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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА 
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 
РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

У статті досліджено сучасний стан ефективності землекористування 
в аграрному секторі національної економіки. Обґрунтовано зміст, функції та 
складові системи обліково-аналітичної підтримки ефективного управління зе-
мельними ресурсами аграрних бізнес-структур. З’ясовано основні проблемні 
моменти, які стримують можливості системи обліково-аналітичної підтримки 
у напрямі повного інформаційного забезпечення вартісного агроменед-
жменту. Запропоновано обліково-аналітичну модель оцінки вартості земель 
сільськогосподарського призначення. 

Ключові слова: обліково-аналітична підтримка, земельні ресурси, 
аграрний сектор, бізнес-структури, ефективність, вартість аграрного бізнесу.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аграрний сектор 
економіки України, традиційно, постає базовою галузевоутворюючою 
сферою національного виробництва. Сільське господарство визнано 
пріоритетною галуззю національної економіки, яка визначає не тільки 
рівень продовольчої безпеки країни, але й стратегічній вектор її подаль-
шого розвитку у призмі активізації євроінтеграційних трансформацій. 
За останні роки спостерігається чітка тенденція до збільшення питомої 
ваги продукції сільського господарства у структурі експорту: у  2016 р. 
її частка склала близько 24,5 % (8871 млн. дол. США), у 2015 р. – 19,8 % 
(без продукції промислової переробки сільгоспсировини) [16]. 

Разом з тим, світовими експертами  визнано, що український аграр-
ний сектор має потужний виробничий потенціал, попередні оцінки яко-
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го зводяться до експортних можливостей зерна на рівні 40 млн. тонн. 
за умов повного забезпечення внутрішніх потреб країни та формуван-
ня резервів для забезпечення сталого і довгострокового розвитку. Ви-
рішення таких завдань неможливе без розв’язання ключової пробле-
ми українського села – формування конкурентоспроможних аграрних 
бізнес-суб’єктів, базисом конкурентоспроможності яких постає ефек-
тивне використання сільськогосподарських угідь.

Сучасні агроменеджери, землевласники, орендодавці, інвестори, 
суспільні групи та інші контактні аудиторії потребують повного, сво-
єчасного та достовірного інформаційного забезпечення, без системних 
засад організації якого неможливе ефективне управління розвитком аг-
роструктур та сільських територій. У зв’язку з цим, посилюються вимо-
ги до системи обліково-аналітичної підтримки управління земельними 
ресурсами аграрної сфери, яка має забезпечувати оперативні і страте-
гічні потреби агроменеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій літературі 
теоретичні, методичні і прикладні аспекти обліково-аналітичного за-
безпечення управління земельними ресурсами знайшли широке і ґрун-
товне відображення у працях В. Г. Андрійчука [1], М. Я. Дем’яненко 
[2], В. М. Жука [3], Г. Г. Кірейцева [5], Ю. Я. Лузана, Ю. О. Лупенко, 
М.  Й.  Маліка, О. В. Назаренка [8], Н. Л. Правдюка [14], П. Т. Саблука, 
А. М. Третяка та інших відомих вчених.  

Разом з тим, незавершеність земельної реформи та, зважаючи на це, 
невизначеність вартісних методичних аспектів оцінки земель сільсько-
господарського призначення в сучасних реаліях розвитку аграрного 
сектору, потребують здійснення подальших науково-практичних роз-
робок, орієнтованих на удосконалення системи обліково-аналітичної 
підтримки процесу управління земельними ресурсами, як головного 
елементу капіталу аграрних формувань.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного рівня ефек-
тивності використання сільськогосподарських угідь та обґрунтування 
теоретично-методичних засад обліково-аналітичної підтримки, орієн-
тованої на підвищення результативності управління земельними ресур-
сами аграрної сфери.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі 
досить часто зустрічається дефініція «обліково-аналітичне забезпечен-
ня» процесу управління, головним завданням якого є інформаційно-
аналітичне забезпечення управлінського процесу [5]. В такому науко-
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во-практичному контексті «забезпечення» трактується як гарантоване 
якісне і своєчасне надання інформації для потреб управління.  

Щодо змісту категорії «обліково-аналітична підтримка», то принци-
пова сутність її полягає у наданні допомоги, побудови конструктивної 
опори у спектрі обліково-аналітичного забезпечення для вирішення за-
вдань ефективного розвитку АПВ на всіх рівнях господарського управ-
ління, в т.ч. управління земельним ресурсам села. 

Система обліково-аналітичної підтримки аграрного сектору комплек-
сно включає сукупність засобів інформаційного, аналітичного, консал-
тингового, контрольного, прогнозного характеру, які об’єднані у єдину 
систему, стратегічно орієнтовану на вирішення головної мети – підви-
щення рівня результативності розвитку бізнес-суб’єктів аграрної сфери.

Система обліково-аналітичної підтримки ефективного управління 
земельними ресурсами агроформувань у практичній діяльності виконує 
функції, властиві обліково-аналітичному забезпеченню: 1) безпосеред-
ньо облікова; 2) аналітична; 3) контрольна; 4) стратегічна [2]. З огляду 
на значимість та компліментарність цих функції вважаємо доцільним 
побудувати і систему складових обліково-аналітичної підтримки управ-
ління земельними ресурсами аграрних формувань в наступному вигля-
ді (рис. 1). 

Комплексність системи обліково-аналітичної підтримки зумовлює 
розширення функціональних завдань в напрямі наступних: 1) моніто-
рингова (постійний аналіз та оцінка досягнутого рівня результативності 
використання земель сільгосппризначення); 2) розробка галузевих про-
грам, проектів відновлення земель, сільських територій та допомога у їх 
практичній реалізації; 3) консалтингове супроводження управлінських 
процесів; 4) організаційна, нормативно-правова, аудиторська, іміджева та 
інша допомога у залученні інвестицій, необхідних для підвищення ефек-
тивності використання земельних ресурсів села та подальшого розвитку 
сільських територій в аграрному секторі національної економіки.

Підсистема обліку (інформаційного супроводження) обліково-аналі-
тичної підтримки управління земельними ресурсами аграрної сфери є 
ключової складовою, від достовірності і повноти якої залежить якість   
інформаційних потоків, на яких ґрунтується процес прийняття управ-
лінських рішень (рис. 2). В національній системі бухгалтерського об-
ліку для відображення господарських операцій з земельним ділянками 
передбачений активний рахунок  10 «Основні засоби», субрахунки 101 
«Земельні ділянки», 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель», 
позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи».  В системі 
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управлінського обліку витрати, які пов’язані із використанням земель-
них ресурсів аграрної сфери (єдиний земельний (фіксований) податок), 
за діючим порядком, відображаються на рахунку 91 «Загальновиробничі 
витрати» (рис. 2). У системі податкового обліку для сплати єдиного по-
датку (фіксованого земельного податку для сільгоспвиробників) перед-
бачений рахунок 64 «Розрахунки за податками і платежами» (субрахунки 
641 «Розрахунки за податками») за діючими ставками: рілля, сіножаті, 
пасовища – 0,95 % (у гірських та поліських зонах – 0,57 %) від норматив-
ної грошової оцінки землі; для багаторічних насаджень – 0,57 % (0,19 %); 
для земель водного фонду – 2,43 %.

Рис. 1. Складові системи обліково-аналітичної підтримки 
вартісно-орієнтованого управління земельними ресурсами аграрних 

бізнес-структур (складено авторами).

Загальна площа сільськогосподарських угідь України стано-
вить  42726,4 тис. га. Близько 64 % всіх площ знаходиться у тим-
часовому розпорядженні і користуванні аграрних формувань 
суспільних форм господарювання (господарські товариства, приватні 
сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські коопера-
тиви тощо). Дослідження сучасного рівня ефективності використан-
ня сільгоспугідь аграрними підприємствами свідчать, що протягом 
останніх років аграрна сфера показує позитивну динаміку зростання 
більшості економічних показників, починаючі з рівня урожайності 

Система обліково-аналітичної підтримки ефективного управління 
земельними ресурсами агроформувань у практичній діяльності виконує 
функції, властиві обліково-аналітичному забезпеченню: 1) безпосередньо 
облікова; 2) аналітична; 3) контрольна; 4) стратегічна [2]. З огляду на 
значимість та компліментарність цих функції вважаємо доцільним побудувати і 
систему складових обліково-аналітичної підтримки управління земельними 
ресурсами аграрних формувань в наступному вигляді (рис. 1).  

Комплексність системи обліково-аналітичної підтримки зумовлює 
розширення функціональних завдань в напрямі наступних: 1) моніторингова 
(постійний аналіз та оцінка досягнутого рівня результативності використання 
земель сільгосппризначення); 2) розробка галузевих програм, проектів 
відновлення земель, сільських територій та допомога у їх практичній реалізації; 
3) консалтингове супроводження управлінських процесів; 4) організаційна, 
нормативно-правова, аудиторська, іміджева та інша допомога у залученні 
інвестицій, необхідних для підвищення ефективності використання земельних 
ресурсів села та подальшого розвитку сільських територій в аграрному секторі 
національної економіки. 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Складові системи обліково-аналітичної підтримки вартісно-

орієнтованого управління земельними ресурсами аграрних бізнес-структур 
(складено авторами) 
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підтримки управління земельними ресурсами аграрної сфери є ключової 
складовою, від достовірності і повноти якої залежить якість   інформаційних 
потоків, на яких ґрунтується процес прийняття управлінських рішень (рис. 2). В 
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основних сільськогосподарських культур, – до кінцевих фінансових 
показників діяльності галузі. Так, урожайність зернових культур 
у 2016 р. у сільськогосподарських підприємствах України склала 
50,0 ц/ га (проти 18,3 ц/га у 1990 р.), насіння соняшнику – 23,5 ц/га 
(проти 11,8 ц/га), картоплі – 212,1 ц/га (проти 109,1 ц/га). Значним зро-
станням визначається також тенденція рентабельності землекористу-
вання в аграрному секторі – рівень рентабельності підприємств аграр-
ного сектору у 2016 р. склав 31,6 %, середній показник по національній 
економіці при цьому становить 7,4 % [17; 18]. Частка прибуткових 
підприємств сільського господарства за останні роки також виявилась 
вищою, ніж в середньому по економіці країни – 88,4 % (табл. 1). 

Рис. 2. Підсистема інформаційного супроводження 
обліково-аналітичної підтримки управління земельними ресурсами 

(складено авторами).

операцій з земельним ділянками передбачений активний рахунок  10 «Основні 
засоби», субрахунки 101 «Земельні ділянки», 102 «Капітальні витрати на 
поліпшення земель», позабалансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні 
активи».  В системі управлінського обліку витрати, які пов’язані із 
використанням земельних ресурсів аграрної сфери (єдиний земельний 
(фіксований) податок), за діючим порядком, відображаються на рахунку 91 
«Загальновиробничі витрати» (рис. 2). У системі податкового обліку для сплати 
єдиного податку (фіксованого земельного податку для сільгоспвиробників) 
передбачений рахунок 64 «Розрахунки за податками і платежами» (субрахунки 
641 «Розрахунки за податками») за діючими ставками: рілля, сіножаті, 
пасовища – 0,95 % (у гірських та поліських зонах – 0,57 %) від нормативної 
грошової оцінки землі; для багаторічних насаджень – 0,57 % (0,19 %); для 
земель водного фонду – 2,43 %.  
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Загальна площа сільськогосподарських угідь України становить  42726,4 
тис. га. Близько 64 % всіх площ знаходиться у тимчасовому розпорядженні і 
користуванні аграрних формувань суспільних форм господарювання 
(господарські товариства, приватні сільськогосподарські підприємства, 
сільськогосподарські кооперативи тощо). Дослідження сучасного рівня 
ефективності використання сільгоспугідь аграрними підприємствами свідчать, 
що протягом останніх років аграрна сфера показує позитивну динаміку 
зростання більшості економічних показників, починаючі з рівня урожайності 
основних сільськогосподарських культур, – до кінцевих фінансових показників 
діяльності галузі. Так, урожайність зернових культур у 2016 р. у 
сільськогосподарських підприємствах України склала 50,0 ц/га (проти 18,3 ц/га 
у 1990 р.), насіння соняшнику – 23,5 ц/га (проти 11,8 ц/га), картоплі – 212,1 ц/га 
(проти 109,1 ц/га). Значним зростанням визначається також тенденція 
рентабельності землекористування в аграрному секторі – рівень рентабельності 
підприємств аграрного сектору у 2016 р. склав 31,6 %, середній показник по 
національній економіці при цьому становить 7,4 % [17; 18]. Частка прибуткових 
підприємств сільського господарства за останні роки також виявилась вищою, 
ніж в середньому по економіці країни – 88,4 % (табл. 1).   

 
Таблиця 1  

Показники ефективності використання земельних ресурсів в 
аграрному секторі України 

Показники 2012р 2013р 2014р. 2015р. 2016р. 

2016р. 
до 

2012р., 
% 

Кількість бізнес-суб’єктів аграрної 
сфери 47656 49848 46012 46744 45045 94,5 

Частка у загальній кількості по 
економіці  13,0 12,6 13,5 13,6 14,7 х 

Площа с.г. угідь, тис га  41536,3 41525,8 41511,7 42726,4 42726,4 102,8 
Площа с.-г. угідь с.-г. підприємств, 
тис. га 20499,3 20665,5 20437,2 20548,9 20746,9 101,2 

Валова додана вартість, млн. грн.  113245 132354 161145 239806 277197 в 2,4 
рази 

Валова продукції, млн. грн. (всі 
категорії господарств) 223254,8 252859,0 251427,2 239467,3 254640,5 114,0 

Чистий прибуток, млн. грн. 26787,2 14984,5 21481,3 102849,1 90160,4 в 3,4 
рази 

Середній розмір чистого прибутку 
на 1 с.-г. підприємство, тис. грн.  562,1 300,6 466,8 2200,3 2000,1 в 3,6 раз 

Частка прибуткових с.-г. 
підприємств, % 78,2 79,8 84,1 88,4 87,7 х 

Середня частка прибуткових  
підприємств по економіці всього, % 63,0 65,0 65,5 73,3 73,0 х 

Розмір чистого прибутку на 1 га с.-г. 
угідь, тис. грн. 1306,7 725,1 1051,1 5005,1 4345,7 в 3,3 

рази 
Рівень рентабельності операційної 
діяльності с.-г. підприємств, % 21,7 11,3 20,6 41,7 31,6 х 

Рівень рентабельності операційної 
діяльності підприємств по економці 
в середньому, % 

5,0 3,9 -4,1 1,0 7,4 х 

Таблиця 1 
Показники ефективності використання земельних ресурсів 

в аграрному секторі України

Джерело: розраховано на основі [17;18].

Практичне ознайомлення з діючою практикою обліку в аграрних 
бізнес-суб’єктах показала, що рамки аналітичної площини процесу 
управління земельними ресурсами в господарствах зводяться до визна-
чення і аналізу динаміки окремих натуральних показників ефективнос-
ті використання сільгоспугідь, зокрема: урожайності сільськогосподар-
ських культур, коефіцієнтів віддачі (окупності) мінеральних добрив та 
витрат на поліпшення якісних параметрів сільгоспугідь. Система вар-
тісних показників, зокрема, показників вартісно-орієнтованого управ-
ління земельним капіталом, на сучасному етапі залишається поза ува-
гою агроменеджерів і бухгалтерів. 

Дослідження дозволили виділити основні проблемні аспекти, які 
значно обмежують можливості системи обліково-аналітичної підтрим-
ки у напрямі повного інформаційного забезпечення вартісного агроме-
неджменту:
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– незавершеність земельної реформи та відсутність прозорих 
і чітких механізмів формування вартості (ціни) на сільгоспугіддя, як 
головного активу аграрної сфери, який дозволяє системно оцінити вар-
тість аграрного бізнесу;

– низька ступінь поширення концепцій і інструментів вартісно-
орієнтованого управління серед топ-менеджменту агроструктур; 

– неповний формат національної фінансової звітності в частині 
відображення інформації про стан, наявність і вартісну оцінку сільгос-
пугідь у складі активу звіту про фінансовий стан (інших формах фінан-
сової звітності)

– низький рівень аналітичної роботи в агроформуваннях, відсут-
ність фахівців (структурних підрозділів) з планової, економічної і ана-
літичної підтримки агроменеджменту;

– методичні проблеми оцінки сільгоспугідь за їх видами, мето-
дичні неузгодженості застосування порядку оцінки справедливої вар-
тості земельних активів, які приймають активу участь у процесі форму-
вання вартості аграрного бізнесу;

– соціальні та психологічні ризики суспільства (селян), які вини-
кають в процесі оцінки вартості земель сільськогосподарського призна-
чення та внаслідок імплементації порядку і механізмів вільної купівлі-
продажу сільгоспугідь на відкритому земельному ринку.

Разом з тим, імплементація світової практики вільного обігу зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначення на ринку землі 
є питанням часу для національного аграрного сектору, у зв’язку з чим 
виникає об’єктивна потреба у розробці адекватної моделі оцінки вар-
тості земельного активу як головного засобу виробництва. Справедлива 
вартісна оцінка сільгоспугідь, за умов нормативно-правової захищенос-
ті прав українських селян та їх економічних і майнових інтересів, має 
стати тим інструментом, який формуватиме у власника землі відчуття 
господаря та сприятиме реалізації можливостей ефективного госпо-
дарювання на землі (за рахунок пільгового іпотечного кредитування, 
можливості нарощування інвестиційних потоків, активізації інновацій-
них перетворень галузі і сільських територій,  обґрунтованих очікувань 
зростання вартості земельної ділянки в перспективі, що формує переду-
мови зростання матеріального добробуту українських селян.  

Удосконалення обліково-аналітичної підтримки використання  зе-
мельних ресурсі села в частині вартісної оцінки таких активів вирі-
шує ще одне важливе завдання – імплементація у вітчизняну практику 
аграрного управління прогресивних вартісно-орієнтованих концепцій 
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бізнес-менеджменту (рис. 3). Такі концепції і методичні підходи сьогод-
ні постають у центрі уваги при пошуку ефективних інструментів підви-
щення результативності бізнесу та нарощування його ринкової вартос-
ті, зокрема, найбільш відомими є:  доходний, витратний, порівняльний, 
інституційний, інноваційний, комплексний, модельний, системний, 
стратегічний,фінансовий [6]. Кожен з підходів потребує відповідного 
інформаційного і обліково-аналітичного супроводження.  

