми. Підприємства, 
що сьогодні здійснюють свою діяльність, 

змушені підлаштовуватися під темпи та 
умови розвитку економічної системи та 
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економічного простору, боротися за першість 
зі своїми конкурентами, підвищувати рівень 
ефективності своєї діяльності, покращувати 
якість продукції та послуг, постійно розвива-
тися за всіма напрямам, запроваджувати 
інновації, слідкувати за новинами у своїй га-
лузі та багато іншого. Зараз рівень конкурен-
ції між підприємствами дуже високий, і їм до-
водиться докладати набагато більше зусиль, 
щоб бути конкурентоспроможними та ство-
рювати конкурентоспроможну продукцію. 

Актуальність обраної теми дослідження 
обумовлено тим, що фінансова аналітика на 
даний момент є тим інструментом, що може 
допомогти підприємству зайняти більш ви-
сокі позиції на ринку та бути більш сильним 
конкурентом для інших гравців як на вітчиз-
няному, так і на закордонному ринку. Фінан-
сова діяльність на підприємстві має дуже ва-
гоме значення, і конкурентоспроможність 
кожного конкретного підприємства напряму 
залежить від того, наскільки ефективно здій-
снюється ця діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Визначення поняття конкуренції розк-
ривається в працях таких вітчизняних та за-
рубіжних дослідників: А. Захаров, Ю. Іванов, 
С. Кваша, Ж. Ламбен, М. Маракулін, А. Ма-
ренич, С. Покропивний, С. Попов, М. Пор-
тер, Н. Тарнавська, Х. Фасхієв, Р. Фатху-
тдінов, В. Шкардун, А. Юданов, І. Яців, 
Н. Яшин та інших. Питанням фінансового 
аналізу підприємств присвячені роботи таких 
науковців, як О. Ареф’єва, Д. Городинська, 
А. Череп, Л. Кириченко, Т. Обущак, Л. Білик, 
Ф. Бутинець, В. Івахненко, Л. Лахтіонова, 
Є. Мних, А. Поддєрьогін, В. Сопко, О. Тере-
щенко, С. Шкарабан та ін. 

Велика кількість підприємств у зарубіж-
них країнах вже давно зрозуміли, який вплив 
має фінансова аналітика на рівень ефектив-
ності підприємства і тому активно користу-
ються її інструментарієм у своїй діяльності. В 
Україні ще не весь менеджмент компаній ус-
відомив необхідність використання інструме-
нтарію фінансової аналітики та яке значення 
він має для підприємства та його конкуренто-
спроможності. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є окреслення та характеристика основ-
них зв’язків між фінансовим аналізом підпри-
ємства та його конкурентоспроможністю. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фінансовий аналіз – це процес і ре-
зультат здійснення корпоративної фінансо-
вої діяльності, які базуються на дослідженні 
та оцінці фінансової звітності підприємства 
та іншої інформації, яка дозволяє виявити 

переваги та недоліки діяльності підприємс-
тва у минулому, проаналізувати фінансовий 
стан та прогнозувати майбутні тенденції для 
того, щоб більш ефективно допомагати ком-
паніям планувати майбутнє, оптимізувати ін-
вестиційні рішення. Фінансовий аналіз є важ-
ливою частиною фінансового менеджменту. 
Фінансовий аналіз завдяки його численним 
аналітичним методам може зіграти в управ-
лінні економікою важливу роль, а саме в 
оцінці фінансового стану підприємства, ви-
вченні сильних та слабких сторін бізнесу, а 
також передбачити майбутні бізнес-тенден-
ції. На основі аналізу фінансової інформації 
розробляється напрям стратегічного розви-
тку або коригується існуючий напрям розви-
тку бізнесу, що є основою фінансового мене-
джменту. 

Фінансовий аналіз може допомогти біз-
нес-підприємствам зрозуміти минулий стан, 
оцінити теперішнє становище підприємств, 
спрогнозувати майбутнє та надати точну ін-
формацію, щоб компанія могла приймати 
правильні рішення, а фінансова основа є важ-
ливим інструментом підприємств для щоден-
ного управління. Точність фінансового ана-
лізу при прийнятті бізнес-рішень та 
створення наукової фінансової системи спри-
яють стандартизації фінансового менеджме-
нту, підвищенню ефективності бізнесу та 
ефективності персоналу в сфері фінансів. 

Бізнес-аналіз підприємства являє собою 
аналіз всіх сфер його діяльності з метою вияв-
лення відхилення фактичних показників від 
планових або від середньогалузевих. Бізнес-
аналіз проводиться шляхом дослідження різ-
них показників бізнесу. На основі отриманих 
даних приймаються управлінські рішення 
для підвищення ефективності діяльності фі-
рми. В основі бізнес-аналізу лежить низка 
принципів, зокрема систематичність, склад-
ність, науковість, регулярність, специфіч-
ність, об'єктивність, результативність, спад-
ковість та деякі інші [4, с. 17].  

Одним із принципів бізнес-аналітики 
на підприємстві є забезпечення економічно-
сті та ефективності аналітичного процесу, 
тобто виконання найбільш повного і всебіч-
ного дослідження при мінімумі витрат на 
його проведення. З цією метою при його про-
веденні повинні широко використовуватися 
новітні методики аналізу, комп’ютерні техно-
логії обробки інформації, раціональні ме-
тоди збору і зберігання даних. 

Бізнес-аналітика допомагає вивчити те-
нденції розвитку, оцінити та дослідити чин-
ники зміни результатів діяльності, обґрунту-
вати бізнес-план і управлінські рішення, 
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здійснити контроль за їх виконанням, ви-
явити резерви підвищення ефективності ви-
робництва, виробити економічну стратегію 
його розвитку [7]. 

Також слід зазначити, що завдяки фі-
нансовому аналізу інвестори можуть зрозу-
міти прибутковість і платоспроможність біз-
несу, прорахувати очікуваний прибуток і 
дослідити ризики, які існують, а потім 
прийняти правильні рішення. Показники фі-
нансового аналізу є важливим методом інвес-
торів і кредиторів в умовах ринкової еконо-
міки для отримання необхідної інформації. 
Керівники компаній повинні складати фі-
нансову звітність, основуючись на щоден-
ному фінансовому аналізі, розуміти власні 
сильні сторони, виявляти свої недоліки, які 
можуть змінюватися [6]. 

Визначимо основних стейкхолдерів 
компанії, пов’язаних з використанням ре-
зультатів фінансового аналізу підприємства 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Стейкхолдери компанії, пов’язані з 
використанням результатів фінансового 

аналізу підприємства 
Інвестори, вкладаючи фінанси в компа-

нію, розраховують на отримання дивідендів. 
Фінансовий аналіз підприємства дозволить їм 
оцінити можливі загрози та вигоди, що дозво-
лить мінімізувати ризики. 

Кредитори надають компаніям корот-
кострокові або довгострокові займи. Вони та-
кож хочуть бути впевненими, що отримають 
назад свої кошти з відсотками. На основі фі-
нансового аналізу кредитори можуть оцінити 
поточний стан компанії та перспективи її ро-
звитку. Менеджери підприємства та його ке-
рівники за допомогою результатів фінансо-
вого аналізу можуть визначити напрям 
розвитку компанії та оцінити правильність 
власних дій та прийнятих рішень. 

Працівники підприємства за допомогою 
вивчення результатів фінансової аналітики 
можуть спрогнозувати положення компанії на 
ринку, а відповідно і власні перспективи. 

Постачальники можуть спрогнозувати 
наскільки компанія є стійким партнером та 
сферою збуту, тим самим забезпечуючи і собі 
стійкий розвиток. 

Споживачі можуть впевнитися, наскі-
льки вони можуть розраховувати на компа-
нію в якості постачальника того чи іншого то-
вару або послуги. 

Суспільні і державні організації таким 
чином можуть бути впевненими в стабільно-
сті економічної інфраструктури регіону, яка, 
в свою чергу, залежить від стану компанії. 

Загалом за допомогою бізнес-аналізу 
можна виявити недоліки фінансово-госпо-
дарської діяльності, знайти резерви поліп-
шення фінансового стану організації, плану-
вати фінансові результати. Завдання бізнес-
аналізу достатньо добре визначені З. Яре-
мко [3], зокрема це: 

– оцінка ефективності використання ре-
сурсів;  

– визначення перспектив розвитку під-
приємства;  

– розрахунок можливих ризиків та про-
позиції варіантів їх страхування; 

– складання бізнес-плану підприємства 
на основі аналізу минулих періодів;  

– вивчення стану виконання показників 
плану та знаходження причин відхилень 
фактичних показників від нормативних;  

– оцінка кінцевих фінансових резуль-
татів;  

– пошук резервів збільшення вироб-
ництва і продажів. 

На основі загальної оцінки фінансового 
стану підприємства визначають проблемні 
питання на підприємстві та, узагальнюючи 
їх, визначають шляхи вирішення та напрями 
покращення ситуації. Під час оцінки фінан-
сового стану підприємства незалежно від ор-
ганізаційно-правової форми використовують 
різноманітні фінансові коефіцієнти, що ма-
ють різну структуру, економічний зміст та 
відносяться до тієї чи іншої групи [9]. 

За допомогою реалізації всіх вищезазна-
чених завдань можна досягти підвищення 
конкурентоспроможності підприємства та за-
гального підвищення ефективності бізнесу. 

Конкурентоспроможність визначає ак-
тивне використання потенціалу підприємс-
тва, його здатність випереджати конкурентів 
як зараз, так і в майбутньому. Конкуренто-
спроможність не є постійною характеристи-
кою підприємства. Коли відбуваються зміни у 
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зовнішньому та внутрішньому середовищі, 
змінюються й порівняльні конкурентні пере-
ваги перед іншими підприємствами галузі. 
Можна вважати, що конкурентоспромож-
ність підприємства є поняттям відносним, 
оскільки визначити її можна лише шляхом 
порівняння індивідуальних особливостей 
підприємства з характеристиками інших під-
приємств цієї ж галузі. 

Також слід зазначити, що впровадження 
використання сучасного та ефективного ме-
неджменту є вкрай важливим для 

підвищення конкурентоспроможності підп-
риємства і сприяє: 

– створенню ефективної системи управ-
ління; 

– досягненню стратегічних цілей; 
– зростанню ефективності бізнесу; 
– покращенню загальної керованості 

організації; 
– зменшенню частки дефектів. 
Розглянемо різні погляди вчених-еко-

номістів на поняття «конкурентоспромож-
ність підприємства» (табл. 1). 

Таблиця 1 
Погляди вчених-економістів на поняття «конкурентоспроможність підприємства» [1, 2] 

Автор Визначення 

Воронкова А. Е. 

Конкурентоспроможність підприємства – специфічна ознака суб’єкта ринкових відносин, яка ви-
являється в процесі конкуренції та дозволяє зайняти свою нішу в ринковому господарстві для за-

безпечення розширеного відтворювання, яке передбачає покриття всіх витрат виробництва й 
отримання прибутку від господарської діяльності. 

Горбашко Е. А. 
Конкурентоспроможність – це здатність конкретного предмету витримати конкуренцію (потен-

ційну і/або реальну) 

Гринько Т. В. 
Конкурентоспроможність – синтез якості й можливості успішної реалізації продукції на конкуре-

нтному вітчизняному або міжнародному ринку у певний момент часу за рахунок досягнення 
конкурентних переваг. 

Дементьєва А. Г. 
Конкурентоспроможність – це сукупність переваг і здатності суб’єкта в порівнянні з йому подіб-

ними в боротьбі за досягнення мети, характерної для них, в умовах дії законів певного навколиш-
нього середовища (системи). 

Дробітько Н. А. 
Конкурентоспроможність – виступає результатом створення підтримки протягом тривалого пері-

оду часу та сукупної оцінки конкурентних переваг. 

Карлофф Б. 
Конкурентоспроможність –здатність забезпечити кращу позицію в порівнянні з конкуруючим 

підприємством. 

Малік М. Й.,  
Нужна О. А. 

Конкурентоспроможність аграрного підприємства – це здатність суб’єктів економічної діяльності 
аграрної сфери пристосовуватись до нових умов господарювання, використовувати свої конкуре-
нтні переваги і перемагати в конкурентній боротьбі на ринках сільськогосподарської продукції 
та послуг, максимально ефективно використовувати земельні ресурси, якомога повніше задово-

льняти потреби покупця шляхом аналізу структури ринку і гнучко реагувати на зміну його 
кон’юнктури. 

Минко Л. M. 

Конкурентоспроможність підприємства ‒ це здатність підприємства вчасно й ефективно коригу-
вати параметри своєї діяльності залежно від змін у зовнішньому середовищі для підтримання іс-
нуючих і створення нових конкурентних переваг з метою досягнення власних стратегічних ці-

лей. 

Олійник В. В. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств – це здатність поставляти конку-
рентоспроможний товар у відповідний час на відповідний ринок із урахуванням своїх конкурен-
тних переваг, при цьому ефективно використовуючи наявні ресурси шляхом застосування інно-
ваційних технологій виробництва з метою подальшого простого або розширеного відтворення у 

довгостроковій перспективі. 

Тимофієва Г. С., 
Крюковська О. В. 

Конкурентоспроможність аграрного підприємства – це реальна та потенційна можливість підп-
риємств в існуючих для них умовах проєктувати, виготовляти та збувати товари на ринку, що за 
ціновими та неціновими характеристиками є більш привабливими для споживачів, ніж товари їх 

конкурентів. 

Шевельова С. О. 
Конкурентоспроможність підприємства – здатність підприємства підтримувати стійкі позиції на 
ринку, функціонувати прибутково, бути привабливим для інвесторів, заслужити добрий імідж 

(образ) серед споживачів та різноманітних суб’єктів господарювання. 

Шлюсарчик Б. 

Конкурентоспроможність– відносна здатність не тільки підприємства, але й сектора, народного 
господарства, у порівнянні з іншими суб’єктами економічних відносин до: виробництва сучас-

них, технологічно інтенсивних товарів, вирішення нових технічних проблем, досягнення доходів 
(постійно зростаючих) при високому рівні зайнятості та відносно високому рівні заробітної 

плати. 

Юданов А. Ю. 
Конкурентоспроможність підприємства – спроможність підприємства виробляти та реалізову-

вати конкурентоспроможну продукцію. 

Узагальнюючи наведені поняття, мо-
жна визначити «конкурентоспроможність 
підприємства» як спроможність підприємс-
тва забезпечувати високий рівень ефективно-
сті виробництва та збуту власної продукції з 

метою задоволення потреб споживацької ау-
диторії та з метою отримання максимальних 
прибутків в ході конкурентної боротьби з ін-
шими фірмами та підприємствами. Слід за-
значити, що конкурентоспроможність 
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підприємства залежить від багатьох факторів, 
один з яких це ефективна побудова системи 
фінансової аналітики на підприємстві. В умо-
вах економічної рецесії найціннішими якос-
тями корпоративного менеджменту є гнуч-
кість та швидкість адаптації бізнес-стратегії, 
що є єдиним стійким способом для компаній 
продовжувати діяльність або навіть 

процвітати та набувати конкурентних  
переваг.  

Сторонній людині, будь то податковий 
орган, інвестор чи постачальник, зазвичай 
важко судити про якість корпоративного ме-
неджменту та його здатність перенести ком-
панію в критичні часи через асиметричний 
характер інформації. 

 
Рис. 2. Переваги використання фінансової аналітики 

 

Готова до використання фінансова звіт-
ність може надати більше інформації про фі-
нансову стійкість компанії та потенційну 
стійкість до кризи. Вони допомагають, нада-
ючи певний скріншот стану компанії до по-
чатку кризи [8]. 