Рис. 3. Обліково-аналітична модель оцінки вартості земель сільськогос-
подарського призначення (складено авторами).
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тримки управління земельними ресурсами залишається вартісна оцінка 
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сільськогосподарських угідь. Зважаючи на перманентне подовження 
мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призна-
чення, сьогодні відсутній механізм визначення справедливої вартості 
сільгоспугідь, яка має постати методичним базисом системи показни-
ків ефективності використання земельних ресурсів аграрної сфери. 
Як база для розрахунків, у сільському господарстві використовується 
нормативна грошова оцінка землі, яка реально не відображає ціннісних 
параметрів сільгоспугідь і, за оцінками експертів, є значно  меншою 
(у 10-15 раз), ніж її потенційна справедлива (ринкова) вартість [19]. У 
відповідності з діючою методикою обліку сільгоспугіддя в сучасних ре-
аліях господарювання не є об’єктом бухгалтерського обліку аграрних 
формувань. Як зауважують Н. Л. Правдюк і Я. П. Іщенко, в певному 
степені це є виправданим, оскільки більшість аграрних підприємств ви-
користовують орендовані земельні ділянки, не є їх власником, внаслі-
док чого відсутні об’єктивні передумови відображення вартості землі 
на балансі цих підприємств як окремої статті [14].

Разом з тим, більшість провідних вчених-аграрників погоджуються, 
що включення земель сільськогосподарського призначення в господар-
ський оборот сьогодні є необхідною умовою правильної оцінки активів 
[1; 3; 7]. У практиці обліку сільськогосподарських підприємств сіль-
госпугіддя обліковуються як об’єкт основних засобів та, в залежності 
від характеру, мети та особливостей господарського використання,  під-
падають під дію П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
[9], П(С)БО 7 «Основні засоби» [13], П(С)БО 14 «Оренда» [10], П(С)
БО 32 «Інвестиційна нерухомість» [12], П(С)БО 27 «Необоротні акти-
ви, утримувані для продажу, та припинена діяльність» [11]. Вчені ННЦ 
ІАЕ мають спільну думку відносно того, що земельні ділянки у сіль-
ському господарстві відповідають всім умовам визнання їх активом та 
можуть бути відображені у фінансовій звітності у складі необоротних 
активів [1; 2; 3; 4].

Імплементація вартісних показників оцінки земель сільськогоспо-
дарського призначення у практику обліку і аналітичної підтримки ви-
суває питання проведення інвентаризації сільгоспугідь, як об’єкту нео-
боротних активів (основних засобів) в розрізі кількісних і вартісних 
показників земельних ділянок [8]. Разом  тим, й досі залишається нео-
працьованим та неузгодженим порядок здійснення такої інвентаризації, 
спірним моментом якого є перевірка нормативних підстав - документів 
про підтвердження власності на земельну ділянку за умов незаверше-
ності земельної частини аграрної реформи [15].    
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Включення вартісної оцінки у систему аналітичної підтримки проце-
су управління земельними ресурсами дозволить доповнити аналітичний 
базис експертної оцінки результативності діяльності аграрних бізнес-
структур  сукупністю вартісних показників за їх основними групами: 

1) показники ефективності використання земельних ресурсів (вало-
вий випуск продукції сільського господарства в розрахунку на 1 грн. 
вартості землі; валовий випуск продукції рослинництва і тваринництва 
і розрахунку на 1 грн. вартості землі; розмір виробничих витрат на 1 
грн. вартості землі; розмір чистого доходу від реалізації продукції сіль-
ського господарства на 1 грн. вартості землі; розмір чистого прибутку в 
розрахунку на 1 грн. вартості землі);

2) показники результативності інвестиційно-інноваційних процесів 
у землекористуванні (приведена сума капітальних вкладень; розмір чи-
стого інвестиційного потоку на 1 грн. вартості землі; розмір чистого 
прибутку від інвестиційної діяльності на 1 грн. вартості землі);

3) показники оцінки вартості аграрного бізнесу в цілому (залежно 
від обраного методичного підходу на підставі справедливої, балансової 
або експертної вартісної оцінки сільгоспугідь як головної складової ці-
лісного майнового комплексу аграрної компанії).

З метою повного та достовірного відображення інформації про кіль-
кість та вартість земель сільськогосподарського призначення у річній 
фінансовій звітності підприємства з огляду на світовий досвід бухгал-
терського обліку і фінансової звітності (зокрема, МСБО 1 «Подання фі-
нансової звітності») земельні ділянки, як окремий вид активу, доцільно 
представляти у Звіті про фінансовий стан та примітках до річної фінан-
сової звітності в розрізі наступних даних: 

1) кожної групи земельних активів (за видом та цільовим характе-
ром використання);

2) за характером видів діяльності, в яких задіяна кожна з груп зе-
мельних активів;

3) за наявністю і балансовою вартістю землі, балансовою вартістю 
сільгоспугідь, що передані під заставу зобов’язань (за умови відміни 
мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призна-
чення);

4) суми зобов’язань з придбання земельних ділянок (за умови та-
ких господарських операцій);

5) стратегії управління фінансовими ризиками, пов’язаними із 
сільськогосподарською діяльністю;

6) розміру сукупного прибутку (збитку), який виникає протягом 
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звітного періоду в результаті зміни справедливої вартості сільгоспугідь.
Для пояснення зміни вартості земель сільськогосподарського при-

значення доцільно надавати узгодження балансової вартості землі на 
початок і кінець звітного періоду. Узгодження балансової вартості зе-
мель сільськогосподарського призначення можливо здійснювати в роз-
різі таких аналітичних даних:

1)  зміна площі та справедливої вартості сільськогосподарських 
угідь за їх основними групами, які відбулись внаслідок зміни розміру, 
структури землекористування або ринкових цін відкритого земельного 
ринку; 

2) зміна площі і сукупної вартості земельних ресурсів внаслідок їх 
продажу (придбання), об’єднання агарного бізнесу, відчуження земель-
них ділянок тощо;

3) чиста курсова різниця, що виникає після переводу фінансових зві-
тів в різну валюту та переводу зарубіжної діяльності у валюту підпри-
ємства, яке звітує (за умов необхідності).

Справедлива вартість земель сільськогосподарського призначення 
протягом звітного періоду може змінюватись в результаті фізичної змі-
ни площі землеволодіння і землекористування або в результаті зміни 
цін на ринку сільгоспземель. Міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності у випадку таких змін у вартості активів передбачають розкрит-
тя інформації про зміни вартості активів за кожними їх групами. Таке 
відображення у вітчизняній практиці обліково-аналітичної підтримки 
сформувало би основу всебічного аналізу, експертної оцінки вартості 
аграрного бізнесу та обґрунтованості прогнозів щодо подальшого роз-
витку бізнес-суб’єкту на перспективний період.

Висновки та пропозиції. Отже, такий підхід до побудови обліко-
во-аналітичної підтримки управління земельними ресурсами аграрної 
сфери національного виробництва дозволив би надавати комплексну 
оцінку результативності сільськогосподарської діяльності, формува-
ти повний інформаційний базис для інвесторів і кредиторів аграрної 
сфери, значно розширив контури практичної площини вартісної оцін-
ки аграрного бізнесу в цілому, що дозволило би сформувати цілісний 
базис експертного відображення результативності розвитку аграрного 
сектору як складової національної економіки. Перспективами подаль-
ших наукових досліджень у такому контексті постають методичні і 
практичні аспекти оцінки вартості земель аграрних бізнес-суб’єктів та 
всебічне і повне їх відображення у фінансовій звітності підприємниць-
ких структур.   
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 
РЕСУРСАМИ АГРАРНЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР

В статье исследовано современное состояние эффективности землеполь-
зования в аграрном секторе национальной экономики. Обоснованы содержание, 
функции и элементы системы учетно-аналитической поддержки эффективного 
управления земельными ресурсами агарных бизнес-структур. Выяснены основ-
ные причины, которые сдерживают возможности системы учетно-аналитической 
поддержки в направлении полного информационного обеспечения стоимостного 
агроменеджмента. Предложена учетно-аналитическая модель оценки стоимости 
земель сельскохозяйственного назначения.      

Ключевые слова: учетно-аналитическая поддержка, земельные ресурсы, 
агарный сектор, бизнес-структуры, эффективность, стоимость аграрного бизнеса. 
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR 
EFFECTIVE MANAGEMENT OF LAND RESOURCES 
OF AGRARIAN BUSINESS STRUCTURES 

Summary
The current state of land use efficiency in the agrarian sector of the national 

economy is considered in this article. It was found out that in recent years in Ukraine all 
the indicators of agricultural land use efficiency are characterized by a positive growth 
trend. The part of profitable agrarian formations is higher than in other sectors of the 
national economy and, on average, is 88.4 %. 

The content, functions and elements of the system of accounting and analytical 
support for effective land management of agrarian business structures are justified here. 
The accounting subsystem, analytical support subsystem, audit subsystem and internal 



21

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

control, subsystem of organizational and legal support have been identified as the main 
elements of the system of accounting and analytical support.

The main reasons that restrain the ability of the system of accounting and ana-
lytical support in the direction of full information provision of value agromanagement 
have been clarified. The main among them are: the unfinished nature of land reform in 
Ukraine; low prevalence of cost concepts of agricultural management; incomplete format 
of financial statements in terms of displaying data on composition, cost and groups of 
agricultural land; low level of analytical work in agrarian formations; methodological 
difficulties in assessing agricultural land.

The scheme of the composition and interrelation of the elements of the subsys-
tem of information support of the accounting and analytical support of the management 
of land resources of the agrarian sector has been justified. The system of analytical indi-
cators of the effectiveness of the use of land resources of agrarian formations on the basis 
of the cost accounting of agricultural land is examined. The cost of agrarian business is 
defined as the main criterion that determines the effectiveness of land use management.

The accounting and analytical model for estimating the value of agricultural 
land is proposed. The order of displaying information about parameters of land resources 
of agrarian business structures in their annual financial statements is provided, provided 
that the agricultural land is formed and the value approaches to land management in the 
agar sector has been implemented.

Keywords: accounting and analytical support, land resources, agrarian sector, 
business structures, efficiency, cost of agricultural business.
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядаються питання, щодо методики контрольно-аналітич-
ного забезпечення системи бюджетування торговельних підприємств. Визначено 
взаємозв’язок бюджетування з бухгалтерським обліком, контролем та аналізом. За-
пропоновані процедури контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетів 
торговельних підприємств. Розроблено та запропоновано структуру торговельного 
підприємства з виділенням центрів відповідальності. Визначені етапи формування 
звітності для внутрішнього контролю. Запропоновано система показників для за-
безпечення аналітичних процедур в бюджетуванні.

Ключові слова: результати діяльності, , система управління, контроль, 
система бюджетування підприємств; управлінський облік; торговельні підприєм-
ства; структурована звітність.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Діяльність сучасних 
торгівельних підприємств та суттєві вимоги ринкових змін акценту-
ють питання щодо швидкої адаптації системи управління, враховую-
чи досягнення теоретичного та практичного значення. Удосконалення 
системи управління, у тому числі управління результатами діяльності 
торгівельного підприємства, потребує процедури наповнення її відпо-
відними  інструментами та методами, які значно підвищують ефектив-
ність управління у мінливому ринковому середовищі та забезпечують 
досягнення стратегічної мети торгівельного підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальнотеоретич-
ні  і методологічниі питання контролю і аналізу виконання бюджетів 
і  управлінського обліку на підприємстві розглядалися в працях вітчиз-
няних і  зарубіжних фахівців. Це праці таких вчених як:  Ф. Ф. Бути-
нець, В. В. Немченко, Р. І. Задерецька, О. П. Гетманець, М. Ф Огійчук, 
С. В. Філиппова, Г. Б. Свінарьова, Л. О. Волощук, Є. І. Масленніков,  
В. В. Бурцев, Н. А. Ермакова, Т. М. Садикова,  Б. Є. Грабовецький, 
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М. Р. Чумаченко, О. Г. Харічкін, О. Г. Березняк, Г. В. Савіцька. Пробле-
ми контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетування ви-
кликають інтерес великого  числа спеціалістів, пов’язано це с тим, що 
повного рішення задач, які стоять перед бухгалтерською і аналітичною 
наукою немає, а в умовах фінансової кризи питання інформаційного і 
контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетування є най-
більш актуальними.

Постановка завдання. Запропонувати методику  контрольно-ана-
літичного забезпечення системи бюджетування торговельних підпри-
ємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі фінансово-
господарської діяльності торгівельних підприємств завжди виникають 
відхи лення фактичних показників від запланованих (бюджетних). Для 
своєчасного виявлення  відхилень і відповідного реагування на них 
необ хідно здійснювати систематичний контроль за виконанням бюдже-
тів, тобто бюджетний контроль, завдання якого – привернути увагу ке-
рівника до тих відхилень від бюджету, які вимагають його опера тивного 
реагування. Це можуть бути або ж значні відхилення, або відхилення, 
що систематично повторюються. Усуненню та ких відхилень спри-
яє управління за відхиленнями, при якому керівник концентрує увагу 
лише на суттєвих відхиленнях від бюд жету і, до певної міри, не звертає 
уваги на відхилення в межах допустимих коливань. Від наявності по-
вної і достовірної інформації  цілком залежить управління  фінансово-
господарською  діяльністю  торговельного    підприємства. Всі дані  про 
факти  такої  діяльності формуються  і систематизувалися в бухгалтер-
ському обліку. У свою чергу,  інформація  бухгалтерського  обліку  спри-
яє формуванню  контрольно-аналітичних  показників,  що дозволяють  
оцінити  ефективність функціонування  господарюючого  суб’єкта  і  
визначити перспективи його розвитку. При визначенні форматів планів 
і бюджетів слід визначитися з повним набором управлінської звітності,  
що формується  в рамках  управлінського обліку. 

Під управлінським обліком розуміють процес виявлення, вимірю-
вання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі ін-
формації, що використовується управлінською ланкою для планування, 
оцінки і контролю всередині підприємства [2]. Процес  вдосконалення  
інформаційної  оснащеності є безконечним, оскільки зміни на підпри-
ємстві,  в  системі  бюджетування,  в  законодавчій  і  нормативній  базі    
сприятимуть змінам  в  різних  облікових  системах,  а  відповідно    удо-
сконалюватиметься  інформаційна  база  контролю  і  аналізу виконання 
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бюджетів. Розуміючи  міру  істотності  інформації,  необхідно  прагнути  
до  того,  щоб  змістовна частина інформації була достатньою,  а не 
абсолютною. Ринкові  умови,  жорстке  конкурентне  середовище ви-
магають значного розширення і поглиблення аналітичної  інформації. 
Все  це  обумовлює  необхідність  зіставлення  бюджетних  показників 
і  фактичних  результатів  фінансово-господарської діяльності  підпри-
ємства  для  встановлення  відповідальності  конкретних  керівників  за  
результати прийнятих  ними  рішень,  а  відповідно,  формування об-
ліково-аналітичного супроводу системи бюджетування підприємства. 
Відповідно до вищевикладеного виникає  потреба  теоретико-методич-
ної розробки принципів і процедур контрольно-аналітичного забезпе-
чення бюджетування.

Взаємозв’язок бюджетування з бухгалтерським обліком, контролем 
та аналізом наведено на рис. 1.

Рис. 1. Взаємозв’язок бюджетування з бухгалтерським обліком, 
контролем та аналізом

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок бюджетування з бухгалтерським обліком, 
контролем та аналізом 
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Для  побудови  обґрунтованої  системи  управлінського  обліку  
торговельних  підприємств необхідна наявність контрольної функції, 
що забезпечується відділом внутрішнього контролю. Види контролю  
(попереднього, поточного і подальшого) використовуваного при оцінці 
виконання бюджетів, можна представити трьома групами (див. табл. 1). 

Таблиця 1
Процедури контрольно-аналітичного забезпечення системи 

бюджетів торговельних підприємств
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Таблиця 1 

Процедури контрольно-аналітичного забезпечення системи 
бюджетів торговельних підприємств 

Види 
контролю 

Зміст контрольних 
процедур 

Період 
проведення 

контрольних 
процедур, 

відповідних 
процесу 

бюджетування 

Примітки 

Попередній 
(превентивний) 

Попередній (превентивний) 
фінансовий контроль 
проводиться до здійснюється 
фінансових операцій і має 
велике значення для 
попередження порушень,  з  
якими  може  зіткнутися  
торговельне  підприємство  
при виконанні  намічених 
планів, закладених в системі  
бюджетування. Формування  
оптимального  бюджету  
закупівель і  витрачання  
матеріально-виробничих 
витрат  з  мінімальними 
витратами  по  заготовлянню,  
складуванню і  витраті.  
Побудова платіжних  
бюджетів, прогнозного звіту 
про прибутки  і  збитки.  
Попередній  контроль 
матеріальних, трудових, 
фінансових і інвестиційних 
ресурсів  сприяє  ув'язці і  
збалансованості між  
кількісними і  якісними  
показниками  операційних 
бюджетів 

Здійснюється на стадії  
формування  бюджетів коли:  
плануються результати  
діяльності  підприємства; 
розробляються  варіанти  
збалансованості ресурсів, що 
є у  господарюючого суб'єкта 
: матеріальних,  трудових, 
фінансових і інвестиційних. 

Види 
бюджету 

Попередній  контроль  
матеріальних  ресурсів 
передбачає: 
-  формування  параметрів  і  
стандартів  тих, що 
набувають  сировини, 
матеріалів і інструментів за 
якістю і ціні, а також вибір 
постачальників, що 
забезпечують ці умови; 
- розрахунок мінімально 
необхідних  запасав 
сировини, матеріалів, 
інструментів на рівні,  
достатньому  для  
безперебійної  роботи 
підприємства. 
Попередній контроль 
трудових ресурсів 
необхідний: 
- для підбору найбільш 
підготовлених і 
кваліфікованих працівників; -  
для оцінки раціональності 
розміщення персоналу 
усередині господарюючого 
суб'єкта; 
- для збалансованості 
співвідношення між 
постійними і тимчасовими 
працівниками; 
 - для  розрахунку  
оптимальної  чисельності  
працівників виходячи з 
машинобудівної програми і 
завантаження виробничих 
потужностей; 
 - для визначення фонду 
заробітної плати всього 
персоналу підприємства при 
включенні його в загальну 
систему бюджетування. 