Таким чином, ми бачимо, що якісна фі-
нансова аналітика є надзвичайно ефектив-
ним інструментом для побудови конкуренто-
спроможного підприємства в складних 
економічних умовах. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Фінансова аналітика відіграє ключову 
роль у підвищенні конкурентоспроможності 
підприємства, адже має такі переваги, як ви-
значення прибутковості і платоспроможності 

бізнесу, прорахування очікуваного прибутку, 
визначення можливих ризиків, визначення 
тенденцій ринку, визначення поточного 
стану підприємства та тенденцій розвитку та 
інші.  

Всі ці переваги є важливими для таких 
стейкхолдерів бізнесу, як інвестори, креди-
тори, менеджери, працівники, постачаль-
ники, споживачі, суспільні та державні орга-
нізації. 

Слід також зазначити, що всіма перева-
гами фінансової аналітики активно користу-
ються іноземні компанії, а вітчизняний бізнес 
ще не в повному обсязі усвідомили не тільки 
переваги, але й необхідність використання 
такого інструментарію в сучасних економіч-
них умовах розвитку. 
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Abstract. 
Ivanchenkova L., Tkachuk H., Tymoshenko A., Skliar L. Financial analysis and its role in increasing the 

competitiveness of the enterprise. 
The article analyzes the relationship between the implementation of financial analytics and increasing the competi-

tiveness of the enterprise. The views of economists on the concept of “enterprise competitiveness” are summarized and 
analyzed and the author's definition of the concept of “enterprise competitiveness” as the ability of the enterprise to ensure 
a high level of production and marketing efficiency of its own products to meet consumer needs and maximize profits, 
struggle with other firms and enterprises. Stakeholders of the company are selected and characterized, including investors, 
creditors, managers of the enterprise and its managers, employees of the enterprise, suppliers, consumers, public and state 
organizations. It has been proven that financial analysis can help businesses understand the past, assess the current state 
of enterprises, predict the future and provide accurate information so that the company can make the right decisions, and 
the financial basis is an important tool for day-to-day management. It is concluded that in times of economic recession, the 
most valuable qualities of corporate management are flexibility and speed of adaptation of business strategy, which is the 
only sustainable way for companies to continue operating or even prospering and gaining competitive advantage. It is 
usually difficult for an outsider, whether a tax authority, an investor or a supplier, to judge the quality of corporate man-
agement and its ability to move a company to critical times due to the asymmetric nature of the information. It is concluded 
that high-quality financial analytics is an extremely effective tool for building a competitive enterprise in difficult economic 
conditions. Financial analytics plays a key role in increasing the competitiveness of the enterprise, as it has such advantages 
as determining the profitability and solvency of the business, calculating expected profits, identifying potential risks, iden-
tifying market trends, determining the current state and development trends and others. All these benefits are important 
for business stakeholders such as investors, lenders, managers, employees, suppliers, consumers, public and government 
organizations. 

Keywords: financial analytics, competitiveness, enterprise, management, business. 
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Гнатківський Б. М. Наукові підходи до формування економічного потенціалу суб’єктів бізнесу. 
У статті проведено систематизацію теоретичних підходів до формування економічного потенціалу, що 

дозволило розглядати його як фактори та джерела зростання і формування економічної потужності країни, як 
результати розвитку продуктивних сил у галузі та засоби задоволення суспільних потреб загалом та як процеси 
ідентифікації та створення певних спектрів підприємницьких можливостей; формування, структуризації та 
побудови показників максимально можливих виробничих потужностей й критеріїв оптимальності виробничих 
планів зокрема для окремих суб’єктів аграрного бізнесу. На основі трактування сутності й основних підходів до 
формування економічного потенціалу підприємства та за результатами аналізу різних підходів до виокремлення 
складників економічного потенціалу підприємства запропоновано враховувати такі складники: економічну без-
пеку, імідж та конкурентоспроможність під час формування економічного потенціалу підприємства. Саме такий 
підхід дає змогу вчасно формувати потенціал підприємства, адаптувати його складники відповідно до вимог ри-
нкового середовища через орієнтацію на економічну безпеку з урахуванням інтересів різних зацікавлених сторін. 
Процеси формування економічного потенціалу суб’єктів є одними зі шляхів їх економічної стратегії і передбача-
ють формування й організацію систем використання ресурсів. При чому формування визначених компетенцій 
має відбуватись таким чином, щоб результати їх взаємодії були факторами успіху в отриманні оперативної 
стратегічної, тактичної мети діяльності підприємств. При цьому слід використовувати наступні наукові під-
ходи: системний підхід; маркетингові підходи; функціональні підходи; відтворювальні підходи; інноваційні під-
ходи; нормативні підходи; комплексні підходи; інтеграційні підходи; динамічні підходи; оптимізаційні підходи; 
адміністративні підходи; поведінкові підходи; ситуаційні підходи; структурні підходи. Встановлено, що через 
складності і неможливості пізнання окремих параметрів і властивості економічного потенціалу господарюючих 
суб’єктів як системи виникає необхідність дослідження їх окремих сторін чи аспектів, що можна характеризу-
вати множинністю описування систем.  

Ключові слова: економічний потенціал, формування економічного потенціалу, суб’єкти бізнесу. 
 

Постановка проблеми. Основою забез-
печення сталого соціально-економічного роз-
витку України є раціональне використання 
економічного потенціалу суб'єктів господа-
рювання різних галузей народного господар-
ства, Забезпечення сталого економічного роз-
витку суб'єктів господарювання в умовах 
невизначеності та динамічності зовнішнього 
середовища передбачає облік безлічі факто-
рів як зовнішнього, так і внутрішнього сере-
довища, у тому числі формування та розви-
тку економічного потенціалу 
господарюючих суб'єктів, що визначає за-
вдання та пріоритетні напрями сталого еко-
номічного розвитку. Підвищення ефективно-
сті виробництва безпосередньо пов'язано з 
механізмом формування, використання та 
розвитку економічного потенціалу організа-
цій суб'єктів бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Процесам формування та реалізації по-
тенціалу підприємства як в аспекті форму-
вання й удосконалення його з системних 
позицій як здатності використовувати ресу-
рси та можливості, так і визначенню та обґру-
нтуванню складників, присвячено науковий 
доробок багатьох науковців. Дослідженнями 
управління економічним потенціалом 

підприємств займаються такі науковці, як:, зо-
крема Вяткіна Т.Г., Коваль Л.В., Козловсь-
кий В.О., Причепа І.В., Краснокутська Н.С., 
Красноруцький О.О., Мойса М.Я., Крю-
кова І.О,. Рєпіна І.М., Руденко С.В., Чукіна І. 
В. та ін. [1-8]. Однак сьогодні існує необхід-
ність систематизації наукових підходів до фо-
рмування економічного потенціалу.  

Мета статті: систематизувати теорети-
чні підходи до формування економічного по-
тенціалу суб’єктів бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Дослі-
джуючи потенціал підприємств як складну 
економічну систему, слід відзначити насту-
пні методологічно важливі результати та по-
ложення. У загальному вигляді поняття «сис-
тема» (з грец. – ціле, що складено з окремих 
частин) являє собою безліч та сукупність еле-
ментів, які вступають до взаємодії, при цьому 
повністю один від одного залежать та є пев-
ною цілісністю та єдністю. Відповідно до ви-
щевикладеного, економічні системи можна 
досліджувати як упорядковані сукупності го-
сподарських взаємозв'язків і відношень, що 
встановлені в процесах виробництва, обміну 
та споживання товарів на різних рівнях. 

Через складності і неможливості пі-
знання окремих параметрів і властивості 
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економічного потенціалу господарюючих 
суб’єктів як системи виникають необхідності 
дослідження їх окремих сторін чи аспектів, що 
можна характеризувати множинністю опису-
вання систем. Так, для дослідження економіч-
ного потенціалу підприємств можна викорис-
товувати моделі функціональні чи економіко-
математичні. Кількість обраних показників та 
факторів, що враховуватимуться в процесах 
моделювання, залежатиме від мети опису, 
складностей об'єктів, якостей наявної інфор-
маційної бази та інших чинників. 

Здатність до розвинення системи озна-
чає, що вона має бути здатна до навчання і са-
морозвитку, а також до сприйняття та застосу-
вання новітніх та інноваційних техніко-
технологічних ідей, наукових здобутків тощо. 
Джерелами розвитку економічного потенці-
алу як єдиної економічної системи можуть 
стати: зростання інвестиційної й інноваційної 
привабливості та активності; конкуренція; рі-
зноманіття форм, методів та способів форму-
вання та реалізації системних процесів.  

Кожен суб’єкт господарювання для за-
безпечення можливостей виживання в умо-
вах посиленої ринкової конкуренції має ви-
вчати параметричні характеристики 
окремих обраних джерел їх формування і по-
вністю враховувати їх результати при форму-
ванні й реалізації отриманих можливостей. 
Суб’єкти, економічний  потенціал яких не ро-
звиватиметься, в кінцевому результаті стають 
банкрутами. 

Альтернативність формування, функ-
ціонування та розвитку систем економічного 
потенціалу проявляються в наступному. В за-
лежності від конкретних умов їх економіч-
ного розвитку або окремих господарських си-
туацій) зазвичай існує декілька 
альтернативних напрямів досягнення конк-
ретної цілі (митні тарифи, податкова сис-
тема, відсоткові ставки, конкурентоспромож-
ність окремих конкурентів, інфраструктурне 
навантаженні ринку, надійність системи 
тощо). Застосування більш прогресивних 
інноваційних технологій зменшуватиме пот-
реби в інших компонентах та складових виро-
бничого потенціалу. Зокрема, можна відне-
сти кількість працівників, зайнятих на 
виробництві, чи одиниць обладнання, яке не 
має входити у нову техніко-технологічну лі-
нію. З іншого боку, відношення «витрати – 
ефект» для таких альтернатив може бути не-
результативним з огляду на реалізацію альте-
рнатив фінансового потенціалу. Тому важли-
вим є використання даної властивості у 
процесах формування потенціалів, забезпе-
чення збалансованої рівноваги їх елементів. 

Пріоритети інтересів систем вищого рі-
вня перед інтересом її елементів означатиме, 
що можливість реалізації того чи іншого ком-
понента економічного потенціалу буде під-
порядковано, в першу чергу, досягненням 
мети формування та застосування сукупного 
потенціалу суб’єкта бізнесу. 

Пріоритетність якості означатиме, що 
певними гарантами можливостей довгостро-
кового функціонування економічного потен-
ціалу як єдиної економічної системи, зважа-
ючи на швидко мінливі умови зовнішнього 
середовища, є вищий рівень якісних характе-
ристик. При цьому вони реалізуються, почи-
наючи з нижчого рівня ієрархії їх структури 
(за одиницями обладнання, матеріалами, ок-
ремими працівниками та ін.) до кінцевих ре-
зультатів реалізації економічного потенціалу 
(отримання новітніх товарів, іміджу тощо). 

Потужності в таких випадках є кількіс-
ними оцінками ступенів реалізації досягну-
того економічного потенціалу господарюю-
чих суб’єктів або потенційною силою 
перспективного чи стратегічного потенціалу. 
Визначена властивість дозволятиме визна-
чати внесок економічного потенціалу конк-
ретного господарюючого суб’єкта у форму-
вання галузевих або загально економічних 
потенціалів регіонів та країни. 

Процеси формування економічного по-
тенціалу суб’єктів є одними зі шляхів їх еко-
номічної стратегії і передбачають форму-
вання й організацію систем використання 
ресурсів. При чому формування визначених 
компетенцій має відбуватись таким чином, 
щоб результати їх взаємодії були факторами 
успіху в отриманні оперативної стратегічної, 
тактичної мети діяльності підприємств. При 
цьому слід використовувати наступні наукові 
підходи: 

1. Системний підхід, який є одним з го-
ловних у процесах формування економіч-
ного потенціалу підприємств. При його вико-
ристанні на засадах маркетингових 
досліджень формуються основні параметри 
для виходу – товар або послуга: що зробити, з 
якими характеристиками якості, з якими за-
тратами, для яких можливостей реалізації, у 
які строки, за якими цінами тощо. Параметри 
та характеристики виходу мають бути конку-
рентоспроможними. 

Потім необхідним є визначення параме-
трів входу. До них відносять окреслення пот-
рібних ресурсів та інформації для реалізацій 
внутрішніх бізнес-процесів. Потреби в ресур-
сному забезпеченні й необхідній інформації 
спрогнозовано в системі вивчення вимог до 
організаційного та технічного потенціалів 
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підприємств (рівня розвитку та сучасності те-
хніки, технологій, системи організації вироб-
ництва, організації праці й систем управ-
ління) та характерних параметрів із 
зовнішнього середовища (політична, еконо-
мічна, технологічна, соціально-демографічна 
системи, культурне середовище країни й ін-
фраструктурне забезпечення та можливості 
даного регіону). 

Зворотній комунікаційний зв'язок між 
постачальницькими структурами (входом), 
потенційними клієнтами (виходом), окресле-
ним зовнішнім оточенням і економічним по-
тенціалом підприємств необхідний для адап-
тації потенціалів як систем до змін вимог 
споживачів до товарів, параметрів функціо-
нування обраного цільового ринку, появи ор-
ганізаційних та технічних інновацій у даній 
сфері. Для забезпечення вищих якісних хара-
ктеристик кінцевого ефекту від реалізації 
економічного потенціалу необхідним є забез-
печення вищої якості ресурсного забезпе-
чення та повноти інформації на вході. І вже 
потім вищі якісні характеристики реалізації 
процесів та взаємодій із зовнішнім середови-
щем. Так, наприклад, якісні характеристики 
«входу» при формуванні економічного поте-
нціалу підприємств задовільні, то на якому б 
вищому рівні не здійснювалися реалізації 
внутрішніх їх бізнес-процесів, якісні характе-
ристики «виходу» також будуть задовіль-
ними. 

Якщо якісні характеристики «входу» 
відмінні, а якісні характеристики взаємодії 
компонентів економічного потенціалу через 
реалізацію бізнес-процесів задовільні, то і які-
сні характеристики «виходу» будуть задові-
льними, тобто оцінка якісних характеристик 
«виходу» дорівнюватиме нижчому оціню-
ванню попередніх компонентів. При цьому 
одночасно формулюватимуться вимоги до 
«виходу» систем, потім одночасно до «входу» 
у зовнішнє середовище і лише після остан-
нього – до реалізації можливостей внутрішніх 
бізнес-процесів. 

2. Маркетингові підходи передбачають 
формування можливості підприємств орієн-
туватись на споживача. Це означатиме, що 
функціонування будь-якого компонента еко-
номічного потенціалу має ґрунтуватись на 
досліджені та прогнозуванні ринкової пот-
реби, досліджені та прогнозуванні рівня кон-
курентоспроможності суб’єктів бізнесу та мо-
жливості отримання конкурентних переваг 
тощо. При використанні маркетингових під-
ходів пріоритетними напрямами вибору кри-
теріїв формування економічного потенціалу 
підприємств мають стати: 

- підвищення якісних характеристик кі-
нцевих результатів реалізації економічного 
потенціалу у відповідності до потреб спожи-
вачів; 

- економія ресурсного забезпечення у 
споживачів через підвищення якісних харак-
теристик всіх компонентів економічного по-
тенціалу та, внаслідок чого, підвищення якіс-
них характеристик кінцевих товарів або 
послуг. 