 
Операційний 
бюджет 
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Фінансовий 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 

Попередній  контроль 
фінансових  ресурсів  
повинен  сприяти 
забезпеченню фінансової 
стійкості і 
платоспроможності  
підприємства,  проведенні  
нею  ефективної  політики  по 
використанню позикових і 
розміщенню вільних власних 
грошових коштів. Найбільш  
складним  є  попередній  
контроль  передбачуваних  
інвестицій,  із-за  безлічі  
зовнішніх  і  внутрішніх 
чинників,  що впливають  на  
інвестиційні  рішення,  що  
важливе  для торговельних 
підприємств. До зовнішніх 
чинників відносяться: 
нормативно - правове 
регулювання (наприклад, 
цивільне, податкове 
законодавство і ін.), 
достовірність і якість 
інформації, використовуваної 
при оцінці даного 
інвестиційного проекту і ін. 
До внутрішніх чинників 
відносяться: використання 
спеціального інструментарію 
аналізу і оцінки рисок 
інвестиційних проектів; 
відвернення фінансових 
коштів, що ускладнюють 
фінансове полягання 
господарюючого суб'єкта в 
найближчій перспективі 

Поточний 
(оперативний) 

Поточний (оперативний) 
фінансовий контроль є 
органічною частиною 
оперативного фінансового 
управління й регулювання 
фінансово-господарської 
діяльності підприємств, 
організацій, установ, галузей 
економіки. Контроль  
виконання бюджету,  
виявлення  відхилень,  
визначення причин, 
відповідальних за відхилення  
для  здійснення  коректуючих 
дій 

Він проводиться в короткі 
проміжки часу в процесі 
здійснення фінансово-
господарських операцій, 
використовує інформацію,  
що формується  в рамках 
управлінського обліку,  що 
дозволяє оперативно  
контролювати  виконання 
бюджетів  і  оцінити 
досягнуті  результати  по  
виконанню бюджету 

За результатами поточного контролю 
готуються різні звіти, періодичність 
підготовки і подробиця яких залежать від 
рівня менеджменту,  для  якого  вони  
призначені,  вигляду  центрів  
відповідальності  і ситуаційних потреб 
управління.  
Для поточного контролю визначаються 
ключові показники, які є основними при 
побудові бюджетів  
 

Подальший 
(ретроспективний) 
 

Наступний (ретроспективний) 
фінансовий контроль 
здійснюється шляхом аналізу і 
ревізії бухгалтерської і 
фінансової звітності після 
закінчення звітного періоду (за 
підсумками місяця, кварталу, 
року). Він характеризується 
поглибленим вивченням 
фінансової діяльності за 
попередній період, дає змогу 
масштабно оцінити позитивні 
та негативні сторони 
фінансової діяльності суб'єктів 
господарювання, розробляти 
заходи щодо їх усунення. 
Тобто оцінка  діяльності 
керівників  і  структурних 
підрозділів підприємств сфери 
торгівлі. 

Подальший контроль  
проводиться після закінчення  
бюджетного процесу 

На відміну від  поточного,  (такого, що 
володіє  оперативними  діями, що 
коректують), подальший  контроль 
покликаний  виконати  завдання: по  
формуванню  і  оцінці  інформації  
бюджетного  процесу,  яка змінюється  з 
отриманням результатів діяльності; фіксації 
фактичних показників бюджетів з 
врахуванням тимчасових чинників, 
сприяючих об'єктивній оцінці діяльності 
керівників і керованих ними підрозділів 

 
 

продовження табл. № 1
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У табл. 1 контроль за  виконання  показників  бюджетування  пред-
ставлено у взаємозв’язку з економічним аналізом.

Система контролю за виконанням бюджету є одним із основних на-
прямків фінансового контролю. Він здійснюється на всіх етапах бю-
джетного процесу. В процесі бюджетного планування важливу роль 
відіграє попередній контроль, а також поточний. Вказаний контроль 
здійснюють абсолютно всі учасники бюджетного процесу (органи 
управління, а також підприємства, організації та установи). Поточний 
контроль проводиться органами державної влади та управління, а та-
кож спеціалізованими службами фінансового контролю. 

Внутрішній контроль, як функція управління, є засобом зворотно-
го зв’язку між об’єктом управління й органом управління, інформуючи 
про дійсний стан об’єкта і фактичне виконання управлінських рішень. 
Внутрішній контроль – це процес, який забезпечує відповідність функ-
ціонування конкретного об’єкта прийнятим управлінським рішенням 
і спрямований на успішне досягнення поставленої мети (виконання 
бюджету підприємства). Основною його метою є об’єктивне вивчення 
фактичного стану справ у суб’єкта господарювання, виявлення та по-
передження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконан-
ня прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї 
інформації до органу управління. Внутрішній контроль за діяльністю 
цехів, бригад, ділянок та інших внутрішньогосподарських формувань 
проводиться в суб’єктах господарювання їх керівниками і спеціалістами 
при виконанні ними своїх функціональних обов’язків, а також штатни-
ми контролерами, ревізорами та аудиторами. Належне функціонування 
системи внутрішнього контролю залежить також від працівників, яким 
доручена відповідна діяльність. Система відбору, найму, просування по 
службі, навчання та підготовки кадрів повинна забезпечувати високу 
кваліфікацію і чесність відповідного персоналу.

Необхідно виділити центри відповідальності, враховуючи специ-
фіку підприємств сфери торгівлі (див.  рис.  2):  центру  інвестицій,  
центру прибутку, центру витрат, центру надходжень і витрат,  центру  
комерційних  і  управлінських  витрат, центру податкових  виплат. Тех-
нічна дирекція, виконує функцію центру витрат, в нього входять відділ 
технічної експлуатації торговельних механізмів,  відділ  матеріально-
технічного  постачання,  торговий  відділ.  Фінансова  дирекція (фінан-
совий і планово-економічний відділ) і  комерційна  дирекція  (маркетин-
говий,  комерційний відділи і відділ реклами) виконує функцію центру 
надходжень і витрат. 
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Рис. 2. Структура торговельного підприємства з виділенням центрів 
відповідальності

Результати  поточного  і  подальшого  контролю є  основою  звітів  по  
виконання  бюджетів. Звіт про виконання бюджету  містить порівняння 
фактичних і запланованих показників, розрахунок відхилень та вивчен-
ня їх причин. Такий звіт готується регулярно (щомісяця) і містить дані 
про бюджетні витрати за звітний період і з початку року та відхи лення 
від бюджету з поясненням їх причин, а інколи – вжитих заходів для 
попередження подібних відхилень у майбутньому. Етапи формування 
звітності представлені в табл. 2.
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При формуванні такої звітності слід пам’ятати  про  те,  що  вона  має  
бути зрозумілою керівникам,  що приймають  рішення. Для  наочності  
в  ній необхідно  складати  графіки,  виділяти  важливу інформацію,  
звертаючи  увагу  керівництва  на  відносно  невелику  кількість  показ-
ників,  що яскраво характеризують  процеси, що відбуваються,  на під-
приємстві.  Така  інформація  повинна  містити  обмежене  число  чин-
ників,  що грають  вирішальну  роль в  досягненні цілей  підприємства 
різних центрів  відповідальності,  які  можуть  змінюватися  швидко  
і непередбачувана, істотно впливаючи на результати фінансово-госпо-
дарській діяльності  підприємства. Якщо відсутня достовірна, повна і 
своєчасна структурована звітність, то неможливо вирішити завдання, 
поставлені перед системою бюджетування підприємств.

Структурована  звітність    сприятиме вирішенню наступних завдань 
по: проведенню поточного моніторингу діяльності підприємства; вияв-
ленню  недосконалості  господарської  діяльності; виявленню ознак, за-
стережливих  можливі проблеми в майбутньому; формуванню облікової 
інформації,  необхідної  для  ухвалення  грамотних  управлінських рі-
шень; обґрунтуванню стратегічних пріоритетів розвитку підприємства.  
Для  аналізу  виконання  бюджетів  традиційно використовується аналіз 
відхилень від заданих параметрів, який дозволяє оперативно розробити 
і упровадити у виробництво дію, що коректує, на керований  об’єкт. 
Гідністю  аналізу  відхилень від заданих параметрів є його: економіч-
ність (для ухвалення управлінського рішення керівникові  відповідної  
ланки  управління  досить знати відхилення і реагувати лише на його 
величину і немає необхідності аналізувати всю інформацію про об’єкт 
управління); оперативність (дія, що управляє, на відхилення здійсню-
ється у момент його виникнення  і  сприяє  швидкому  здобуттю резуль-
тату);  адресність  (можливість  визначення персонально  відповідаль-
ного  керівника  за  об’єкт управління). Адресність відхилень важлива 
не лише тому, що  показує  причину,  але і  встановлює відповідальність 
за їх виникнення, що сприяє  ухваленню  правильних  управлінських  
рішень  і виробленню  цілеспрямованих  дій, що коректують. 

Як свідчить зарубіжна і українська практика,  інформація  управлін-
ського  обліку,  дозволяє аналізувати  широкий  спектр  питань:  при-
вабливості  і  конкурентоспроможності  підприємства; ефективнос-
ті  витрат  на  машинобудівні  роботи;  ефективності  роботи  центрів  
відповідальності,  центрів витрат; вибору інвестиційної і інноваційної 
стратегії;  ефективності  використання  людського  капіталу,  мотивації  
співробітників;  внутрішній інтерпретації фінансового  стану і фінан-
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сових результатів  підприємства;  ефективності  процесів машинобудів-
ництва та ін.

Усі  вище  позначені  питання  можна  вирішити за допомогою  по-
казників,  використовуваних  для  забезпечення  аналітичних  процедур  
в  бюджетуванні (див. рис. 3).  

Рис. 4 Система показників для забезпечення аналітичних процедур в бю-
джетуванні

Основною  причиною  виникнення  всіх  проблем на підприємствах 
не тільки сфери торгівлі є  те, що  власники  підприємств,  не  розумі-
ючи сутності, мети  і завдань внутрішнього контролю, контролю вико-
нання бюджетів,  не приділяють належної уваги побудові  ефективної 
системи його здійснення.  

Фінансові  показники  характеризують  ліквідність, фінансову стій-
кість, ділову активність, ефективність  діяльності  підприємства,  ви-
робничий і фінансовий леверидж. Показники бізнес-процесів необхідні 
для вибору  ресурсів для досягнення поставленої мети перед підпри-
ємством. Показники,  що характеризують персонал, визначають чин-
ники, сприяючі  зростанню  ефективності  діяльності  підприємства за 
рахунок  підвищення  кваліфікації  персоналу,  за рахунок  придбання 
ними додаткових навиків. Такий  взаємозв’язок  дозволяє  забезпечити  
прибутковість  і  фінансову  стійкість підприємства сфери торгівлі. 
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Висновки  та пропозиції. Таким чином, система управління торгі-
вельного підприємства складається з наступних ключових елементів: 
суб’єктів управління результатами діяльності, функцій управління, за 
допомогою яких здійснюється керуючий вплив на об’єкти управління, 
серед яких можна виділити процес формування, розподілу та викорис-
тання результатів діяльності підприємства, або абсолютні та відносні 
результативні показники діяльності; принципів управління, а також 
мети та завдань управління, які деталізують поставлену ціль управлін-
ня результатами діяльності, що підвищує ефективність процесу управ-
ління результатами діяльності. Структурно-функціональна  форма  вну-
трішнього  контролю  не  вимагає серйозних  додаткових  витрат  під-
приємства  на  її  створення  і функціонування. Ця форма передбачає 
розробку власними або залученими консультантами комплексу норма-
тивних  документів,  що  регламентують  порядок  взаємодії  струк-
турних одиниць  і  їх  керівників  в  області  здійснення  контрольних  
заходів,  складання документації за  їх результатами, а також підготовки 
рішень з усунення виявлених недоліків і контролю за їх реалізацією. 

Для  підвищення  ефективності  контролю виконання бюджетів необ-
хідно  забезпечувати  його  своєчасність, повноту всіх операцій і про-
цесів, а також розробити внутрішні стандарти контролю.
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
ТОРГОВЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся методики контрольно-
аналитического обеспечения системы бюджетирования торговых предприятий. 
Определена взаимосвязь бюджетирования с бухгалтерским учетом, контролем и 
анализом. Предложены процедуры контрольно-аналитического обеспечения си-
стемы бюджетов торговых предприятий. Разработана и предложена структура тор-
гового предприятия с выделением центров ответственности. Определены этапы 
формирования отчетности для внутреннего контроля. Предложена система показа-
телей для обеспечения аналитических процедур в бюджетировании.

Ключевые слова: результаты деятельности, система управления, кон-
троль, система бюджетирования предприятий; управленческий учет; торговые 
предприятия; структурированная отчетность.
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CONTROL AND ANALYTICAL PROCEDURES OF 
PROVISION OF THE TRADE ENTERPRISES’ BUDGETARY 
SYSTEM

Summary
The article deals with questions concerning the control and analytical proce-

dures of support of the trade enterprises’ budgeting system. Interdependence of bud-
geting with accounting, control and analysis is determined. Procedures for control and 
analytical support of the trade enterprises’ budget system were proposed. The trading 
enterprise’s structure with allocation of centers of responsibility was developed and pro-
posed. Stages of reporting for internal control were defined. The system of indicators for 
providing analytical procedures in budgeting is offered.

The trading enterprise’s management system consists of the following key el-
ements: the management subjects of the activities’ results, management functions by 
which the managerial influence on the management objects is carried out, among which 
one can distinguish the formation, distribution and use processes of the enterprise’s activ-
ity results, either absolute and relative performance indicators; management principles, as 
well as management goals and objectives that detail the goal of managing performance, 
which increases the effectiveness of the performance management process. Structural-
functional form of internal control does not require serious additional expenses of the 
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enterprise for its creation and functioning. This form involves the development of a set of 
normative documents regulating the interaction between structural units and their man-
agers in the area of control measures  implementation, compilation of documentation on 
their results, as well as preparation of solutions for elimination of identified deficiencies 
and control over their implementation, by their own or involved consultants.

In order to increase the effectiveness of monitoring budget execution it is neces-
sary to ensure its timeliness, completeness of all operations and processes, as well as to 
develop internal control standards.

Keywords: activity results, management system, control, system of enterprises’ 
budgeting; managerial accounting; trading enterprises; structured reporting.
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ЯВИЩЕ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядаються питання щодо ситуації невизначеності в іннова-
ційній діяльності суб’єктів туристичної діяльності. Виявлені та досліджені ознаки 
невизначеності. Виділені постулати дослідження фінансово-економічних ситуацій 
невизначеності й ризиків в інноваційних процесах, які мають істотне значення для 
аналізу підприємств туристичної діяльності.

Ключові слова: невизначеність, ризики, інноваційні процеси, господар-
ський ризик, туристична діяльність.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Завдання розкрит-
тя природи ситуації невизначеності набувають особливої актуальнос-
ті в економічних науках. Але розробка цих питань ведеться, головним 
чином, у прикладних аспектах, зокрема, у зв’язку з використанням в 
економіці та фінансах економіко-математичних методів і нових інфор-
маційних технологій. На методологічному рівні їхня розробка обмеж-
ується інтересами розвитку економічної кібернетики, математики, ме-
тодологічних основ теорій інформації, зв’язку й управління, а отже, у 
теоретичному економічному плані вона тільки починає інтенсивно роз-
роблятися (після фінансової кризи 2008 року).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти не-
визначеності досліджували: Р. Качалов, М. Меркулов, К. Ерроу, І. Нєнно, 
Е. Кузнєцов, Ю. Сафонов та інші.   

Постановка завдання. Дослідити питання щодо невизначеності в ін-
новаційній діяльності суб’єктів туристичної діяльності. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Доводиться визнати: 
все, що нас оточує, – ніщо й ніколи не піддається абсолютно точному 
визначенню у всіх подробицях. Роль невизначеності в розвитку приро-
ди й суспільства, у житті кожної людини неможливо переоцінити. Вона 
воістину величезна та постійно міняється. Її дослідження повинні бути 
такими ж різноманітними, як її розмаїтість і такими ж безперервними, 
як її зміни. Особливо важлива роль невизначеності в процесах перетво-
рення навколишнього середовища людиною, у її творчій, інноваційній 
діяльності.

На побутовому рівні під невизначеністю розуміють звичайно 
щось точно не встановлене, не цілком виразне, необмежене, неясне, 
повністю або почасти невідоме, непередбачене, мінливе, коливне, 
невизначене, непояснене, незрозуміле, загадкове, невирішене, недо-
ведене, недосліджене, непізнане, недостовірне, сумнівне тощо. Інак-
ше кажучи, невизначеність – це все, що не має або не може мати всіх 
необхідних і достатніх визначень, характеристик, описів, обґрунту-
вань, пояснень, прогнозів майбутніх станів і змін тощо. Однак ці ви-
значення мають неточність.

Ситуаційний підхід, що широко використовується на Заході з  
1970-х років при розробці великомасштабних науково-технічних та 
інвестиційних програм, не дозволяє у всій повноті розкрити динамі-
ку невизначеності. Фактори, що беруть участь у системному аналізі й 
управлінні невизначеністю, обмежують уявлення про ризики як інстру-
ментальні засоби управління невизначеністю в інноваційних процесах. 
Для прикладу звернемося до точок зору Найта й Ерроу [3].

Розуміння важливості випадковості, невизначеності й ризику, що 
давно ввійшло в масову свідомість у західних країнах, є неодмінною 
умовою розвитку свободи особи, становлення ринкових інститутів, ци-
вільного суспільства й демократичної політичної системи. Тривалий 
досвід вивчення проблематики випадковості, невизначеності й ризику, 
накопичений в економічній науці, дозволив сформулювати кілька за-
гальних принципів підходу до цієї теми (Найт, Ерроу). В основі даної 
проблематики лежить поняття невизначеності. З іншого боку, як відзна-
чає К. Ерроу, де існує невизначеність, там є і можливість зменшити її 
шляхом залучення додаткової інформації. Інформація – поняття прямо 
протилежне невизначеності. Проблема інформації – інформація чи про 
можливі події, чи про ймовірності їхнього настання, чи про ступінь зна-
чимості й потенційних наслідків кожного результату – набуває в пи-
таннях аналізу, оцінки невизначеності істотного значення. Саме ця до-
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даткова інформація (про можливі події) і її вартість є одним з основних 
факторів для прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності.

Урахування фактора випадковості змінює й доповнює принципи роз-
гляду минулих і майбутніх подій – кожен реальний факт або подія розгля-
дається як один з можливих. Власне кажучи, мова йде про багатоваріант-
ність розвитку соціально-економічних процесів, протиставленої ідеям 
детермінізму, безальтернативності тощо. Інформація про можливі події 
в діяльності економічних об’єктів характеризується різним ступенем по-
вноти й доступності. Набір можливих результатів або подій під впливом 
зовнішніх умов постійно міняється і в принципі не може бути повністю 
відомий. Оцінки настання кожної події, особливо в умовах трансформа-
ційної економіки України, завжди мають ту або іншу погрішність.