3. Функціональні підходи передбача-
ють пошуки нових інноваційних, оригіналь-
них техніко-технологічних рішень для якнай-
повнішого задоволення існуючих або 
потенційних запитів споживачів. Потреби в 
такому випадку розглядаються як сукупності 
функцій, які необхідно виконати для їх пов-
ного задоволення. 

Після виокремлення функцій (таких як 
маркетингові дослідження, дослідження ри-
нку, можливості постачання, організація ви-
робництва, фінансування та інвестування 
тощо) визначаються декілька альтернатив-
них варіацій формування економічного поте-
нціалу суб’єктів для їх виконання й потім 
проходить процес вибору того з них, що за-
безпечуватиме максимальну результатив-
ність сукупних витрат. 

Використання вказаного підходу, ок-
ремо та на відміну від існуючих орієнтацій на 
вже існуючі світові стандарти, дозволятиме 
найбільше повною мірою задовольняти нові-
тні та інноваційні потреби, з одного боку, а 
також забезпечувати стійкі конкурентні пере-
ваги, з іншого. 

4. Відтворювальні підходи, орієнтовані 
на постійне оновлення та інноваційність ви-
робництва товарів з меншою ресурсоємністю 
та вищими якісними характеристиками у по-
рівняні з аналогічними товарами на обра-
ному цільовому ринку для задоволення пот-
реб споживачів. 

Це означає, що головними компонен-
тами вказаних підходів є обов'язковість вико-
ристання баз порівняння (тобто окремих об-
раних показників аналогічних товарів на 
обраний момент часу, скорегований до поча-
тку освоєння нових товарів або випереджа-
ючи їх) в процесах планування та організації 
відтворювальних процесів. 

5. Інноваційні підходи, які орієнтовані 
на процеси активізації інноваційної діяльно-
сті суб’єктів бізнесу, інструментами яких ма-
ють стати чинники впливу, основні фактори 
виробництва й інвестиційне забезпечення 
інноваційної діяльності. 
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6. Нормативні підходи полягають у 
встановленні для важливіших компонентів 
економічного потенціалу нормативів: 

- якості та ресурсоємності продукції,  
- завантаженості технічних об'єктів,  
- параметрів ринку тощо; 
- ефективності використання ресурс-

ного потенціалу; 
- розробка й ухвалення управлінських 

рішень.  
Слід зазначити, що виокремлені норма-

тиви мають відповідати вимогам щодо ком-
плексності, обґрунтованості, результативно-
сті та перспектив у можливості застосування. 

7. Комплексні підходи передбачають 
необхідності врахування економічних, еколо-
гічних, технічних, організаційних, соціаль-
них та інших обраних аспектів діяльності під-
приємств. Якщо навіть один з них 
залишається поза увагою, то проблему не 
буде цілком вирішено. 

8. Інтеграційні підходи у процесах фор-
мування економічного потенціалу підпри-
ємств націлені на дослідження посилення 
зв'язків, об'єднань та посилення взаємодій 
між окремими компонентами. 

9. Динамічні підходи, пов'язані з необ-
хідністю дослідження економічного потенці-
алу через діалектичний розвиток, із встанов-
ленням причинно-наслідкових взаємозв'язків 
і підпорядкованості, що можливо на основі 
дослідження ретроспективного аналізу пове-
дінки в аналогічних системах на окремому 
часовому відрізку. 

10. Оптимізаційні підходи реалізуються 
через визначення кількісних характеристик і 
встановлення взаємозалежностей між окре-
мими компонентами економічного потенці-
алу через економіко-математичні і статисти-
чні методи обробки інформації. 

11. Адміністративні підходи передбача-
ють регламентацію функцій, обов'язків, прав, 
нормативів якісних характеристик, затрат, 
пов'язаних з реалізацією компонентів еконо-
мічного потенціалу суб’єктів, у нормативних 
актах за допомогою окремих методів. 

12. Поведінкові підходи ґрунтуються на 
підвищенні результативності сукупного 

економічного потенціалу господарюючих 
суб’єктів через підвищення результативності 
їх кадрової складової. 

13. Ситуаційні підходи засновані на аль-
тернативності досягнення мети і забезпе-
ченні максимальних адаптацій до умов окре-
мих ситуацій в процесах формування 
економічного потенціалу підприємств. 

14. Структурні підходи у процесах фор-
мування потенціалу засновані на їх структу-
ризації і дослідженні значимості, пріоритет-
ності серед компонентів економічного 
потенціалу з метою виявлення раціонально-
сті співвідношень і досягнення повної та не-
обхідної обґрунтованості перерозподілу ре-
сурсного забезпечення між ними.  

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Таким чином, проведена систематиза-
ція теоретичних підходів до формування 
економічного потенціалу дозволила розгля-
дати його як фактори та джерела зростання й 
формування економічної потужності країни, 
як результати розвитку продуктивних сил у 
галузі та засоби задоволення суспільних пот-
реб загалом та як процеси ідентифікації та 
створення певних спектрів підприємницьких 
можливостей; формування, структуризації та 
побудови показників максимально можливих 
виробничих потужностей й критеріїв опти-
мальності виробничих планів, зокрема, для 
окремих суб’єктів аграрного бізнесу. На ос-
нові трактування сутності й основних підхо-
дів до формування економічного потенціалу 
підприємства та за результатами аналізу різ-
них підходів до виокремлення складників 
економічного потенціалу підприємства за-
пропоновано враховувати такі складники: 
економічну безпеку, імідж та конкуренто-
спроможність під час формування економіч-
ного потенціалу підприємства. Саме такий 
підхід дає змогу вчасно формувати потенціал 
підприємства, адаптувати його складники 
відповідно до вимог ринкового середовища 
через орієнтацію на економічну безпеку з 
урахуванням інтересів різних зацікавлених 
сторін. 
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Abstract  
Hnatkivskyi B. Scientific approaches to formation of economic potential of business entities. 
The article systematizes theoretical approaches to the formation of economic potential allowed to consider it as factors 

and sources of growth and formation of economic power of the country, as a result of productive forces in the industry and 
means to meet social needs in general, and as processes of identifying and creating; formation, structuring and construction 
of indicators of the maximum possible production capacities and optimal criteria of production plans, in particular, for 
separate subjects of agrarian business. Based on the interpretation of the essence and main approaches to the formation of 
economic potential of the enterprise and the results of analysis of different approaches to identifying components of economic 
potential of the enterprise, it is proposed to consider the following components: economic security, image and competitive-
ness. This approach allows to form the potential of the enterprise in time, to adapt its components in accordance with the 
requirements of the market environment through the focus on economic security, taking into account the interests of various 
stakeholders. The processes of forming the economic potential of the subjects are one of the ways of their economic strategy 
and involve the formation and organization of resource systems. Moreover, the formation of certain competencies should 
take place in such a way that the results of their interaction are factors of success in obtaining an operational strategic, 
tactical goal of enterprises. The following scientific approaches should be used: system approach; marketing approaches; 
functional approaches; reproductive approaches; innovative approaches; regulatory approaches; integrated approaches; in-
tegration approaches; dynamic approaches; optimization approaches; administrative approaches; behavioral approaches; sit-
uational approaches; structural approaches. It is established that due to the complexity and impossibility of knowing certain 
parameters and properties of economic potential of economic entities as a system, there is a need to study their individual 
aspects, which can be characterized by multiple descriptions of systems. 

Keywords: economic potential, formation of economic potential, business entities. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

  
 

Попов О. В., Мехович С. А., Кобєлєва Т. М. Класифікація ризиків при проведенні інноваційних пе-
ретворень. 

У статті запропоновано порядок урахування факторів ризику при проведенні інноваційних перетворень на 
основі уточнення їх класифікації та розробки методичних інструментів для проведення конкретного ризик-ана-
лізу. Виходячи з наявних теоретичних підходів до визначення категорії «ризик», поглядів на ризикові ситуації у 
процесі інноваційних перетворень, сформульовано авторське визначення поняття «ризик інноваційної діяльно-
сті». Наводиться класифікація ризиків інноваційної діяльності, в основу якої покладено різні ознаки внутрішніх 
та зовнішніх ризиків, приведено їх склад та сутність. Обґрунтовано, що тільки системний підхід до обліково-
аналітичного забезпечення відображення факторів ризику, з урахуванням їх взаємного впливу, може створити 
концепцію успішної діяльності підприємства як єдиного цілого. Окремо розглянуто методи оцінки ефективності 
інноваційного технологічного проєкту при врахуванні ризику. Встановлено, що коректна оцінка ймовірності фа-
кторів ризику дозволяє ще на етапі прогнозування результатів інноваційних перетворень об’єктивно представ-
ляти обсяги можливих витрат і збитків, пов’язаних з проведенням технологічної санації, та намітити шляхи 
до їх запобігання на основі моделювання процесу вибору. Розглянуто типи моделей, що використовуються для 
вирішення пріоритетності виконання завдань з проведення технологічної санації виробництва на основі сформо-
ваного портфеля інновацій. Запропоновано схему комбінації імітаційного моделювання та сценарного аналізу для 
кількісної оцінки ризику інвестування, яка включає вісім кроків. Визначено цільову функцію, пов’язану з ймовірні-
стю вдалої в комерційному відношенні реалізації проєкту проведення технологічної санації на основі інноваційних 
перетворень виробництва. 

Ключові слова: ризик інноваційної діяльності, фактори, інноваційні перетворення, комбінація, класифіка-
ція, ефективність.  

 

Постановка проблеми. В науковій літе-
ратурі існує чимало класифікацій ризиків 
інноваційної діяльності, які враховують різні 
фактори регіонального характеру та галузеві 
особливості. З погляду інвестування факти-
чно мають значення ті ризики, які призво-
дять до втрати обсягів запланованого прибу-
тку чи доходів, а також впливають на 
конкурентоспроможність. Ризик інновацій-
ної діяльності тим вищий, чим більш локалі-
зований інноваційний проєкт. Якщо таких 
проєктів багато і вони в галузевому або регіо-
нальному плані розосереджені, ризик мінімі-
зується і ймовірність успіху зростає. При 
цьому прибуток від успішних інноваційних 
проєктів може бути настільки великий, що 
покриває витрати по решті невдалих розро-
бок. Уникнути ризику в інноваційній діяль-
ності неможливо, оскільки інновації та ризик 
– дві взаємопов'язані категорії. У зв'язку з цим 
виникає необхідність пошуку найбільш ефе-
ктивного методу управління ризиками. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам інноваційної діяльності підп-
риємств приділяється пильна увага 

вітчизняних та зарубіжних дослідників. Так, 
теоретичним дослідженням інноваційного ро-
звитку підприємств та регіонів присвячені ро-
боти таких зарубіжних авторів, як П. Друкер, 
К. Крістенсен, Ф. Ніксон, Д. Норт, М. Портер, 
Б. Санто, Д. Брайт, О. Вільямс, І. Шумпетер, 
Ф. Янсен, та ін. Ними визначено роль іннова-
цій як провідного фактору економічного зро-
стання, розроблено понятійний апарат, вияв-
лено основні причинно-наслідкові зв'язки у 
цій сфері діяльності. Систематизації та класи-
фікаціям інновацій, а також теоретичним та 
методологічним аспектам управління іннова-
ційною діяльністю підприємств присвячені 
роботи Акулова А.Я. [1], Буймова О.С. [3], Ку-
шнір О.М. [4], Махтєвої І.П. [5], Проко-
пьева О.В. [6] та інших. Разом з тим слід конс-
татувати, що деякі теоретичні та 
методологічні аспекти управління ризиками 
на основі виділеної класифікації вимагають 
подальших поглиблених досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є поглиблення теоретичних положень 
та розробка практичних рекомендацій щодо 
урахування факторів ризику при проведенні 
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інноваційних перетворень на основі уточ-
нення їх класифікації та розробки методич-
них інструментів для проведення конкрет-
ного ризик-аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних умовах господарювання 
промислові підприємства стикаються з широ-
ким спектром зовнішніх і внутрішніх ризиків, 
які постійно змінюються, тому існує потреба 
не тільки їх відстежувати, аналізувати та оці-
нювати, а й розробляти спеціальні інструме-
нти управління ризиками, які дозволяють 
прогнозувати та проактивно керувати мож-
ливими наслідками загроз, щоб нейтралізу-
вати або мінімізувати їх негативний вплив на 
керовану систему. Для цього необхідно допо-
внити існуючу класифікацію ризиків проми-
слового підприємства додатковими класифі-
каційними ознаками з урахуванням 
особливостей часу та динаміки їх впливу на 
об’єкт, запропонувати систему прогнозу-
вання ризиків – управління промисловим 
підприємством на основі аналізу динаміки 
впливу ризиків на об’єкт керованого підпри-
ємства та запропонувати метод кількісної оці-
нки системних ризиків. 

У сучасних економічних умовах іннова-
ційна діяльність підприємств пов'язана з ви-
щими ризиками порівняно з іншими страте-
гічними напрямами розвитку підприємства, 
що виконують виробничу та відтворювальну 
функції, оскільки є необхідність проведення 
науково-дослідних та дослідно-конструктор-
ських робіт з невідомими заздалегідь резуль-
татами та існує невизначеність обсягу попиту 
та цін на інноваційну продукцію. Аналіз най-
більш поширених трактувань [1-7] дозволив 
сформулювати таке визначення: ризик інно-
ваційної діяльності – це ситуативна характе-
ристика інноваційної діяльності, що відобра-
жає ймовірність несприятливого розвитку 
подій через невизначеність умов та форм 
інноваційних процесів як небезпека того, що 
поставлені цілі можуть бути не досягнуті по-
вністю в результаті застосування недоскона-
лих способів прогнозування ризикових ситу-
ацій в інноваційній діяльності, помилкових 
прийомів моделювання ризикових ситуацій, 
проявів непередбачуваних і передбачуваних 
зовнішніх ризиків, що в кінцевому підсумку 
призведе до неотримання очікуваного чис-
того грошового потоку при реалізації іннова-
ційного проєкту та до неотримання очікува-
ної ефективності. 

Для поглибленого розуміння ризиків та 
якісної їх оцінки необхідно уточнити загальні 
класифікаційні ознаки та визначити характе-
рні для них види ризиків. 

Існуючі підходи до класифікації ризи-
ків інноваційних проєктів свідчать про те, що 
існують певні відмінності у поглядах на їхню 
систематизацію [1-5]. Вони зумовлені не 
тільки величезним числом існуючих ризиків і 
способів їх диференціації, але також і тим, що 
в реальній економічній діяльності буває скла-
дно чітко віднести ризик до тієї чи іншої ка-
тегорії, оскільки зустрічаються ризики, що 
мають змішану природу, а також існує мож-
ливість переміщення фактору ризику з однієї 
області до іншої. Все це створює певні обме-
ження для створення єдиного класифікатора 
ризиків. Фахівці зазначають, що серед дослід-
ників немає єдиної думки про доцільність по-
дібної класифікації. Так, частина вчених вва-
жає, що диференціювати ризики найчастіше 
неможливо і не потрібно, оскільки важко роз-
межувати окремі ризики та сказати, де закін-
чується один вид ризику та починається ін-
ший. У той же час класифікація ризиків 
інноваційних проєктів обґрунтовує та полег-
шує процеси оцінки та управління ризиками. 
Ці міркування дозволяють дійти такого ви-
сновку:  

• класифікація ризиків необхідна для 
дослідника, розробника, інвестора та мене-
джера інноваційних проєктів; 

• відмінності в інтересах та наслідках 
прояву ризиків для кожної групи учасників 
змушують їх по-різному класифікувати ри-
зики проєктів, відображаючи в них найбільш 
актуальні фактори ризику, місце та наслідки 
його прояву. 