Як правило, рішення приймаються в умовах обмеженої інформації 
про набір можливих подій, про ймовірності їхнього настання й значи-
мості наслідків кожного результату. При прийнятті рішення часто ви-
никає ситуація, коли управлінські рішення і їхні наслідки не піддаються 
навіть імовірнісній оцінці. Спроби розгляду невизначеності з позиції 
можливості (або неможливості) оцінки подій використовували давно. 
Уже в 1920-і роки подібна ситуація була визначена  Ф. Найтом (1885-
1974) як невизначеність. На відміну від цього, ризик – у його терміноло-
гії – передбачає володіння відносно точною інформацією (а отже, і оцін-
кою) про набір можливих подій та їхніх можливих наслідків. Однак, як 
показують дослідження останніх років, подібний «оцінний» підхід уже 
не може задовольняти теорію та практику управління динамічними й 
економічними об’єктами, що розвиваються. Наступні дослідження К. 
Ерроу, Н. Лумана та інших висувають інші критерії розмежування не-
визначеності й ризику, наприклад, інформаційні й цільові.

Очевидно, варто переглянути запропоноване Ф. Найтом розмеж-
ування, відповідно до якого ризик – це оцінений будь-яким способом 
показник випадкової величини (процесу), а невизначеність – це те, що 
не піддається оцінці.  У  даній  роботі  обрано  трохи  інше  розмеж-
ування,  засноване  на цільовому критерії,  яке, до речі,  підтримують 
багато сучасних економістів: невизначеність – це характеристика реаль-
ності (об’єктивної і суб’єктивної), а ризик – це поточна й результуюча 
характеристика цілеспрямованої діяльності суб’єктів, оцінка ризикової 
ситуації, що виникає при прийнятті або реалізації рішень (у вузькому 
значенні – якості прийнятих рішень). Ризик в інноваційній діяльності 
передбачає, насамперед, можливість формування, оцінки й вибору кра-
щого з безлічі можливих варіантів розвитку економічного об’єкта.
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Очевидно, без субстанціонального аналізу категорій «невизначе-
ність» й «стохастичність» в інноваційній діяльності стосовно еконо-
міки майбутнього не обійтися, інакше не зрозуміти їхнього взаємного 
проникнення й обґрунтування.

Невизначеність – це, по суті, стан, ознаки якого не можуть одночас-
но набувати однозначного значення, тобто допускають варіації та нео-
днозначність значень ознак у багатоваріантному процесі інноваційного 
розвитку економічних об’єктів.

За аналогією з визначеністю можна виділити й ознаки невизначе-
ності:

Синтаксичний – коли поняття, ознаки, що відображають стан або 
опис його у вигляді моделей чи формул, неможливо перевести в дедук-
тивно-еквівалентні вираження, а можна виразити в інших адекватних за 
природою випадкових процесах, термінах і поняттях.

Семантичний – коли конкретний стан неможливо відобразити в 
детермінованій теорії розвитку об’єктів. Відзначимо, що відображен-
ня стану можливе, якщо буде знайдене вираження (формула, модель 
тощо), яке відображає стан об’єкта мовою теорії.

У процесі інноваційного розвитку, тобто в процесі формування май-
бутнього вигляду економічного об’єкта, випадковість невіддільна від 
своєї діалектичної протилежності – необхідності. Будь-який необхід-
ний процес здійснюється в безлічі випадкових форм. Абсолютно ви-
падкових явищ і процесів також не буває. Інакше не може бути мови 
про закономірний зв'язок явищ, і все залежало б від вдалого й невдалого 
збігу обставин. Прийнято вважати, що необхідне і випадкове розрізня-
ються між собою насамперед тим, що буття необхідного обумовлене 
істотними факторами, а випадкового – найчастіше несуттєвими факто-
рами. Здається, це надто велике спрощення. Діалектика необхідності й 
випадковості полягає в тому, що випадковість виступає як форма про-
яву необхідності і як її істотне доповнення. Випадковості в ході іннова-
ційного розвитку можуть перетворюватися в необхідність. Логіка пере-
творення випадкового в необхідне: нагромадження знань про випадкове 
→ ідентифікація, класифікація і типологізація станів, ознак і факторів 
→ реалізація законів великих чисел і ймовірнісного розподілу → вияв-
лення тенденцій і закономірностей у колишньому випадковому → фор-
мування нової теорії → приведення або встановлення співвідношень 
нової теорії з відомими теоріями, моделями, формулами.

Узагальнюючи уявлення про невизначеності, можна виділити по-
стулати дослідження фінансово-економічних ситуацій невизначеності 
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й ризиків в інноваційних процесах, які мають істотне значення для ана-
лізу підприємств туристичної діяльності.

Постулат перший. Ризик розуміється в широкому смислі як результат 
будь-якого рішення, пов’язаного з вибором в умовах достатньої вели-
кої розмаїтості взаємодоповнюючих або альтернативних можливостей, 
коли аналізованому інноваційному процесу, а отже, і результату такого 
рішення внутрішньо й непереборно властива невизначеність.

Ризики являють собою явище, що має гетерогенну (об’єктивно- 
суб’єктивну) природу. Звідси випливає, що в інноваційній діяльності 
джерелом ризиків, причиною їхнього виникнення, а також головним 
фактором, що впливає не тільки на рівень, але й на «середовище пе-
ребування» ризиків, з одного боку, є невизначеність об'єктивних умов, 
станів і процесів розвитку об’єктів, процесів пізнання, створення, по-
ширення й використання інновацій, а, з другого, – невизначеність 
суб’єктивних цілей, настроїв, поведінки різних суб'єктів господарських 
відносин.

Нестаціонарний характер інноваційного розвитку економічних сис-
тем, у рамках яких відбувається суб’єктна діяльність, породжує неви-
значеність, що проявляється в різних альтернативних варіантах до-
сягнення суб’єктних цілей. Дана поліваріантність є яскравою ознакою 
складного соціогосподарського об’єкта, що генетично несе в собі над-
лишкові можливості в плані вибору траєкторії подальшого розвитку. 
Мало того, дія суб’єктивного фактора у формі надлишкового знання й 
інформації привносить додаткову невизначеність у розвиток тієї або ін-
шої ситуації. Очевидно, що ці обставини й обумовлюють феномен ри-
зикової діяльності, яка є закономірним наслідком суб’єктного буття в 
умовах відносної невизначеності.

Постулат другий. Серед безлічі сучасних концепцій про місце й роль 
інформації в різних природних і неприродних (штучних, у тому числі 
суспільних) системах для розвитку економічної теорії невизначеності 
й ризиків, на погляд автора, більшою мірою підходять три найбільш 
відомих, що ніколи конкурували, а тепер органічно доповнюють один 
одного, підходи до розуміння природи інформації:

1. «Ймовірнісно-статистична концепція» [3].
Відповідно до цієї концепції інформація розглядається як зменшення 

(«знищення») невизначеності. В якості міри невизначеності (іншими сло-
вами, міри неповноти) інформації служить поняття «ентропія системи».

Відповідно, інформація розглядається тут як внесення в систе-
му впорядкованості й вимірюється негативною ентропією (негентро-
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пією)  – мірою впорядкованості системи, або так званою «ентропією 
вибору», коли за одиницю виміру інформації приймається один біт як 
кількість інформації, необхідної для вибору із двох однаково ймовірних 
можливостей.

Так були визначені умови для виміру не тільки інформації, але й не-
визначеності. Але разом з тим виникло порочне коло їхнього вивчення і 
виміру на основі передумов: 1) про однакові ймовірності та 2) про неза-
лежність подій. Ці передумови протиставили нові уявлення про випадко-
вості, імовірності, невизначеності й ризики традиційним уявленням про 
загальний взаємозв'язок, причинність й обумовленість процесів та явищ.

2. «Концепція розмаїтості».
Ця концепція трактує інформацію як відображену розмаїтість одно-

го об’єкта (або суб’єкта) в іншому, коли за одиницю виміру інформації 
береться її кількість, необхідна для вибору із двох однаково ймовірних 
можливостей розмаїтості. Це значить, що інформація виникає тільки 
там, де існує розмаїтість, а отже, і невизначеність через взаємозв'язок з 
інформацією виникає або витягується з розмаїтості. Чим більше (мен-
ше) міститься в деякій сукупності відмінних один від одного (різно-
манітних) елементів, тим більше (менше) у цій сукупності міститься 
інформації.

Отже, збільшення розмаїтості генерує приріст інформації, який у 
цьому випадку не тотожний подоланню невизначеності. Він створює 
тільки передумови для цього завдяки розширенню можливостей раціо-
нального вибору.

Обидві концепції, К. Шеннона й У. Ешбі, мають обмежене засто-
сування в інноватиці у зв’язку з використанням уявлень про однакові 
ймовірності та незалежності появи різноманітних комбінацій. У ході 
розвитку загальної теорії систем і кібернетики з позицій так званої «ін-
формаційної  концепції управління» ці дві концепції вдалося продук-
тивно синтезувати.

3. «Синтез-концепція».
Інформація тут стала розглядатися як об’єкт перетворення, що вхо-

дить у структуру управлінського рішення. У цьому випадку істотне зна-
чення надається вже не однаковій імовірності подій, а, навпаки, саме 
різній їхній імовірності. Невизначеність розкривається, а за певних 
умов і зменшується, завдяки управлінню, змістом якого є перетворення 
інформації, розвиток і використання новітніх інформаційних техноло-
гій для визначення й оцінки найбільш актуальних, імовірних альтерна-
тив. Автоматизація інформаційних технологій, швидкодія комп’ютерної 
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техніки дозволяють приймати й коректувати управлінські рішення в ре-
альному масштабі часу.

У міру того, як у системі управління наявна неповна або неупорядко-
вана інформація доповнюється новою (і/або перетвореною вихідною), 
упорядкованою (і/або такою, що впорядковує,) інформацією, невизна-
ченість зменшується, «знімається», «розкривається». Таким чином, 
будь-яка зміна величини невизначеності і, відповідно, ризиків в іннова-
ційних процесах, як і в інших економічних сферах, є, за своєю сутністю, 
пов'язаною з інформаційним процесом.

Як і всі інші процеси, інформаційні складові процесів зміни невизна-
ченості й ризиків мають не тільки якісну, але й кількісну визначеність. 
На жаль, єдиної кількісної оцінки інформації сьогодні не існує.

Ризики оцінюються, обчислюються, а в реальних економічних умо-
вах у деяких окремих випадках (конкретних ситуаціях) їх можна зни-
жувати, зменшувати або взагалі уникати, ухилятися від них у міру роз-
криття й/або зменшення невизначеності. Але, у загальному випадку, 
навіть найповніша інформація, що розкриває невизначеність і цілком 
достатня для практичного аналізу, розрахунків, оцінок і врахування ри-
зиків, не забезпечує всіх необхідних і, тим більше, достатніх можливос-
тей їх зменшити або уникнути. Назвемо лише ті з них, які з урахуван-
ням положень діють найсильніше:

А. Потоки економічної інформації, як і будь-якої іншої, лавиноподібно 
наростають й ускладнюються. Для її розуміння та використання необхід-
ні високі спеціальні професійні знання, навички, техніка, технологія, ор-
ганізація, фінансові можливості. Все це доступно далеко не всім учасни-
кам економіки. Своїми діями, замість упорядкування вихідної інформа-
ції, вони вносять у неї більш або менш серйозні перекручення. Природно 
виникає асиметрія інформації про економічну кон'юнктуру й ризики, 
збільшується невизначеність, що викликає безліч помилкових рішень.

Б. Один з незнищенних парадоксів теорії та практики полягає в тому, 
що для подолання невизначеності та для адекватної оцінки ризиків, як 
правило, буває потрібна додаткова інформація. Але чим повніша інфор-
мація про усе, що нас оточує, і про нас самих, у тому числі про всі ризи-
ки, з якими нам доводиться зіштовхуватися, тим важче цю інформацію 
зрозуміти й використати навіть фахівцям, не кажучи вже про непрофе-
сійних учасників усіх процесів і подій, що ускладнюються. 

В. Навіть добре інформовані люди з об’єктивних і суб’єктивних 
причин часто свідомо йдуть на надмірно високі ризики або, навпаки, 
уникають навіть невеликих і цілком виправданих ризиків, що обіцяють 
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чималі вигоди. Врахувати всі ці обставини в загальній теорії й моделях 
невизначеності та ризиків неможливо. Тому завжди найбільш складна і 
з високою вартістю частина досліджень й обґрунтувань конкретних рі-
шень доводиться на конкретний аналіз конкретної ситуації, коли основи 
теорії відіграють лише допоміжну роль. Відносно економічних ризиків, 
можливо, більше, ніж в інших «заматематизованих» сферах економіч-
ної теорії, виявляється, що навіть математична аксіоматика, не говорячи 
вже про конкретні економічні дослідження, має емпіричну природу.

Ризики в інноваційних процесах оцінюються по співвідношенню 
ймовірностей сприятливих і несприятливих результатів випадкових по-
дій. А оскільки люди, які поводяться раціонально, сподіваються на кра-
ще, але готуються до гіршого, не нехтуючи будь-якими можливостями 
підготуватися (застрахуватися або одержати які-небудь гарантії тощо) 
на випадок несприятливого результату, то, природно, на перший план 
аналізу й оцінки ризиків спочатку висунулася аксіома можливості (ймо-
вірності) їхньої негативної реалізації (збитків, втрат, усіх інших непри-
ємностей). Проблеми (теореми) позитивної, вигідної реалізації ризиків 
і, власне, їхньої оптимізації відійшли на другий план. Така позиція була 
прийнятна для економіки з нерозвиненою інноваційною сферою. Але 
в умовах переходу на інноваційний шлях розвитку економіки подібний 
підхід уже не може задовольнити вимоги практики. Необхідно віднови-
ти розробку економічної теорії невизначеності й ризиків, не протистав-
ляючи її, а узгоджуючи з наявними науковими досягненнями.

Існуючі основи економічної теорії невизначеності й ризиків (ЕТНР) 
формувалися стосовно функціонування економічних об’єктів в умовах 
тільки малих і середніх ризиків. У їхній розробці активну участь брало 
багато видатних учених – (К. Ерроу та ін.) у галузі економіки, еконо-
міко-математичних методів і математики. Сьогодні ЕТНР має матема-
тичне походження, органічно пов’язана з теорією імовірності й тому 
побудована за допомогою аксіоматичного методу. При цьому емпіричні 
й евристичні уявлення про невизначеність і ризики, що здавались до-
сить правдоподібними й очевидними, відповідають синонімічним ви-
значенням, які звичайно властиві тлумачним словникам ХХ століття. У 
подальших міркуваннях такі визначення використовуються як цілком 
зрозумілі, уже підтверджені або доведені.

Отже, наскільки зміни невизначеності й ризиків пов’язані з інфор-
маційними процесами у туристичній галузі, настільки всі способи та 
засоби оцінки інформації, на нашу думку, можуть використовуватися і 
як способи та засоби оцінки невизначеності й ризиків.
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Постулат третій. Універсальні підходи можуть бути доповнені кон-
кретним ситуаційним аналізом раціональної економічної поведінки в 
умовах невизначеності й ризиків. Зміст ситуаційного аналізу в особли-
вому застосуванні ймовірнісного підходу, коли моделюються можливі 
ситуації (сценарії розвитку подій) і прогнозуються можливі результати 
із присвоєнням їм ймовірностей на основі вивчення їхнього попере-
днього розподілу або експертних оцінок. Потім визначається критерій 
вибору найкращого з можливих альтернативних результатів (напри-
клад, максимізації математичного очікування загального виторгу, при-
бутку або мінімізації математичного очікування збитків тощо). Резуль-
татом ситуаційного аналізу є вибір варіанта рішення, що найбільшою 
мірою відповідає обраному критерію.

Для ситуаційного аналізу в умовах невизначеності й ризиків можуть 
використовуватися методи побудови «дерева рішень», коли виходячи 
із установленої мети визначаються набори (комбінації) можливих дій, 
оцінюються можливі результати та їхня ймовірність.

Метод побудови «дерева рішень» особливо корисний при розробці 
великомасштабних інноваційних проектів, коли виникають труднощі із 
загальною оцінкою невизначеності й ризиків. Він допомагає визначити 
більш правдоподібні припущення про ймовірності можливих результа-
тів й у тих випадках, коли вдається деталізувати розвиток процесів, та 
на їхній основі застосувати основні критерії вибору.

Разом з тим, не слід перебільшувати роль ситуаційного підходу. У 
реальних інноваційних проектах високотехнологічних виробництв дій-
сно оригінальні, неповторні, неординарні ситуації зустрічаються досить 
рідко. Тим більше, що найчастіше вони нормативно й процедурно не 
позначені, що не дозволяє їх ідентифікувати, типологізувати, деталізу-
вати для спрощення прийняття управлінського рішення. Крім того, по-
стійна взаємодія суб’єктів економіки з оригінальними ситуаціями може 
призвести до стомлення, стресів, дій на межі можливого, конфліктного, 
що, як наслідок, призведе до помилок, зривів.

Тому головне, що можна запозичити із ситуаційного підходу – це 
деталізація й виділення явних і неявних варіантів використання інно-
вацій, що дозволяє зменшити невизначеність і підвищити рівень типо-
вості процесів. Для управлінських рішень найбільш несприятливий ла-
тентний і принципово непереборний характер невизначеності. З друго-
го боку, чим вищий ступінь типовості й менший рівень оригінальності 
процесу, тим більші наші знання про вихідну невизначеність і способи 
управління нею. Латентність невизначеності ускладнює її ідентифіка-
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цію і типологізацію і, тим самим, ускладнює вибір способів управління.
Висновки  та пропозиції. Таким чином, невизначеність має складну 

гетерогенну природу, структуру, яка розвивається, й аксіоми (постула-
ти, які здаються очевидними) економічної теорії невизначеності, що іс-
нує в практиці інвестиційного проектування (де рівень невизначеності 
значно нижчий, ніж в інноваційних проектах), мають потребу в додат-
кових поясненнях і методологічних обґрунтуваннях. Відсутність таких 
пояснень та обґрунтувань можна було якось виправдати на початкових 
етапах виникнення й розвитку теорії невизначеності й ризиків в еконо-
міці. Але тепер цей недолік стає одним з головних гальм її подальшого 
розвитку в умовах переходу України на інноваційний шлях розвитку. 
Якщо невизначеність є віртуальним масивом інновацій, як можливос-
тей і джерел розвитку, то випадковість служить формою і, покажемо 
це далі, засобом, способом кращої реалізації цих можливостей. Якщо 
діяльність людей в інноваційних процесах може впливати на співвід-
ношення між сферами необхідності й випадковості, то це відбувається 
шляхом управління невизначеністю й ризиками.
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В статье рассматриваются вопросы ситуации неопределенности в инновацион-
ной деятельности субъектов туристической деятельности. Выявлены и исследова-
ны признаки неопределенности. Выделенные постулаты исследования финансово-
экономических ситуаций неопределенности и рисков в инновационных процессах, 
которые имеют существенное значение для анализа предприятий туристической 
деятельности.
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THE PHENOMENON OF UNCERTAINTY IN THE 
INNOVATIVE ACTIVITY OF TOURISM ENTITIES

Summary
The article deals with the issues of uncertainty in the innovative activity of 

tourism subjects’ activity. Features of uncertainty have been discovered and investigated. 
The postulates of the research of financial and economic situations of uncertainty and 
risks in innovative processes, which are essential for the analysis of enterprises of tourist 
activity, are highlighted.

The uncertainty has a complex heterogeneous nature, a developing structure, 
and axioms (postulates that seem obvious) of the economic theory of uncertainty that 
exists in the practice of investment design (where the level of uncertainty is much lower 
than in innovative projects), need additional explanations and methodological substan-



47

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

tiation. The lack of such explanations and justifications could somehow be justified in 
the early stages of the emergence and development of the theory of uncertainty and 
risks in the economy. But now this shortcoming becomes one of the main obstacles to 
its further development in the context of Ukraine’s transition to an innovative way of 
development. If uncertainty is a virtual array of innovations, as opportunities and sources 
of development, then the chance is a form and, let’s shows it further, a means, a way to 
better realize these opportunities. If people’s activities in innovation processes can affect 
the relationship between spheres of necessity and chance, then this is done by managing 
uncertainties and risks.

Keywords: uncertainty, risks, innovative processes, economic risk, tourist activity.
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ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ 
ВИХОДУ З КРИЗИ

Досліджуються особливості інноваційної економіки і забезпечення науково-
технічного та інноваційного розвитку у складний для України період трансформації 
економіки, проаналізована роль держави, призваної забезпечити перехід до інно-
ваційної моделі розвитку на основі використання різних засобів стимулювання на-
уково-технічних та інноваційних процесів на всіх рівнях управління, запропоновані 
шляхи реалізації актуальних проблем інноваційної економіки на сучасному етапі. 

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційна продукція, інвестиційні 
ресурси, інноваційна політика.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інноваційна політика 
є однією з головних складових підвищення конкурентоспроможності 
української економіки, особливо в умовах інтеграції нашої країни в еко-
номічний простір Європи і Світу. У той же час члени Атикризової ради 
громадських організацій України та УСПП констатують, що інновацій-
на діяльність в Україні знаходиться на вкрай низькому рівні. Отже ак-
тивізація інноваційної діяльності потребує нових форм і методів впро-
вадження досягнень науки і техніки перш за все за рахунок розширення 
інноваційного ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В розробці проблем ін-
новаційно-інвестиційного розвитку приймали участь як зарубіжні, 
так і вітчизняні дослідники. Зокрема до найбільш відомих зарубіж-
них дослідників можна віднести: І. Шумнстера, П. Массе, К. Маркса, 
Дж. Кейнса, С. Фішера, К. Макконнела та інших. До вітчизняних на-
уковців: О. Амоша, Ю. Бажал, В. Геєць, О. Кузьмін, Г. Клімкова, О. Лан-
ко, Б. Малицький, А. Попович, Л. Федулова та інші. 

В своїх дослідженнях вчені визначають, що в умовах суттєвого заго-
стрення боротьби за ринки збуту, обмеженості доступу до фінансових 
ресурсів, найбільші шанси на мінімізацію втрат та швидке відновлення 
економічних показників матимуть насамперед ті країни, які змогли ви-
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будувати високоефективну економіку, засновану на постійному вдоско-
налені виробничих процесів, створенні інноваційної продукції, опти-
мізації систем управління, високій інноваційній культурі населення за-
галом та управлінських кіл зокрема.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування особливостей 
процесів інноваційної економіки в Україні на сучасному етапі та пошук 
шляхів підвищення її ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день 
можна виділити ряд причин, які перешкоджають формуванню іннова-
ційної моделі розвитку на Україні. Серед них можна виділити: недо-
статність фінансових ресурсів для проведення наукових досліджень і 
впровадження інноваційних розробок; відсутність ефективної правової 
бази для здійснення інноваційної діяльності; повільний розвиток сучас-
ного ринку інноваційної продукції на Україні. Розвиток ринку іннова-
ційної продукції на Україні стримується низьким інноваційним попитом 
з боку промисловості, що пояснюється відсутністю власних коштів для 
впровадження інновацій, високою вартістю нововведень, економічними 
ризиками і тривалими термінами окупності. До слова, останні роки спо-
стерігається різке скорочення кількості промислових підприємств, що 
займаються інноваційною діяльністю. Згідно зі статистичними даними, 
в 2015 р. інноваційною діяльністю в промисловості займалися 824 під-
приємства, тоді як в 2014 р. – 1609, а в 2013  р. – 1715 [14]; відсутність 
дієвих механізмів, визначених державних пріоритетних напрямків роз-
витку науки і технологій, множинність наукових організацій, що пре-
тендують на відповідну державну підтримку. Наслідком цього стає не-
дофінансування досліджень. Так в цілому в 2015 р. основним джерелом 
фінансування інновацій були власні кошти підприємств, частка яких в 
загальному обсязі фінансування інноваційних робіт склала 97,2 %; низь-
ка інформаційна прозорість інноваційної сфери, відсутність інформації 
про нові технології і можливі ринки збуту принципово нового продукту, 
а також відомостей для приватних інвесторів і кредитних організацій 
про об’єкти вкладення капіталу з потенційно високою прибутковістю.

Вирішення зазначених проблем вимагає активізації інноваційної ді-
яльності, спрямованої на забезпечення розвитку базових галузей еконо-
міки країни за допомогою ефективної державної політики.

З цією метою на Україні був розроблений Проект «Стратегія інно-
ваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах глобалізаційних 
викликів» з урахуванням ключових положень, закладених в проекті 
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«Стратегії інноваційного розвитку України на 2009-2018 рр. та на пе-
ріод до 2039 р.» [1]. Ця Стратегія являє собою комплексну модель ін-
новаційного розвитку України на основі чітко визначених стратегічних 
пріоритетів і ключових заходів. Головна мета Стратегії має конкретне 
кількісне визначення: забезпечити в строк (до 2020 р.) підвищення 
впливу інновацій на економічне зростання України в 1,5-2 рази в по-
рівнянні з сьогоденням. Основна мета Стратегії – це формування ново-
го типу інноваційної системи, що забезпечує конкурентоспроможність 
вітчизняної економіки на основі використання вітчизняного наукового 
потенціалу та технологій.

Стратегічні завдання Стратегії:
−	 відтворення науково-технологічного потенціалу;
−	 стимулювання технологічного розвитку економіки;
−	 формування та підтримка розвитку інноваційного підприємницько-

го середовища;
−	 формування і розвиток багаторівневої інноваційної інфраструктури;
−	 формування і реалізація регіональної інноваційної політики.

Пріоритетні напрямки:
−	 створення умов для розвитку і ефективного використання науково-

технологічного потенціалу;
−	 оптимізація і підвищення ефективності діяльності державного сек-

тора науки;
−	 проблеми чинного фінансового забезпечення інноваційного проце-

су на Україні та шляхи їх вирішення;
−	 стимулювання технологічного розвитку економіки;
−	 розвиток інноваційної інфраструктури;
−	 створення системи ступеневої освіти в інноваційній сфері;
−	 створення системи управління в сфері інноваційної діяльності;
−	 заходи щодо посилення взаємодії складових національної іннова-

ційної системи України;
−	 забезпечення ефективного використання і захисту прав інтелектуаль-

ної власності в сфері науки і технологій, стимулювання залучення в 
господарський оборот результатів науково-технічної діяльності;

−	 формування і реалізація регіональної інноваційної політики  
[17, c. 11-13].

Зважаючи на це, Верховна рада прийняла постанову «Про створення 
тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань майбутнього». Згід-
но проекту постанови, діяльність комісії, яка розпочала свою діяльність 
22 квітня 2015 року, спрямована на:
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1) визначення напрямків і пріоритетів науково-технічного та іннова-
ційного розвитку держави;

2) розробку моделей майбутнього розвитку, обгрунтування загально-
державних (національних) і регіональних програм і прогнозів їх 
реалізації;

3) підготовку питань стратегічного бачення розвитку України, а також 
з найбільш актуальних проблем держави і можливих шляхів їх ви-
рішення [13].

Однак, вже через рік свого функціонування,  13 травня 2016 р., тим-
часова спеціальна комісія ВРУ припинила своє існування. Але за цей 
час вона налагодила зв’язок з парламентським Комітетом майбутнього 
Фінляндії, Парламентською Радою сталого розвитку Німеччини. Також 
вона провела ряд конференцій і налагодила співпрацю з експертами.

Аналізуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки:
1. Успішна реалізація даної стратегії вимагає законодавчого закрі-

плення в Законі України «Про інноваційну діяльність» уповноваженого 
органу з інноваційної політики при уряді України в якості структури, 
яка визначає пріоритети технологічного розвитку, координуючої ролі 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в області фор-
мування і реалізації інноваційної політики, здійснення інноваційного, 
технологічного прогнозування, проведення технологічного аудиту під-
приємств в пріоритетних галузях, а також ролі місцевих виконавчих 
органів.

2. Повинні бути внесені зміни в Податковий кодекс України, а також 
в стандарти і технічні регламенти в частині актуалізації інструментарію 
з адміністративного стимулювання модернізації виробничих активів 
[18, c. 70-71].

Особливу роль у формуванні конкурентоспроможності української 
економіки грають зарубіжні інвестиційні ресурси. Рівень конкуренто-
спроможності країни визначається інноваційною активністю, що зна-
ходиться в прямій кореляції з інвестиційної забезпеченістю. Країни з 
високим рівнем захисту інтересів інвесторів і накопиченням інновацій-
ного потенціалу отримують конкурентні переваги в боротьбі за інвести-
ції – найважливіший для розвитку економіки світовий ресурс. В умовах 
ринкових відношень та конкуренції залучення іноземних інвестицій є 
одним з ключових питань при переході на інноваційний шлях розвитку.

Іноземні інвестиції являють собою капітальні кошти, вивезені з од-
нієї країни і вкладені в різні види підприємницької діяльності за кордо-
ном з метою отримання підприємницького прибутку або відсотка.
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Економіка України, її фінансова система дуже потребують припли-
ву іноземного капіталу. Іноземний капітал здатний стабілізувати курс 
національної валюти, знизити банківські ставки, наповнити золотова-
лютні резерви і вирівняти платіжний баланс країни. Вважається, що 
найкращим і стабільним типом іноземного капіталу є прямі іноземні 
інвестиції (ПІІ) – вкладення капіталу з метою придбання довгостро-
кового економічного інтересу в країні додатку капіталу, що забезпечує 
контроль інвестора над об’єктом розміщення капіталу. На відміну від 
портфельних (спекулятивних) вкладень, вони надходять до країн на 
довгостроковій основі, приносять з собою нові технології і стандарти, а 
продуктивність праці на підприємствах з іноземним капіталом, як пра-
вило, в рази вище.

ПІІ – головний показник, з яким в довгостроковій перспективі асо-
ціюють приплив капіталу, а також економічний розвиток країни. Однак 
приток їх в Україну останнім часом значно сповільнився. Це зв’язано, в 
першу чергу, із загальним економічним спадом і важкою економічною 
кризою в країні.

Крім економічного спаду головними перешкодами для інвестицій 
в Україну іноземний бізнес вважає корупцію і судову систему. Про це 
йдеться в опитуванні інвестиційної компанії Dragon Capital і Європей-
ської бізнес асоціації. «Широкомасштабна корупція (середня оцінка – 
8,5 бала з 10 можливих) і відсутність довіри до судової влади (7,5 бала) 
займають перше і друге місце для всіх груп інвесторів: портфельних і 
стратегічних, тих, які вже інвестували в Україну, і тих, хто не наважився 
це зробити», – йдеться в повідомленні за результатами дослідження.

У десятку перешкод, на думку іноземних інвесторів, також увійшли: 
військовий конфлікт з Росією (6,1 бала), непрогнозований валютний курс 
і нестабільна фінансова система (6 балів), обмеження руху капіталу і ва-
лютне регулювання (5,5 бала), складне податкове адміністрування і не-
стабільне законодавство (5 балів), слабкі перспективи відновлення еконо-
мічного зростання (4,6 бала), низька купівельна спроможність населення 
(3,9 бала), високі податкові ставки (2,9 бала). На думку опитаного бізнесу, 
в Україні необхідно перезапустити судову систему, виконувати програму 
МВФ, вирішити питання валютного курсу і регулювання [8].

У травні 2016 року набрав чинності закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів». Його 
положення спрямовані на дерегуляцію господарської діяльності акціо-
нерних товариств та впровадження високих вимог для публічних акціо-
нерних товариств, акції яких включені до біржового реєстру.
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Серед найбільш важливих положень закону «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» 
юристи виділяють введення похідного позову як нового способу захис-
ту прав інвесторів. Цей механізм дозволяє притягнути до відповідаль-
ності посадових осіб господарського товариства за збитки, завдані їх 
діями або бездіяльністю. Відтепер акціонер (учасник) товариства, який 
сукупно володіє 10 % і більше статутного капіталу, матиме право звер-
нутися до суду від імені товариства з позовом про відшкодування збит-
ків, заподіяних госптовариству його посадовою особою.

Крім того, закон запроваджує інститут незалежних директорів АТ, 
удосконалює порядок визначення ринкової вартості цінних паперів, ска-
совує обов’язок виплачувати дивіденди через депозитарну систему, вста-
новлюючи альтернативні способи виплати дивідендів АТ, вдосконалить 
механізм надання згоди на вчинення правочину, щодо якої існує зацікав-
леність. Документ також скасовує обмеження максимальної кількості ак-
ціонерів для приватного АТ, встановлює заборону для АТ на придбання 
власних акцій при їх розміщенні, зобов’язує публічне АТ пройти проце-
дуру включення акцій до біржового реєстру і залишатися в ньому хоча б 
на одній фондовій біржі в Україні, встановлює обов’язок для ПАТ мати 
власний веб-сайт, а не веб-сторінку, і розміщувати на ньому інформацію, 
передбачену законом «Про акціонерні товариства». ПрАТ при цьому 
може як і раніше розміщувати таку інформацію на своїй веб-сторінці [3].

Загальний обсяг іноземних інвестицій в Україну на 1 липня 2016 
року склав $ 44,791 млрд, що на $ 2,282 млрд більше показника на по-
чаток року – $ 42,509 млрд, повідомляється на сайті Державної служби 
статистики України [11]. За січень-червень чистий приплив прямих іно-
земних інвестицій оцінений в $ 2,0 млрд, тоді як за перше півріччя ми-
нулого року $ 1,3 млрд, що в півтора рази більше, а в 2014 році Україна 
отримала чистими лише $ 423 млн прямих інвестицій. Спостерігається 
значне зростання ПІІ в Україну. Важливим є те, що збільшення обсягів 
акціонерного капіталу нерезидентів відбувається на тлі зниження його 
відтоку. У першому півріччі поточного року цей показник склав 330 
млн. дол. США, рік тому – 351 млн. дол. США, два роки тому – 660 
млн. дол. США [4].

Виходячи з цього, Міністерство економічного розвитку і торгів-
лі (МЕРТ) в 2017 році очікує зростання прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) в Україну на $ 4,5 млрд і активізації внутрішніх інвестиційних 
процесів. Це свідчить, що економіка пожвавлюється, що іноземні інвес-
тори починають вірити в українську економіку і повертаються до неї.
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Тут варто зазначити, що, наприклад, в минулому році 70 % від усіх 
ПІІ, які надійшли в Україну припадали на докапіталізацію «дочок» іно-
земних банків, яка триває і в цьому році.

Крім того, МЕРТ розраховує на активізацію внутрішніх інвестицій-
них процесів у зв’язку з очікуваним подальшим зниженням облікової 
ставки НБУ. Спостерігається тенденція: якщо облікова ставка НБУ в 
минулому році була 30 %, то сьогодні ми вже маємо 16,5 % і, власне, 
підтримуючи фінансову макростабілізацію, очікується, що регулятор і 
далі буде знижувати облікову ставку. Це буде давати суттєво дешевший 
ресурс економіці для інвестицій [16].

У 2016 році інвестиції надходили з 125 країн світу. У десятку осно-
вних країн-інвесторів, на які припадає 83,1 % загального обсягу прямих 
інвестицій, входять: Кіпр – $ 11,04 млрд, Нідерланди – $ 5,91 млрд, Ні-
меччина – $ 5,45 млрд, Російська Федерація – $ 4,62 млрд, Австрія –  
$ 2,61 млрд, Великобританія – $ 1,89 млрд, Віргінські Острови (Брит.)  – 
$ 1,79 млрд, Франція – $ 1,53 млрд, Швейцарія – $ 1,48 млрд і Італія –    
$ 1,16 млрд . [12].

Основними перевагами України для здійснення інвестицій в її розви-
ток можна вважати те, що Україна є одним з найбільших ринків у Європі 
з 47 мільйонами споживачів і має динамічне зростання ВВП в Європі. 
Крім того, Україна знаходиться на четвертому місці в світі, з точки зору 
фахівців, у високотехнологічному секторі і має високий рівень освіти і 
дуже вдалу систему освіти. Її стратегічне географічне положення, біля 
входу в Європу, Росію і Азію, теж свідчить на користь потенційних ін-
весторів. Наявність таких інвесторів, як Kraft Foods, Coca-Cola, Hewlett 
Packard, Cargill, Knauf, Райффайзен Банк Аваль, Credit Agricole і багато 
інших, а також зміцнення і реформування банківського сектора можна 
без сумнівів віднести до переваг України.

Загальна потреба економіки України становить понад $ 40 млрд. Ін-
вестицій потребують практично всі галузі економіки, і від правильності 
їх використання залежить майбутнє нашої країни.

Так, у Мінекономрозвитку вважають, що іноземні інвестиції є одним 
з найбільш дієвих механізмів, який веде до зростання економіки. Про 
це на прес-конференції сказав заступник міністра економічного розви-
тку і торгівлі України Роман Качур. «Ми повинні працювати над залу-
ченням іноземних інвестицій в економіку України. Це той шлях, який 
проходять усі країни. Це той інструмент, який показав і довів, що тільки 
таким чином економіка може досягти зростання. Україна має для цього 
всі передумови», – підкреслив він [7].
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Таким чином, активізація інвестиційного процесу, зростання пря-
мих капітальних вкладень в економіку є одним з головних інструментів 
успішного проведення економічних реформ в Україні [5, c. 16-17].