Згідно з висновками вчених, управління 
ризиком означає його мінімізацію або усу-
нення, а система управління ризиком базу-
ється на дослідженні та аналізі ймовірності їх 
настання [3-5]. У роботах представлено уніфі-
кований опис ризиків, який ґрунтується на 
теоретико-множинному підході та представ-
ляє всі елементи та суб’єкти, задіяні в управ-
лінні ризиками. Ризики, які супроводжують 
інвестиційну діяльність підприємства, виді-
ляються в окреме поняття «інвестиційні ри-
зики», які складають найбільш значущу час-
тину сукупних господарських ризиків 
підприємства. В процесі здійснення інвести-
ційної діяльності приймаються відповідні ін-
вестиційні рішення, орієнтиром яких є про-
гноз майбутніх результатів. Звичайно, 
інвестора цікавить рівень дохідності, а також 
мають значення гарантованість запланованої 
дохідності та впевненість у тому, що в ході ре-
алізації проєкту не виникнуть невраховані, 
«позапланові», негативні щодо капіталу по-
дії. Саме ця сторона інвестиційної діяльності 
підприємства відображає поняття ризику. 
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Опрацювання цілої низки джерел [1-12] дало 
змогу з’ясувати, що під ризиком найчастіше 
розуміють міру непевності в одержанні очіку-
ваних доходів від заданих інвестицій. Тобто, 
ризик існує тільки щодо подій, які прогнозу-
ються й очікуються в майбутньому. Але є ще 
невиявлені ризики, вплив яких можна поба-
чити тільки у кінцевому результаті. Ризик як 
критерій прийняття рішення інвестором має 
місце тоді, коли інвестування ще тільки пла-
нується та існує як майбутній проєкт. Відомо, 
що ефективно управляти можна тільки тим, 
що можна виміряти, розрахувати й оцінити. 
Методи вимірювання та розрахунку (оцінки), 
що формують ризик факторів, значною мі-
рою визначають і методи управління ризи-
ками. Так, для визначення можливостей підп-
риємства до проведення технологічної 
санації на основі інноваційних перетворень 
можна користатись розробкою фахівців На-
ціонального банку України, які сформулю-
вали градацію ризиків у підприємництві [14].  

Розглянемо формально ступінь впливу 
кожної змінної, що характеризує вплив фак-
тору на прогнозований інтегральний показ-
ник ефективності інноваційного технологіч-
ного проєкту (або всього портфеля проєктів 
технологічної санації в цілому). Для цього не-
обхідно визначити коефіцієнти чутливості 
або еластичності. Кожен такий коефіцієнт яв-
ляє собою відношення відносної зміни основ-
ного інтегрального показника Prj до відносної 
зміни під впливом фактору конкретної змін-
ної Pm (параметра) [8]. 

𝒌𝒋𝒎 = 𝒍𝒊𝒎𝜟𝒑→𝟎

𝜟𝑷𝒓𝒋 𝑷𝒓𝒋⁄

𝜟𝒑𝒎 𝒑𝒎⁄
=

𝝏 𝒍𝒏𝜟𝑷𝒓𝒋 𝑷𝒓𝒋⁄

𝝏 𝒍𝒏𝜟𝒑𝒎 𝒑𝒎⁄
  (1) 

Величина коефіцієнта чутливості осно-
вного показника ефективності загального 
проєкту технологічної санації за даною змін-
ною (фактором) визначає ступінь впливу 
змінної (фактору) на прогнозований основ-
ний показник. У процесі виконання розраху-
нків корисно структурувати всі коефіцієнти 
по мірі їх зменшення й залежно від знаку, 
зміну якого може підказати зміна тенденції. З 
метою спрощення самої процедури розраху-
нків, пов’язаних зі стратегічним управлінням, 
раціонально залишити тільки ті фактори, що 
найбільше впливають на результат. Це дозво-
ляє в подальшому обмежити кількість факто-
рів ризику (тобто зменшити розмірність за-
дачі) і тим самим спростити опис моделі. 
Окремого розгляду потребує оцінка ефектив-
ності інноваційного технологічного проєкту 
при врахуванні ризику. Вона необхідна, 
перш за все, для визначення прийнятності 
ризику. Під прийнятністю ризику на етапі 
прогнозування ефективності результатів на 

практиці розуміють допустимий (для інвес-
тора, кредитора або акціонерів технологічно 
санованого підприємства) рівень витрат на 
зниження величини збитків або витрати по 
відшкодуванню цих збитків та їх наслідків. 
Коректна оцінка ймовірності факторів ри-
зику дозволяє ще на етапі прогнозування ре-
зультатів інноваційних перетворень об’єкти-
вно представляти обсяги можливих витрат і 
збитків, пов’язаних з проведенням технологі-
чної санації, та намітити шляхи до їх запобі-
гання або зменшення, а в разі неможливості 
запобігання – забезпечити їх відшкодування. 

Розглянемо формальний підхід до оці-
нки інноваційного проєкту, що включається в 
портфель технологічної санації, з урахуван-
ням ризику, який має інтегральний характер 
[15]. Особливо важливим у цьому випадку є 
облік ризиків для інноваційних технологіч-
них проєктів, погляди на які в експертів різ-
няться. Нехай очікуваний розкид значень 
прибутку до оподаткування та виплати відсо-
тків за ј-тим проєктом має нормований серед-
ньоквадратичний розкид σј (дисперсія експе-
ртних оцінок). Для відповідності реальних 
значень ризику Rј нормованому розкиду σј 
слід ввести коефіцієнт kR, тоді Rј= kR∙σј. Облік 
ризику в цьому випадку полягає в заміні сере-
днього значення �̄�𝒓 (точніше математичного 
сподівання цієї величини М(Рr) на нижню 
межу модифікованого показника Рrmod = �̄�𝒓 – 
R. Таким чином, формальна схема завдання 
має вигляд: 

∑ 𝑰𝒋 ≤ 𝑰𝒎𝒂𝒙
∑
𝒋   (2) 

де Ij – капіталовкладення (початкова ін-
вестиція) в ј-тий проєкт, які приймають оста-
точний вигляд як вимога знайти максимум 
величини прибутку від проведення техноло-
гічної санації при впровадженні проєктів 
портфеля та при виборі фінансування з ура-
хуванням загального обмеження. Важливо за-
значити, що коефіцієнт kR також може коре-
гувати величину ризику, враховуючи 
суб’єктивні уявлення експертів. 

Визначення максимуму, очікуваного від 
проведення інноваційних перетворень при-
бутку з урахуванням ризику до виплати від-
сотків і оподаткування, проводиться при де-
яких наперед заданих додаткових 
обмеженнях на обсяги фінансування, що 
практично завжди має місце при прийнятті 
рішення про проведення технологічної сана-
ції. Подібний критерій «очікуване значення – 
дисперсія» є досить поширеним [15]. Тим не 
менш, на попередньому етапі для портфеля 
інноваційних проєктів або окремого проєкту 
в розрахунках основних показників ефектив-
ності слід використовувати дисперсію 
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розкиду оцінок, яка пропорційна значенню 
ризику. В якості набору критеріїв, що харак-
теризують ефективність функціонування 
підприємства в цілому (так і окремих його не-
залежних основних технологічних процесів) 
та дозволяють виявити основні механізми 
комплексного впливу різних факторів ри-
зику на передбачуваний об’єкт інновацій-
ного перетворення, вибирається ряд основ-
них фінансових показників діяльності 
підприємства або характеристик технічного 
процесу. Для досягнення порівнянності за-
стосовується відомий принцип дисконту-
вання, тобто витрати й отримані доходи в рі-
зні періоди, що приводяться в порівнянний 
вид шляхом приведення до базового періоду. 
Зазвичай вважають, що розмах відхилень 
прогнозованих значень таких показників, як 
чистий прибуток, прибуток до виплати відсо-
тків і оподаткування від їх ймовірних зна-
чень, по суті, є ступенем ризику кредитора в 
цьому періоді. Така прогнозна модель може 
бути побудована на безлічі інших припу-
щень, заснованих як на екстраполяції сфор-
мованих тенденцій розвитку підприємства і 
галузі, так і на експертних оцінках, що врахо-
вують основні фактори й тенденції, (зокрема, 
тенденції зміни кон’юнктури ринку), які 
здійснюють найбільший вплив на діяльність 
цього проблемного оновленого на основі тех-
нологічної санації підприємства. При цьому 
слід мати на увазі, що однозначного й точ-
ного результату оцінки ступеня ризику на 
етапі підготовки до проведення інноваційних 
перетворень досягти неможливо, оскільки як-
ість прогнозу в цьому випадку буде залежати 
від якості використовуваних вихідних показ-
ників, а також точності експертних оцінок. 