Важливою складовою сукупного економічного потенціалу є науко-
во-технічний потенціал, який являє собою сукупність всіх наукових за-
собів і ресурсів. У свою чергу, науково-технічний потенціал ґрунтуєть-
ся на науково-технічному прогресі, який визначається як безперервний 
тривалий процес корінних якісних і кількісних змін у техніці і техноло-
гії виробництва, енергетиці, знаряддях і предметах праці, в організації 
планування, виробництва і управління, в характері трудової діяльності 
людей. Базується він на розвитку науки і техніки, розширенні масшта-
бів наукових досліджень і використанні їх результатів в практиці гос-
подарства.

Отже, науково-технічний потенціал - це сукупність ресурсів і мож-
ливостей сфери науки будь-якої системи (колективу, галузі, міста і 
т.  д.), яка дає можливість при наявних формах організації та управлінні 
ефективно вирішувати господарські завдання. Його складовими висту-
пають:
−	 матеріально-технічна база науки (наукові організації, науково-до-

слідні лабораторії, експериментальні заводи, електронно-обчислю-
вальні центри, обладнання тощо);

−	 наукові кадри (дослідники, експериментатори, конструктори, вина-
хідники, науково-технічний персонал тощо);

−	 фонд винахідників і відкриттів (банк наукових знань, винаходів, 
зразків, наукової інформації, патентів, наукових проектів, автор-
ських свідоцтв тощо);

−	 організаційно-управлінська структура наукової сфери (система 
управління, фінансування, планування науково-дослідної та проек-
тно-конструкторської роботи – НДПКР, організаційно-управлінські 
структури, методи управління НДПКР).

Науковий потенціал України базується на розгалуженій мережі нау-
кових інститутів, науково-дослідних установ, які існують в системі На-
ціональної академії наук, міністерств і державних комітетів. Науковою 
діяльністю зайнято понад 100 тис. науковців, з яких 12 тис. докторів 
наук і 72 тис. кандидатів наук. У деяких напрямках науки Україна про-
явила себе як один зі світових лідерів, наприклад, в кібернетиці, елек-
трозварюванні металів, кардіохірургії, космічній техніці.

Однак у багатьох областях наукової діяльності, що стосуються роз-
робки високопродуктивної техніки і новітніх технологій, відставання 
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вітчизняної науки є суттєвим. Сьогодні така ситуація ускладнюється 
недостатнім фінансуванням і нестабільною діяльністю наукових орга-
нізацій, виїздом спеціалістів високої кваліфікації за межі держави.

Так в Україні за 2015-й рік з бюджету було виділено на підтримку до-
сліджень 16 млрд. гривень, або всього 0,8 % ВВП. А за загальною кіль-
кістю інвестицій в наукові дослідження наша країна зайняла 76-е місце 
в світі. Для порівняння, загальні витрати на науку в Україні складають 
лише 74,6 % обсягів фінансування науки одного провідного університе-
ту Європи, а державні витрати на науку в Україні втричі менше обсягів 
фінансування наукової діяльності Оксфордського університету [10].

За роки незалежності кількість дослідників в галузі технічних наук 
в Україні знизилося в 3,5 рази. Освоєння нових видів техніки скоро-
тилось в 14,3 рази, а частка інноваційно-активних промислових під-
приємств – в 5,0 разів. При цьому загальний приріст ВВП за рахунок 
введення нових технологій у нас становить 0,7 %, в той час як в розви-
нених країнах – 60-90 %.

В Україні необхідно збільшити кількість підприємств, які займають-
ся інноваційною діяльністю, оскільки їх частка в 2014 році становила 
приблизно 16%, тоді як в країнах ЄС доходить до 70 %, заявив діючий 
президент України Петро Порошенко на зустрічі з провідними вченими 
країни. Як повідомляє прес-служба глави держави, президент зазначив, 
що невикористання потенціалу науки призводить до науково-техноло-
гічного відставання України від розвинених країн. «У сучасному світі 
не сировинні багатства, а інноваційність є вирішальним фактором еко-
номічного успіху», – зазначив П. Порошенко [9].

Президент також звернув увагу на потенціал інтелектуальної власнос-
ті і забезпечення ефективних механізмів її комерціалізації. У промисло-
вому виробництві використовується лише 4,2% наявних винаходів.

Також, за його словами, важливим є розроблення та прийняття ново-
го інноваційного закону «Про наукову і науково-технічну діяльність». 
«Необхідно удосконалити механізм формування держзамовлення на 
розробку новітніх технологій, посилити державний нагляд і громад-
ський контроль за проведенням наукових і науково-технічних розробок, 
здійснюваних за бюджетні кошти, створити систему оцінки науково-
технічного та інноваційного рівня наукового і технологічного продукту 
на основі методів і критеріїв, які вже зараз застосовуються в ЄС», – за-
твердив президент [9].

У липні 2016 року була проведена зустріч представників асоціації 
та ІТ-спільноти з президентом Петром Порошенко. Зокрема, в асоціації 
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запропонували запровадити модель «Фонд фондів» для інвестування в 
існуючі на ринку і нові венчурні фонди. У зв’язку з цим було запропо-
новано звернутися до Європейського інвестиційного фонду та інших 
міжнародних інститутів, які реалізують цю модель. «Це дозволить сти-
мулювати розвиток венчурної і IT-індустрій, а також дасть можливість 
існуючим 2500 стартапам (з яких за даними UVCA тільки 66 залучили 
інвестиції в минулому році) отримати фінансування в Україні», – від-
значають в UVCA.

Крім того, представники галузі озвучили й інші пропозиції для роз-
витку сфери ІТ в Україні. Так, пропонується створити державний інсти-
тут, відповідальний за інноваційну політику України за зразком Office of 
the Chief Scientist (Офіс головного вченого) в Ізраїлі. Також в асоціації 
пропонують спростити отримання в Україні робочої візи для іноземців 
(скорочення термінів до одного дня) для залучення в країну високок-
валіфікованих фахівців в першу чергу в сфері високих технологій [2].

Величезний потенціал Україна має у розвитку інформаційних техно-
логій. Так, США інвестували близько $ 100 млн на їх розвиток в Хар-
кові. Про це на сьомому міжнародному економічному форумі в Харкові 
заявив посол США Джеффрі Пайетт. «Одна з найважливіших сфер, в 
якій Харків бореться за глобальні ресурси, – це інформаційні техноло-
гії. І, не дивлячись на військові дії, що відбуваються поруч, техноло-
гічний сектор тут процвітає. У цьому році в нові підприємства такого 
типу було інвестовано близько $ 100 млн. Тут створено новий кластер 
інформаційних технологій та сучасна установка «Джерело нейтронів» 
з підтримки найважливіших досягнень в ядерній галузі України, на яку 
США виділив понад 70 млн дол. фінансової допомоги», – заявив Па-
йетт. Він зазначив, що у Харкова є потенціал стати важливим центром 
інформаційних технологій для всієї Європи [15].

На сьогоднішній день особливої уваги заслуговують розробки, спри-
яючі  прискореному розвитку науково-технологічного потенціалу краї-
ни. Щоб підвищити їх якість і збільшити кількість передбачається:

1. Інтеграція науки і освіти через розвиток нових форм науково-освіт-
ньої діяльності, залучення талановитої молоді в сферу науки і вищої 
освіти, формування нової генерації фахівців з державним мисленням, 
а також створення умов для підвищення престижу наукової, науково-
педагогічної та інноваційної діяльності, для реалізації яких необхідно:

−	 впровадження принципів наскрізної безперервної освіти, почи-
наючи з навчання в спеціалізованих ліцеях, потім на спільних з універ-
ситетами факультетах і кафедрах, далі – в аспірантурі;
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−	 реалізацію спільних дослідницьких проектів академічних ін-
ститутів і університетів із залученням талановитих студентів;

−	 організацію спеціальних навчальних курсів та тренінгів по під-
готовці і підвищенню кваліфікації фахівців в області інноваційного ме-
неджменту і трансферу технологій.

2. Залучення об’єктів інтелектуальної власності в економічний обо-
рот шляхом:

−	 інвентаризації завершених НДДКР (науково-дослідних і до-
слідно-конструкторських розробок) за пріоритетними напрямами інно-
ваційного співробітництва;

−	 ідентифікації інтелектуальних прав і забезпечення їх правового 
захисту;

−	 аналізу можливостей і вироблення умов для комерціалізації ре-
зультатів НДДКР.

3. Адресна фінансова та інформаційна підтримка наукових колек-
тивів, провідних пошукових досліджень і розробки за пріоритетними 
напрямками (в тому числі через виділення цільових грантів учасникам 
інноваційного процесу) [6, c.12].

Важливим напрямком розвитку науково-технічного потенціалу Укра-
їни на сучасному етапі є впровадження інформаційних і комп’ютерних 
технологій, зростання інтелектуалізації діяльності. Збільшення ВВП, 
докорінне поліпшення його структури безпосередньо залежить від ін-
формаційної індустрії, що вимагає інтелектуальних інвестицій, ство-
рення повноцінного ринку інформаційних товарів.

Метою розвитку науково-технічного потенціалу країни є створення 
умов для підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможнос-
ті вітчизняних товаровиробників шляхом технологічної модернізації 
національної економіки, підвищення рівня їх інноваційної активності, 
виробництва наукомісткої (інноваційної) продукції, застосування пе-
редових технологій, методів організації та управління господарською 
діяльністю для поліпшення добробуту громадян і забезпечення стабіль-
ного економічного зростання.

Висновки та пропозиції. Таким чином, на сучасному етапі іннова-
ційна діяльність України характеризується зниженням активності, де-
фіцитом фінансових ресурсів, падінням платоспроможного попиту на 
науково-технічну продукцію, викликаного значними недоліками при 
розробці та виконанні державних цільових програм.

В якості одного з найважливіших напрямків в інноваційну політи-
ку входить комплекс заходів в галузі культури, освіти і регулюванні 
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ринку праці. Зазначені заходи спрямовані на досягнення двох цілей: 
сприяння побудові інноваційної економіки і формування інноваційно-
го суспільства. Йдеться, з одного боку, про заходи щодо стимулювання 
сфери науково-дослідницької діяльності, а з іншого боку, про заходи 
щодо підвищення загального культурного і освітнього рівня населення 
і формування на цій основі інноваційної культури. Останнє необхідно 
для перетворення інновацій в джерело економічного розвитку країни, 
що неможливо без охоплення інноваціями всіх галузей і сфер націо-
нальної економіки. А для широкого поширення інновацій потрібна на-
явність про-професійних кадрів, підготовка яких повинна стати одним 
з пріоритетів державної політики в галузі освіти.

Важливим напрямком політики інновацій будь-якої держави і нашої, 
зокрема, повинна бути «турбота» уряду про своїх громадян, і перш за 
все з точки зору розвитку національного ринку праці. Відштовхуючись 
від аргументів, наведених в даній статті, можна зробити висновок, що 
навіть самі вчені й освідченні люди не зможуть принести користь своїй 
країні, якщо для них на першому місці буде стояти проблема працев-
лаштування або ж, наприклад, оплата праці. Особливу ж увагу потріб-
но звернути на молоде покоління України - покоління майбутнього, як 
головну інвестицію в стрімкий розвиток нашої держави. А реформа в 
системі освіти і подолання молодіжного безробіття – найперші і головні 
кроки на шляху до досягнення спільної мети.

Як і будь-яка держава, Україна зацікавлена   в залученні іноземних 
інвестицій. Необхідність їх залучення очевидна: саме приплив інозем-
ного капіталу сприяє швидкому та ефективному розвитку економіки 
країни. Іноземні інвестиції відкривають перед нами нові перспективні 
можливості.

Іноземний капітал може привнести в Україну досягнення науково-
технічного прогресу і найпередовіший управлінський досвід. Тому 
включення нашої держави у світове господарство і залучення інозем-
ного капіталу – необхідна умова побудови в країні сучасного громадян-
ського суспільства. Приплив іноземних інвестицій життєво важливий і 
для досягнення середньо-термінових цілей виходу з сучасної суспільно 
економічної кризи, подолання спаду виробництва і погіршення якості 
життя українців.

Слід зазначити, що за той час, поки Україна коливалася в виборі тих 
чи інших механізмів стимулювання інноваційних процесів та обирала 
половинчасті рішення, значно змінилася сама природа інноватики. Сьо-
годні мова вже йде не тільки про побудову вдалої моделі взаємодії інте-
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лектуального і реального секторів економіки, що дозволяє результатами 
наукових досліджень або конструкторсько-винахідницької роботи віль-
но потрапляти на ринок, перетворюючись в новий продукт або техно-
логію. Йдеться про суцільне проникнення інновацій на всі рівні і сфери 
людської діяльності, зміцнення інноваційних зв’язків між різними сек-
торами промисловості, між економікою і соціумом, перетворення будь-
якої діяльності в інноватику. Головний фактор успіху – систематичність 
і безперервність кроків, спрямованих на стимулювання інновацій. А від 
того, чи здатна буде українська влада і суспільство протидіяти існую-
чим викликам, реалізувати намічені перетворення, залежить майбутнє 
України.

Список використаної літератури

1. Проект «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки 
в умовах глобалізаційних викликів». – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=48722 
(дата 01.08.2016). – Назва з екрану.

2. В Україні хочуть створити фонд для збільшення фінансуван-
ня стартапів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://
www.rbc.ua/rus/lnews/ukraine-hotyat-sozdat-fond-uvelicheniya-
finansirovaniya-1467877448.html (дата 07.07.2016). – Назва з екрану.

3. Законодавчі зміни щодо захисту прав інвесторів вступили в силу з 1 
травня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://interfax.com.
ua/news/economic/341819.html (дата 06.05.2016). – Назва з екрану.

4. Зростання іноземних інвестицій – відновлення довіри інвесторів або 
повернення раніше виведеного. – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://euro-rating.com.ua/regiony/analitika/rost-inostrannyh-investitsij-
vosstanovlenie-doveriya-investorov-ili-vozvrat-ranee-vyvedennogo/ (дата 
06.05.2016). – Назва з екрану.

5. Іваноньків О. О. Політика держави відносно інвестиційної діяльності 
в Україні та перспективи прямого іноземного інвестування / О. О. Іва-
ноньків // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – C. 12-17.

6. Мацевітий Ю. Яка все-таки наука потрібна країні / Ю. Мацевітий, 
А. Тарелін. –Київ : МЕГА-поліграф, 2015. – 24 с.

7. Мінекономрозвитку має намір збільшити приплив іноземних інвестицій 
в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.
ua/ru/news/-/335777/minekonomrazvitiya-namereno-uvelichit-pritok-
inostrannyh-investitsij-v-ukrainu (дата 06.05.2016). – Назва з екрану.

8. Названо основні проблеми для інвесторів в Україні [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://finance.bigmir.net/business/73500-Nazvany-osnovnye-
problemy-dlja-investorov-v-Ukraine (дата 06.05.2016).  – Назва з екрану.

9. Невикористання наукового потенціалу України веде до її науково-тех-
нологічного відставання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 



61

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

http://interfax.com.ua/news/economic/273008.html (дата 06.05.2016). – 
Назва з екрану.

10. Підорічева І. Інноваційна економіка – це економіка нестандартних 
рішень / І. Підорічева. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://gazeta.zn.ua/macrolevel/innovacionnaya-ekonomika-eto-ekonomika-
nestandartnyh-resheniy-_.html (дата 06.05.2016). – Назва з екрану.

11. Прямі іноземні інвестиції (Акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці 
України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrstat.org 
(дата 06.05.2016). – Назва з екрану.

12. ПІІ в Україну за 9 міс. 2016 виросли на $ 2,62 млрд. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://interfax.com.ua/news/economic/384165.
html (дата 06.05.2016). – Назва з екрану.

13. Рада створила комісію з питань майбутнього, призначивши заступни-
ком Таруту. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apostrophe.
com.ua/news/politics/2015-04-22/rada-sozdala-komissiyu-po-voprosam-
buduschego-naznachiv-zamom-tarutu/22191 (дата 06.05.2016). – Назва з 
екрану.

14. Статистичні дані розробки і освоєння інновацій. – [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата 06.05.2016). – 
Назва з екрану.

15. США інвестували близько 100 млн дол. на розвиток інформаційних 
технологій в Харкові. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://112.ua/ekonomika/ssha-investirovali-okolo-100-mln-doll-na-razvitie-
informacionnyh-tehnologiy-v-harkove-256325.html (дата 06.05.2016). – 
Назва з екрану.

16. У 2017 році в Україну зайде $ 4,5 млрд прямих іноземних інвести-
цій – МЕРТ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://delo.
ua/ukraine/v-2017-godu-v-ukrainu-zajdet-45-mlrd-prjamyh-inostrannyh-
invest-319222/ (дата 06.05.2016). – Назва з екрану.

17. Федоренко Н. М. Інноваційна політика : проблеми і механізми реаліза-
ції пріоритетних напрямків стратегії інноваційного розвитку України і 
Росії / Н. М. Федоренко, М. В.  Кармінський-Білоброва. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.gosbook.ru/ (дата 06.05.2016). – 
Назва з екрану.

18. Швець Ю. Ю. Стратегічні напрямки удосконалення управління іннова-
ційним розвитком / Ю. Ю. Швець // Актуальні проблеми економіки.  – 
2013. – № 7 (145). – С. 65 - 71.

Стаття надійшла 17.10.2016 р. 

Н. Н. Столбуненко,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
Французский бульвар, 24/26, 65044, м. Одесса, Украина,
e-mail: talya18@mail.ru



62

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НА ПУТИ 
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Исследуются особенности инновационной экономики и обеспечение на-
учно-технического и инновационного развития в сложный для Украины период 
трансформации экономики,  проанализирована роль государства, призванного обе-
спечить переход к инновационной модели развития на основе использования раз-
ных способов стимулирования научно-технических и инновационных процессов 
на всех уровнях управления, предложены пути реализации актуальных проблем 
инновационной экономики на современном этапе.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационная продукция, 
инвестиционные ресурсы, инновационная политика.
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UKRAINIAN INNOVATIVE ECONOMY ON THE WAY OF 
ITS EXIT FROM CRISIS

Summary
The features of the innovation economy and the provision of scientific, 

technical and innovative development in the difficult period of economic transformation 
for Ukraine are analyzed. The role of the state aimed at providing the transition to 
an innovative model of development based on the use of different ways to stimulate 
scientific, technical and innovation processes at all levels of government is suggested, 
implementation of topical problems of the innovative economy at the present stage.

Keywords: innovation, investment, innovative products, investment resources, 
innovation policy.
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КРИТЕРІЇ Й ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ В СУЧАСНОМУ 
БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто сутність основних критерієв оцінки діяльності управ-
лінської команди в сучасному підприємстві. Проаналізовано історичний розвиток 
даної теми на основі праць вчених у сфері формування ефективної управлінської 
команди. На основі проведеного дослідження була обґрунтована концепція ефек-
тивності команди, яка повинна, бути побудована таким чином, щоб оцінити внесок 
і стимулювати кожного члена управлінської команди. 

Ключові слова: управлінська команда, ефективність, підриємство, оцінка, 
критерії, людські ресурси, ситема оцінки, концепція ефективності, командна ді-
яльність, методи оцінки. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом в 
науці і практиці управління персоналом значну увагу стали приділяти 
питанням організації взаємодії працівників один з одним як по горизон-
талі (відношення співучасті в спільному трудовому процесі), так і по 
вертикалі (відношення між керівником і підлеглим). 

З початку перебудови сталася лавиноподібне руйнування, як колиш-
ньої соціально-економічної системи, так і системи управління підпри-
ємством. Відбулася радикальна відмова від сімдесятирічного періоду 
історії. З-за цього негативного стану неможливий конструктивний під-
хід до свого минулого, теперішнього, а отже й до неможливості культи-
вувати своє майбутнє. В цих умовах позначалися два крайніх варіанти 
розвитку країни [1, c. 1]: 

1) продовжити дореволюційний розвиток, спираючись на цінності 
традиційної культури; 
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2) перейняти світовий досвід соціально-економічного розвитку. 
У першому варіанті проявляється своєрідний психологічний комп-

лекс – ностальгія за «золотим віком» і бажанням відродити цінність на-
ціонально-месіанського призначення попередньої культури. Прихиль-
ники цієї ідеї, як правило, опиняються в опозиції до здійснення другого 
варіанта розвитку, стихійне розгортання якого ми зараз і спостерігаємо, 
в широкому масштабі відбувається присвоєння західних цінностей зба-
гачення і споживання, які вже давно не є стратегічними для розвитку 
світової економіки [3]. Це ставить нашу країну на шлях регресивного 
існування: повторення досвіду і помилок розвитку країн.

У підході до управління діють всі ті ж механізми стихійного розвитку і 
поверхневого наслідування Заходу. При всьому різноманітті теоретичних 
підходів і практичних методів вирішення завдань у різноманітних умо-
вах, як показує західна практика, найбільший ефект приносить створення 
команд, націлених на вирішення конкретних проблем організації. Саме 
команда стає ядром, яка допомогає освоювати виробництво інноваційно 
нового продукту або вводить в обіг нову послугу, що забезпечує вихід на 
нові ринки, привертає нові ресурси і поширює нові форми і методи орга-
нізації виробництва і управління. Саме управлінські команди стають про-
образом організації майбутнього, але при цьому необхідно велику увагу 
приділяти крітеріям оцінки діяльності команди [6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні найактуальні-
шим питанням залишається процесс формування ефективної управлін-
ської команди. Однак багато вітчизняних та іноземних авторів почали 
приділяти все більше уваги на основні критерії й оценку ефективної ді-
яльності команди на сучасному підприємстві. Формування ефективних 
управлінських команд у межах організацій сьогодні порушують цілий 
ряд вітчизняних та зарубіжних вчених, використовуючи різноманітні 
підходи до розгляду даної проблематики, к таким фахівцям відносять: 
А. А. Деркач, И. В. Калінін, Ю. В. Синягин, В. М. Колпаков, Т. Ю. Ба-
заров, Б. Л. Єрьомін, Є. Шаміс М. Белбіна, Р. Дафта, О. Зав’ялової, 
Т. Зінкевич-Євстигнєєвої, Д. Фролова, Т. Грабенко, А. Кібовської та ін.

Постановка завдання. Незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень, в яких розглядається процесс формування ефективної 
управлінської команди, практично відсутні роботи з визначенням осно-
вних критеріїв оцінки ефективності діяльності команди на підприєм-
стві. Тому нашим завданням є виявлення та обґрунтування основних 
критеріїв з метою оцінювання ефективної діяльності управлінської ко-
манди в багатопрофільному підприємстві. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом органі-
заційне середовище змінюється з надзвичайною швидкістю. Адаптація 
до мінливих умов дає можливість до використання на практиці ефек-
тивної командної роботи. Оцінка ефективної діяльності управлінської 
команди є предметом пильної уваги як науковців, так практиків-управ-
лінців. Головна причина такого інтересу зрозуміла, адже командна пра-
ця дозволяє вироболяти високу динамічність технологічних, еконо-
мічних і соціальних процесів. Але цей процесс вимагає радикального 
перегляду таких понять як управління, організація, що приводить до 
виникнення  нових управлінських концепцій.

Керівники і власники сучасних підприємств усвідомлюють, що еко-
номічний успіх залежить не тільки від наявності сировини, доступних 
інвестицій та ефективних технологій, але й може бути забезпечене 
за рахунок використання управлінського ресурсу – нових технологій 
управління. Однією з таких технологій є управління організацією – че-
рез створення високоефективних управлінських команд [4]. 

Ефективну команду можна охарактеризувати загальноприйнятими 
критеріями ефективності будь-якої організаційної структури, проте є 
специфічні риси, властиві тільки команді. Насамперед, це націленість 
усієї команди на кінцевий результат, ініціатива і творчий підхід до ви-
рішення завдань. Висока продуктивність та орієнтованість на кращий 
варіант рішення, активне й зацікавлене обговорення виникаючих про-
блем доповнюють її характеристику.

Також до основних елементів ефективної роботи команди нале-
жать [2, c. 200]:
−	 задоволення потреб індивідуального членства;
−	 успішна взаємодія в команді;
−	 рішення поставленої перед командою завдання.

Ці елементи взаємозалежні. Так, особисте задоволення залежить не 
тільки від успішного вирішення завдань, але і від якості взаємовідно-
син у команді, а також від соціальних аспектів командної роботи. Не іс-
нує набору правил, дотримання яких обов’язково призведе до створен-
ня ефективної команди. Причини успіху команди набагато складніше, і 
вони не можуть бути зведені тільки до виконання набору приписів.

Першим проаналізував цю проблему Елтон Мейо, він вважав, що 
головним завданням менеджменту є створення умов, які б способству-
вали ефективної роботи команди [3]. Крім нього цю проблему вивчали 
і інші вчені, такі наприклад як: 
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1. Американський психолог Р. Лайкерт. Він вважав, що ефективна 
команда повинна мати такі характеристики:
−	 члени команди повинні володіти навичками виконання всіх ролей і 

функцій необхідних для взаємодії;
−	 відносини членів групи та керівників повинні мати високу ступінь 

конфіденційності, оскільки вони довіряють один одному;
−	 керівник кожної робочої команди повинени мати великий вплив на 

формування атмосфери в групі у відповідності з його принципами 
та практикою. Оскільки в високоефективних групах керівник твер-
до дотримується прийнятих принципів керівництва і прагне створи-
ти атмосферу підтримки і співпраці;

−	 керівник і члени команди повинні бути впевнені, що кожен може 
досягти «неможливого». Ці очікування максимально мобілізують 
зусилля і збільшують особистісне зростання. При необхідності гру-
па знижує рівень очікування з тим, щоб людина не відчувала по-
чуття невдачі;

−	 при необхідності члени команди повинні надавати допомогу один 
одному для успішного досягнення особистісних цілей. Адже вза-
ємодопомога це характеристика високоефективних команд [7].

2. Англійський психолог Реймонд Мередіт Белбін, вважав, що на 
ефективність команди впливає рольовий склад команди. Оскільки гру-
па, в якій є виконавці ролей, будуть ефективно працювати над вико-
нанням будь-якого завдання. Белбін запропонував п’ять принципів для 
освіти та формування ефективної управлінської команди:
1) Кожен її член може внести свій внесок у роботу команди, викону-

ючи дві принципово відмінні ролі: свою професійну роль (продаж, 
виробництво тощо) і роль в команді.

2) Ефективність команди буде залежати від того, наскільки правильно 
її члени усвідомлюють відносний розподіл сил і пристосовуються 
до нього, як у професійних ролях, так і в командних.

3) Кожній команді необхідний певний баланс групових ролей; опти-
мальний баланс може бути визначений виходячи з цілей і завдань 
групи.

4) Особисті характеристики членів команди дозволяють їм добре при-
стосуватися до виконання одних ролей і обмежують їх можливості 
по успішному виконанню інших.

5) Тільки коли в команді є баланс групових ролей, виконуваних при-
датними для цих ролей людьми, вона може найкращим чином ви-
користовувати свої технічні ресурси [4].



69

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

Також він проаналізував залежність ефективності групи від профілю 
команди – від балансу ролей. Склад групи повинен відповідати вимо-
гам завдання, для виконання якого вона створена. Однак слід пам’ятати, 
що людина в команді – це щось більше, ніж просто представник того 
чи іншого типу, що виконує якусь задачу. В цілях досягнення стійкої 
ефективності Белбін рекомендує забезпечувати взаємозамінність чле-
нів команди в числі рольового складу, що підвищить ефективність до-
сягнення поставленої мети в умовах змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища команди.

3. Американський економіст Дж. Хэкман, він розробив тривимірну 
концепцію ефективності групи, засновану на трьох критеріях (рис. 1).

Рис. 1. Тривимірна концепція ефективності групи з Хэкману
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−	 груповий процес;
−	 групова структура;
−	 організаційне середовище.

У свою чергу, кожен фактор включає певну кількість елементів.
До елементів організаційної середовища відносяться: ясна місія і 

прийняте всіма бачення; підтримуюча культура; система мотивації, на-
вчання та консультації; технологічні та матеріальні ресурси.

До груповій структурі відносяться: ясні цілі, мотиваційні завдання, 
чітко визначені ролі, достатній час, ефективна групова культура, групо-
ві норми.

До групових процесів належать: вирішення проблем, прийняття рі-
шень, управління конфліктами, комунікації.

Аналізуючи роботу вчених ми прийшли до висновку, що ефектив-
ність команди, по-перше, залежить від керівника, від його управлін-
ня командою, по-друге, від подальших дій, які мають управлінський 
вплив на членів колективу. Якщо буде здійснюватися правильний 
вплив на об’єкт управління, то і дії членів команди будуть приносити 
як команді, так і організації економічну та соціальну ефективність.

Виходячи з цього, ми можемо виділити ряд критеріїв, яким пови-
нна відповідати ефективна управлінська команда, у свою чергу, ці кри-
терії є управлінськими завданнями, від рішення яких буде залежати 
ефективна робота окремих членів команд. Виділимо п’ять основних 
критеріїв команди як управлінської групи, яка займається спільною ді-
яльністю [4].

Перший критерій команди – це єдність цілей, методів, характеру 
діяльності.

Хотілося б звернути увагу на те, що команді для вирішення завдань, 
необхідно поєднувати два підходи: перший спрямований безпосеред-
ньо на досягнення поставленої мети, другий, на згуртування та ефек-
тивне спілкування між членами команди, що в свою чергу також сприяє 
досягненню мети. Одне з найбільш важливих відмінностей команди є 
те, що мета не завжди задається зверху, а найчастіше ставиться самою 
командою. Кожен учасник команди вносить свій внесок у формування 
мети організації та подальшого її розвитку, стратегії і тактики організа-
ції. Важливо підкреслити, що, створюючи команду для вирішення пев-
них цілей організації її учасники повинні вирішувати спільну задачу 
всієї команди, що прямо могло і не входити в їх особисті інтереси, але 
без досягнення чого не можна задовольнити свої особисті потреби. Для 
команди необхідним є усвідомлення кожним її учасником своїх завдань 
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та розуміння загальної мети, виконання своїх функцій, які випливають 
з поставлених завдань [6].

Необхідно відзначити, що робота в команді для людини буде можли-
ва лише в тому випадку, якщо вона відповідає його особистим інтересам 
і задовольняє його потреби, а також допомагає досягненню його цілей. 
Тобто у учасника команди простежується дві цільові установки. Пер-
ша  – орієнтована на задоволення особистісних інтересів, пов’язаних з 
його безпосередньою діяльністю у складі команди; друга – досягнення 
мети поза команди і організації, але безпосередньо пов’язані з їх функ-
ціонуванням. Розуміння учасниками команди мети сприяє більш чітко-
му визначенню головних її складових: для чого існує команда; яка роль 
і обов’язки її членів; досяжна поставлена мета, і які кошти необхідні 
для її досягнення; час досягнення мети.

Другий критерій – наявність конкретного результату її діяльності.
У команді все підпорядковано досягненню загального результату, 

пов’язано із загальним баченням і цінностями, і як наслідок цього в 
них панує дух співробітництва, підтримки і творчості. Команда діє як 
команда, коли у неї є місія і цінності, вони усвідомлені і функціонують 
як робочий інструмент. Звичайну групу можна порівнювати з сумою  – 
люди разом, але і в той же час вони окремі складові. А команда – це 
система, де всі елементи взаємопов’язані.

В даний час керівників підприємств хвилює питання про те, як пра-
цювати в новому економічному середовищі, як домогтися результатів, в 
умовах, коли все менш ефективні старі і звичні методи управління. Тому 
одним із способів підвищення ефективності ведення справ стає збіль-
шення особистої результативності праці кожного з членів команди та під-
вищення ефективності їх взаємодії. Тобто вдосконалення вмінь роботи 
над собою, досягнення оптимальної самомотивації і максимального ви-
користання власних можливостей і ресурсів призведе до досягнення тієї 
мети, яку перед собою поставила команда. Для організацій значимість 
роботи команди визначається кінцевими результатами її діяльності.

Команда створюється для того, щоб отримати від взаємодії скла-
дових її особистостей нові якості. Такими якостями самі учасники 
команди називають, наприклад, можливість приймати більш ефектив-
ні рішення, добиватися зниження ризику, створювати нові технології 
управління, що не під силу одному спеціалісту навіть талановитому [3].

Третій критерій – характер процесу вироблення рішення.
Командна діяльність передбачає насамперед командне вироблен-

ня рішень. Дії команди засновані на гнучкому взаємозв’язку між всі-
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ма її учасниками. Можна сказати, що команда виступає як об’єкт, так і 
суб’єкт управління, яка сама виробляє управлінські рішення і сама ж їх 
реалізує. Так як, в команді накопичується і трансформується інформа-
ція, що акумулює досвід і приймаються рішення, то можна сказати, що 
джерело розвитку команди знаходиться всередині неї.

Більшість дослідників прийшли до єдиної думки, що найбільш ефек-
тивним методом прийняття рішень є діалог, що дозволяє задіяти всіх 
членів команди, що в свою чергу сприятливо позначається на форму-
ванні її згуртованості. При розробці рішення командою розглядається 
думка всіх учасників, включених у цей процес, а також розвиток вза-
ємодії між людьми в процесі прийняття рішення. Так як команда – це 
сукупність її учасників, які взаємодіють між собою, в команді поетапно 
проходить колективний аналіз і синтез, збір і обробка інформації, по-
становка проблем і їх рішення. Таким чином, команда керує сама собою 
і організацією (підприємством) у власних інтересах.

Четвертий критерій – певний характер взаємовідносин всередині 
команди.

Як показали дослідження, команда включає в процес своєї побудови 
і подальшого розвитку формальні і неформальні відносини [5, c. 92].

У групі з формальними відносинами у кожного її учасника є своя 
жорстко визначена функція. Порядок її виконання, як правило, визна-
чений посадовою інструкцією, в якій чітко прописані права, відпові-
дальність, критерії оцінки діяльності, вказані функціональні зв’язки. 
Все разом учасники формальної групи формують функціонально-нор-
мативну структуру. В такій структурі кожен з учасників розташовується 
на чітко встановленої щаблі ієрархічної драбини. Формальна група – це 
група людей, що становлять частину загальної структури організації і 
мають внаслідок поділу праці власні функціональні обов’язки. Учас-
ники формальних груп взаємодіють між собою, в результаті чого ви-
никають соціальні відносини, в ході яких виявляються почуття, думки, 
переживання людей, що ведуть до народження неформальних відносин 
і неформальних груп.

Неформальні групи виникають в результаті неформальних контактів 
між людьми, що мають спільні цілі та інтереси. Вони сприяють задово-
ленню інтересів і потреб відповідних людей, але не є частиною ієрархії 
організації і не завжди можуть бути спрямовані на досягнення цілей 
організації.

Як правило, і формальні і неформальні стосунки в групах наклада-
ються один на одного, і кожен по своєму впливають на загальні результа-
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ти діяльності. Формальна група створюється керівником для вирішення 
спеціальних завдань, які сприяють досягненню мети організації. У неї 
входить керівник і його заступники або найближче оточення. Нефор-
мальні контакти між членами команди у багатьох випадках стають до-
мінуючою формою спілкування при прийнятті управлінських рішень.

Ефективне взаємовідношення членів команди прямим чином за-
лежить від уміння спілкуватися. Без цього важливі справи можуть за-
лишитися невиконаними, а члени команди будуть дублювати роботу 
інших. Необхідно встановити чіткі і формальні лінії спілкування. Але 
ще більш важливо створити атмосферу позитивного спілкування і що-
дня підтримувати її. Команда повинна бути впевнена, що всі можуть 
спокійно висловлювати пропозиції і критику, вільно обмінюватися ін-
формацією в дусі співробітництва та обговорювати ідеї, не будучи при 
цьому розкритикованим. Відкритість спілкування між членами коман-
ди збільшує продуктивність.

П’ятий критерій – висока ступінь відповідальності.
Відповідальність означає мати право і обов’язок діяти і повністю 

розуміти і приймати всі природні і логічні наслідки, які послідують за 
цими діями [4].

В організаціях, заснованих на командному принципі, відповідаль-
ність фокусується на командному, а не на індивідуальному рівні. Це 
означає, що всі члени команди відчувають взаємну відповідальність 
один перед одним, а також вся команда несе відповідальність за резуль-
тати дій, а не тільки кожен член команди окремо.

Відповідальність є одним з трьох основних складових ефективного 
надання повноважень. Слід розглядати наділення повноваженнями як 
«тіло», що стоїть на трьох ногах. Три ноги цього «тіла» – це: відпо-
відальність, влада і підзвітність. Кожне нове завдання, яке доручається 
команді, повинна враховувати баланс цих трьох компонентів [3].