На основі проведеного загального попе-
реднього аналізу вибираються методичні ін-
струменти для проведення конкретного ри-
зик-аналізу. Зокрема, для кількісної оцінки 
ризику інвестування можна використовувати 
комбінацію імітаційного моделювання та 
сценарного аналізу [15] за такою схемою. 

Крок 1. Розрахунок основного критерію 
ефективності технологічно санованого підп-
риємства в динаміці за аналізований період 
(достатній для побудови прогнозу з необхід-
ною мірою достовірності). При цьому, вико-
ристовувані в розрахунках показники за різні 
періоди приводяться (дисконтуються) до од-
ного моменту часу й корегуються з урахуван-
ням індексу інфляції для порівнянності ре-
зультатів. 

Крок 2. Для кожного інноваційного 
проєкту, що включається до портфелю техно-
логічної санації, вибирається індивідуальний 

набір економічних параметрів, який визнача-
ють експерти або працівники фінансового 
відділу підприємства, представники інвес-
тора спільно з експертами. Проводиться ви-
значення та оцінка впливу обраних парамет-
рів на показники економічної діяльності 
підприємства, що представляють інтерес для 
інвестора. При цьому бажано розрахувати ко-
ефіцієнт чутливості (еластичності) основних 
показників підприємства по відношенню до 
обраної послідовності параметрів (факторів). 
Чим більше значення коефіцієнта чутливості 
кожного показника за конкретним парамет-
ром, тим більший вплив здійснює зміна цього 
параметра на узагальнюючий показник ефе-
ктивності. Вплив чинників слід ранжувати в 
залежності від величини коефіцієнта чутли-
вості, що дозволить оцінити важливість 
впливу даного фактору на узагальнюючий 
показник, виявити найбільш важливі параме-
три, на які впливають ці фактори й зосере-
дити особливу увагу на них у подальшому 
аналізі, зокрема, для мінімізації можливих 
втрат (збитків). 

Крок 3. Визначаються максимальне та 
мінімальне значення ключових параметрів 
інноваційних перетворень і задається харак-
тер розподілу ймовірностей їх (параметрів) 
змін під впливом факторів. При цьому існу-
вання значних діапазонів можливих змін 
майбутніх станів об’єкта прогнозу вимагає 
вже не точкових, а інтервальних експертних 
прогнозів щодо ключових факторів, які впли-
вають на об’єкт інноваційних перетворень. 

Крок 4. Визначаються кореляційні зале-
жності між ключовими параметрами, що ма-
ють схильність до факторного впливу. Розра-
ховуються коефіцієнти кореляції. 

Крок 5. Розглядаються всі можливі сце-
нарії, оскільки їх може бути значно більше, 
ніж три (оптимістичний, песимістичний, реа-
лістичний), обумовлені коливаннями зна-
чень ключових параметрів важливих для ін-
вестора. Для цього найкраще будувати 
«дерево сценаріїв». 

Крок 6. По кожному сценарію, вихо-
дячи з імовірнісного розподілу значень клю-
чових параметрів, розраховуються основні 
очікувані показники інноваційно оновленого 
підприємства, у результаті чого виходить ма-
сив значень цих показників, який може бути 
використаний у процедурі зіставлення сцена-
ріїв. 

Крок 7. На основі даних масиву розра-
ховуються основні критерії ризику підприєм-
ства, що реалізує портфель технологічних 
проєктів для інноваційного перетворення ви-
робництва. 
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Крок 8. У відповідності зі своїм ставлен-
ням до ризику й імовірнісними характерис-
тиками основних показників підприємства 
топ-менеджмент приймає остаточне рішення 
про фінансування робіт по технологічній са-
нації підприємства, що реалізує портфель 
проєктів інноваційних перетворень виробни-
цтва, визначає джерела фінансування та по-
тенційних партнерів для виконання наміче-
ної стратегії. 

Формально деяку цільову функцію 
(ЦФ), пов’язану з імовірністю вдалої в комер-
ційному відношенні реалізації проєкту про-
ведення технологічної санації на основі інно-
ваційних перетворень виробництва, можна 
описати таким чином: 

ЦФ  =  𝑓(І,Ф,Н,КП, Г), (3) 
де ЦФ – значення цільової функції, од-

нозначно пов’язаної з очікуваною ймовірні-
стю вдалої реалізації загального проєкту тех-
нологічної санації виробництва; I – кількість 
інформації (своєчасність й об’єктивність); Ф – 
фінансова стійкість підприємства (з ураху-
ванням інвестицій); Н – рівень і стабільність 
надходжень фінансових ресурсів; КП – 

капіталізація підприємства; Г – наявність га-
рантій. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Зниження рівня кожної складової ви-
щенаведеної функціональної залежності 
нижче деякої порогової величини призво-
дить до зменшення ймовірності успішної ре-
алізації проєкту інноваційних перетворень 
(тобто, збільшення ризику недосягнення 
мети). 

Існує безліч факторів ризику, ознаки 
яких доцільно згрупувати в два основні класи 
внутрішніх і зовнішніх ситуаційних змінних. 
Розглянемо на цій основі змінні (ситуаційні 
фактори), які діють всередині підприємства. 
До них відносяться цілі, структура, завдання 
(функції управління), технології, персонал. У 
практиці управління всі перераховані змінні 
розглядаються в тісному функціонального 
взаємозв’язку. Звідси випливає, що тільки си-
стемний підхід до обліку та аналізу факторів 
ризику, з урахуванням їх взаємного впливу, 
може створити концепцію успішної діяльно-
сті підприємства як єдиного цілого. 
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Abstract. 
Popov O., Mekhovych S., Kobielieva T. Classification of risks when implementing innovative transfor-

mations.  
The article proposes the procedure for taking risk factors into account when carrying out innovative transformations 

based on the clarification of their classification and the development of methodical tools for carrying out a specific risk analysis. 
Based on the available theoretical approaches to the definition of the "risk" category, views on risk situations in the process of 
innovative transformations, the author's definition of the concept of "risk of innovative activity" was formulated. The classifi-
cation of the risks of innovative activity is presented, which is based on various signs of internal and external risks, their 
composition and essence are given. It is substantiated that only a systematic approach to the accounting and analytical provi-
sion of the display of risk factors, taking into account their mutual influence, can create a concept of the successful operation 
of the enterprise as a whole. The methods of evaluating the effectiveness of an innovative technological project, taking into 
account the risk, are considered separately. It has been established that the correct assessment of the probability of risk factors 
makes it possible to objectively present the amount of possible costs and losses associated with technological rehabilitation at 
the stage of forecasting the results of innovative transformations, and to outline ways to prevent them based on the modeling 
of the selection process. The types of models used to determine the priority of tasks related to technological rehabilitation of 
production on the basis of the formed innovations portfolio are considered. The scheme for the combination of simulation mod-
eling and scenario analysis for the quantitative assessment of investment risk is proposed, which includes eight steps. The 
target function associated with the probability of commercially successful implementation of the technological rehabilitation 
project based on innovative production transformations has been determined. 

Keywords: risk of innovative activity, factors, innovative transformations, combination, classification, efficiency. 
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