Баланс досягається, коли команда має чітке розуміння своєї відпо-
відальності, владу, необхідну для виконання цієї відповідальності, та 
відповідальність за наслідки своєї діяльності.

Багато робітників, як правило, працюють у робочих групах, нама-
гаються зробити все, щоб уникнути її, оскільки вона довгий час вико-
ристовувалася як механізм покарання. Але правда полягає в тому, що 
відповідальності не уникнути. У традиційних організаціях робочі під-
звітні своїм шановним начальникам. В організаціях з високою якістю 
продуктивності всі члени команди підзвітні один одному і відповідаль-
ні перед своїми клієнтами.
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Але дослідження вказують на те, що відповідальність за результати 
своєї діяльності скоріше має позитивний вплив, ніж негативне: більш 
висока якість виконання своєї роботи, більш чітке дотримання своїх 
обов’язків, швидке рішення проблем, швидке і чітке прийняття рішень, 
більш тісне співробітництво з колегами і вище командне задоволення.

Ефективності діяльності управлінської команди, повинна здійсню-
ватися на основі розробленої стратегії, стуркутри й кадрової політики 
організації. Так, при виборі конкретних показників оцінки персоналу 
важливо враховувати загальну орієнтацію організації на досягнення 
конкретних показників роботи. В одних випадках, акцент може бути 
зроблений на досягнення кількісних показників, наприклад, збільшен-
ня обсягу продукції, що випускається, а в інших – на оцінку і стимулю-
вання якісних показників [4].

Оцінка ефективної діяльності управлінської команди складається з 
чотирьох блоків: 
1) моніторинг ефективності діяльності лідера команди; 
2) моніторинг ефективності роботи кожного члена команди; 
3) моніторинг ефективності роботи команди в цілому; 
4) обробка результатів аналізу показників ефективності діяльності 

управлінської команди.
Для організації і постановки моніторингу ефективності діяльності 

управлінської команди необхідно встановити найбільш інформативний 
склад показників. Ефективність можна описати п’ятьма групами показ-
ників, використовуваних при оцінці діяльності організації:
−	 соціально-економічні;
−	 інформаційно-технологічні;
−	 організаційні;
−	 фінансово-економічні;
−	 соціально-психологічні.

Найбільш часто використовуваними методами в практиці оцінки 
персоналу є: оцінка критичних ситуацій; бальна оцінка; оцінка за ці-
лями (МВО); метод порівнянь; письмові характеристики; комбіновані 
методи. При цьому жоден з перерахованих вище методів не є бездо-
ганним. Найбільш об’єктивна оцінка досягається при поєднанні та од-
ночасному використанні декількох методів. Однак на практиці все ж 
доводиться вибирати, якому з варіантів оцінки віддати перевагу. 

Розглянемо основні характеристики методів [7]. 
Метод оцінки за критичних ситуацій. Основна увага приділяється 

опису основних якостей, які зумовлюють ефективну або неефективну 
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діяльність. Це дає досить повну інформацію для того, щоб виявити які 
якості працівника потребують вдосконалення.

Бальна система (шкала) – один з найбільш старих і популярних ме-
тодів. При цьому методі оцінюються такі характеристики працівника 
як: кількість і якість його роботи, рівень знань, взаємодія, лояльність, 
чесність, ініціативність.

Метод порівнянь. Суть його полягає в тому, що кожен працівник управ-
лінської команди порівнюється з іншими членами команди і виявляється у 
чому один слабкіше або сильніше іншого. Парні порівняння доповнються 
іншими методами, наприклад письмовими характеристиками [4].

Оцінка за цілями (МВО). За кордоном цей метод оцінки є одним з 
найбільш популярних. Понад 50 % обстежених великих компаній ви-
користовували цей метод у практиці своєї роботи. Він заснований на чо-
тирьох принципових моментах: постановка чітких і ясних цілей; спіль-
на участь в обґрунтуванні і прийнятті цих цілей керівником і членами 
управлінської команди; визначення часових меж поставлених цілей; 
зворотний зв’язок за результатами оцінки.

Особливе місце у здійсненні даного методу належить постановки 
чітких цілей, які ставляться перед командою. При цьому необхідно, 
щоб, по-перше – цілі і завдання були максимально конкретними і реаль-
но здійсненними; по-друге повинно бути заздалегідь відомо на основі 
яких показників і критеріїв вони будуть вимірюватися; по-третє – цілі, 
поставлені перед кожним членом команди повинні бути ув’язані з ціля-
ми організації, в-четвертих – при постановки цілей, виконання повинно 
бути обмежене конкретними діями. При цьому кожний член управлін-
ської команди повинен розуміти, до яких наслідків для організації мо-
жуть привести його успіхи чи невдачі в роботi [2, c. 210].

Описана вище система оцінки персоналу забезпечує безпосередню 
ув’язку роботи кожного члена групи з досягненням кінцевих результа-
тів команди й організації в цілому, максимальну залученість і їх зацікав-
леність у виконанні завдань.

Поряд з якісною і кількісною оцінкою для всіх груп оціночних цілей, 
і в особливості для третьої, необхідно і можливо застосування вартісних 
оцінок. У методологічному плані в самому загальному вигляді повинно 
бути визначено для чого і що слід оцінювати у вартісному вираженні. 
Більш всього це необхідно при визначенні витрат на реструктуризацію 
управлінської команди.

По самому обмеженому переліку необхідно визначити вартість:
−	 на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації команди;
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−	 на маркетинг ринку праці з метою пошуку, залучення і найма пра-
цівників потрібної професії, спеціальності та кваліфікації;

−	 на вивільнення зайвого персоналу (вихідна допомога, підвищення 
кваліфікації або перепідготовку для подальшого працевлаштуван-
ня, заходи щодо соціального захисту).

Вартісне вираження усіх зазначених витрат, зрозуміло, залежить не 
тільки від кількісних і якісних оцінок управлінської команди цієї ор-
ганізації, але і від кон’юнктури, що складається на ринку праці, ринку 
освітніх послуг, соціальної інфраструктури в місці розташування орга-
нізації, а також можливостей самої організації [7].

Отже, для підвищення точності вартісних оцінок необхідно не тіль-
ки проводити оціночні дослідження управлінської команди на підпри-
ємстві, але і здійснювати моніторинг навколишнього середовища.

Висновки та пропозиції. Таким чином, проаналізувавши дану тему, 
ми можемо стверджувати, що, не кожна група є командою, так і не кож-
на команда є ефективною. Ефективність команди можна оцінювати з 
точки зору отриманих результатів. Результат може бути кількісним, ви-
раженим у числовій формі, і якісним.

На сьогоднішній день як дослідницька, так і методична література 
більш прихильно ставиться до самоврядним командам. Більш того, в 
результаті поглибленого аналізу було зроблено висновок, що самокеро-
вані команди позитивно впливають на продуктивність і на міжособис-
тісні стосунки всередині групи, а не на загальне ставлення до роботи, 
пропуски роботи без поважних причин і стан справ в організації в ці-
лому [6]. 

Управління командами буде ефективним лише в тому випадку, якщо 
будуть дотримуватися всі правила і принципи успішного управління ко-
мандами, які поширюються на кожного окремого її члена і супроводжу-
ються вкладенням коштів у їх розвиток. Ефективна діяльність команди 
– багатогранне поняття. Щоб домогтися успіху в спільній діяльності 
треба переконатися, що робота в команді задовольняє всіх її членів. 
Якщо задоволеність від спільної діяльності відсутня, то в перспективі 
не варто розраховувати на тривалу продуктивну роботу команди.
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КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
В СОВРЕМЕННОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

В статье рассмотрены сущность основных критериев оценки деятель-
ности управленческой команды в современном предприятии. Проанализировано 
историческое развитие данной темы на основе трудов ученых в области формиро-
вания эффективной управленческой команды. На основе проведенного исследова-
ния была обоснована концепция эффективности команды, которая должна, быть 
построена таким образом, чтобы оценить вклад и стимулировать каждого члена 
управленческой команды.

Ключевые слова: управленческая команда, эффективность, предприятие, 
оценка, критерии, человеческие ресурсы, система оценки, концепция эффектив-
ности, командная деятельность, методы оценки.
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CRITERIA AND ASSESSMENT OF EFFECTIVE ACTIVITY 
OF THE MANAGEMENT TEAM IN THE MODERN 
DIVERSIFIED ENTERPRISE

In the article the essence of the main criteria for the evaluation of the adminis-
trative team in the modern enterprise is analyzed. The historical development of the topic 
based on the writings of scholars in the field of formation of effective management teams 
is viewed. On the basis of the study it was proved the concept of team effectiveness, 
which should be designed to evaluate the contribution of and encourage each member of 
the management team.
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THE MOST IMPORTANT PERSONS IN THE 
MANAGEMENT SCIENCE: LITERATURE REVIEW

This article provides a deep research about the most known gurus of manage-
ment: Henri Fayol, who invented the basic 14 Principles of Management, Michael Porter 
and his competition concept, at last Peter Drucker, the inventor of MBO system. Nowa-
days society is still using Fayol’s Porter’s and Drucker’s discoveries.

Research subject of this article is knowledge from the management founders. 
The objective of the article is to determine the main issues, which they tried to explain 
and solve. There were researched different sides of management: competitors, functions, 
methods and etc, but all of them are very important, because they cannot exist without 
each other.

For achieving the stated objective such general and special scientific methods 
were used as, systemic, morphological, structural and logical analysis, formalization, and 
analogy, comparative and integrative methods. 

In the article the main features of scientific approaches of these management 
founders are given, ant the main critique is viewed. As a result, the main achievements 
were explained. 

Keywords: management, management by objectives (MBO), Henri Fayol, Mi-
chael Porter, Michael Porter, 14 principles, books, researches, competition.

Many researchers have been trying to learn and analyze the phenomenon 
of such gurus of management, as Peter Drucker, Henri Fayol, and Michael 
Porter. We are not also an exception. In this article we tried to figure out the 
phenomenon of the management founders mentioned above, and to find the 
key to their success in management theory and practice. The main manage-
ment experience of these authors and its critique were summarized in the 
article. 
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I. Peter Drucker (1909-2005) is one of the most famous scientists in the 
world and author of many books about management. His scientific works 
cover a lot of economical and political problems, but the main articles were 
written to understand the deep knowledge of management science and prac-
tice. P. Drucker invented the term management by objectives and it is not 
surprising that he changed the way to think about the usual management 
methods. Scientific approach was replaced by philosophical, in which the 
control problem is to solve the global tasks step by step. In that case goals 
are more important than functions [1].

Peter Drucker was born in 1909 in Vienna. His father Adolf Drucker was 
a leading Viennese lawyer and famous Austrian liberal; also he was one of 
the founders of the Salzburg Music Festival. Drucker’s family immigrated 
to the United States in 1938 after the annexation of Austria by Germany. 
In 1930s P. Drucker worked in Europe as a journalist and an expert on the 
economy before in 1937 finally settled in the United States. In 1942 he went 
to work at Bennington College in Vermont. Ten years later he moved to New 
York University, where he became a professor of the Department of Manage-
ment. Since then, his main duties were teaching, writing books and consult-
ing the leading American companies.

Before World War II the views of F. Taylor and G. Ford were dominated 
at the American management theory. They considered management as an 
exact science. However P. Drucker was a scientist, who strongly emphasizes 
the importance of a humanistic approach to the management problem. As the 
final result P. Drucker developed the concept of management by objectives 
(MBO), according to which the head mission is to establish the objectives 
and to create the plan to achieve them. He believes that top-managers of 
enterprises are playing the central role in the dynamics of their development. 
The main task of managers is to achieve the economic efficiency and, there-
fore, to increase public goods.

A visionary thinker, P. Drucker is also an excellent writer, orator and has 
an ability to influence the imagination of the audience. He is often criticized 
for being overly generalized view about the control problems. However his 
general approach to the problem of management has achieved the universal 
approbation [2].

Responsibility
From the opinion of P. Drucker all institutions exist to achieve certain 

goals; for business enterprises such purpose is economic efficiency. Head of 
the company should be responsible for: (1) ensuring economic efficiency; (2) 
ensuring efficiency of activity, so that efficiency is achieved in the simplest 
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way; (3) management of social impacts that the company has on the environ-
ment.

There is an indication of the importance of the role of leader. P. Drucker 
briefly stops at the problem in the implementation of management. Instead, 
he prefers to use the term responsibility; managers responsible for the contri-
bution made to the work of the enterprise themselves and their subordinate 
employees. In fact, the management assumes a function, not power, and P. 
Drucker urges leaders to decline the idea that they are at the top and work-
ers under them. Rather, he sees managers as organizations rod around which 
there are all other elements – work, resources, markets, and the external en-
vironment.

An important factor in all the works of P. Drucker is the need for manag-
ers to consider the social impact that they and their organizations are having 
on the environment. Managers should not be only technocrats; they must 
understand the social value of the activity. The larger and more powerful en-
terprise becomes, the stronger will be to provide them with social impact and 
the higher will be necessary to consider the social factor: “The requirement 
of social responsibility is the price of success” [2].

P. Drucker never loses sight of the common good, which is located within 
the organization in general and within the corporation privately. Corpora-
tions must be managed not only in compliance with a set of pragmatic rules, 
but also in the philosophical concepts that define the role of the organization 
in an industrial society.

According to P. Drucker philosophy of the ultimate goal of the company 
is to create public goods. The organization serves to convert the human effort 
in specific products and “personal efforts create social benefits”. This belief 
is at the core of its management philosophy.

Practical skills
Based on his philosophy of management P. Drucker defines, with the help 

of some practical steps managers can make their work more effective. He 
lists the following main characteristics of management:
−	 as a tool to achieve the goal;
−	 as an independent scientific discipline;
−	 a set of working individually and in association of people;
−	 as a public authority for the solution of vital problems;
−	 as a holistic, synthetic function in a complex and changing world.

P. Drucker insists that managers must be fully involved in its work, and 
often speaks of “emotion” that must necessarily accompany the management 
process. However, the involvement of itself does not imply a lack of disci-
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pline and rigor. In the book The Effective Executive (Effective Manager, 
1967) P. Drucker argues that efficiency is determined by a set of practical ac-
tions that can be learned. His definition of efficiency is based on five pillars:

1. Effective leaders know, what is spent their working time;
2. They are not focused on the work process and its results;
3. They build their work, drawing on the strengths rather than weaknesses;
4. They are directing their efforts on those areas where a great work will 

provide the outstanding results;
5. They shall take effective solutions, making the right steps in the right 

sequence.
Based on the allegation that the main task is to create a market leader, 

P. Drucker noted that the two main functions of management are the inno-
vation and implementation of marketing activities. He pays relatively little 
attention to marketing, but the need for understanding and innovation is seen 
in almost all of his recent books. Scientist strongly criticizes the company 
believes that “innovation arise inspiration and success in business depends 
on luck” and argues that the introduction of innovations is a science that can 
be learned. He believes that innovation is primarily a management function, 
and stresses that managers must rely on technology rather than on anything 
else. One of his most famous phrases – “Computer is an idiot” – implies the 
need to use technology as tool for innovation and not as a means of replacing 
them [4].

The critique
P. Drucker has got a lot of critics and established his paradigm has often 

been the target for their arrows. At the same time his latest idea, apparently, 
never united with the rest of the themes of the scientist’s works. Chapters on 
the need for social responsibility are often obscure, not to mention the rest 
of the text books in which they appear. For readers who have grown up on 
the same ideas as P. Drucker thought of the need for social responsibility it 
seems quite clear. At the same time, the US post-war generation of managers, 
it seems far less obvious.

One of the side effects of P. Drucker’s theory was the creation of the con-
cept of the ability to move a manager. Defining management as a set of basic 
functions, it is possible to inadvertently contribute to strengthening the belief 
that any trained manager can manage any company, regardless of its nature 
and purpose. P. Drucker himself has never thought so. On the other hand, 
he claimed that the manager should always be a thorough knowledge of the 
matter, which he held. But the idea that management skills are universal and 
can be applied equally well in different areas, has started up deep roots.
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However, along with these objections, the undisputed fact remains that 
in the postwar period, P. Drucker, perhaps made the biggest contribution to 
the definition of the management nature. Generally it is believed that before 
the World War II, managers simply do not know that they are managers; P. 
Drucker also showed them who they really are. His management philosophy 
has penetrated all levels of management thinking – from top academics to 
managers of small business companies. Concept of controlled purposes is 
still widespread, despite the fact that sometimes it is used under different 
names.

II. Michael Porter (1947 - nowadays) is a Professor of the Department of 
Business Administration at Harvard Business School, a recognized expert in 
the study of economic competition, including competition in the international 
markets between countries and regions. He developed the theory of competi-
tive advantage, which many consider a new paradigm in economic science.

Michael Porter was born on May 23, 1947 (Michigan) in a family of US 
Army officer. He graduated from Princeton University, after that received a 
master’s degree in Business Administration and a PhD from Harvard Uni-
versity. Also he has completed each stage of the training with honors. Since 
1973 he has been working in the Harvard Business School, since 1981 as a 
professor. Now he lives in Brookline, Massachusetts.

Throughout his academic career, M. Porter studied the competition. He 
has been a consultant for a lot of leading companies such as T&T, DuPont, 
Procter&Gmble and Royl Dutch/Shell, and provided services to the Direc-
torate lph-Bet Technologies, Prmetric Technology Corp., R&B Flcon Corp., 
ThermoQuest Corp. In addition, Porter worked as a consultant and advisor 
to the governments of India, New Zealand, Canada and Portugal. Now he is 
leading expert on the development of a regional strategy for the presidents of 
several countries of Central America.

Being one of the most influential experts in the management, Porter has de-
fined the main directions of the competition research (especially in the global 
context). There were created new models and methods of the study. He was 
able to combine the development of business strategy and microeconomics, 
which had previously been considered independently of each other [7].

He is an author of the 17 books and over 60 articles. There are the most fa-
mous: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Competitors (1980), 
Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance 
(1985) and Competitive advantages of Nations (1990).

In his main book Competitive Strategy Porter produced a revolutionary 
approach to develop the strategy of the enterprise and the individual sectors 
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of the economy. The basis for this book is the experience of hundreds of 
companies in various business sectors. According to Porter, the enterprise 
has not got a competitive strategy without clear formulation of the main 
goals. Also there are tools and actions which are needed to achieve these 
objectives and the methods, through them the enterprise should achieve the 
competition. The science of Management has got a big and different termi-
nology. Someone speaks of “mission” or “problem”, meaning “goal”, others 
– the “tactics”, referring to the “productive activities”. However, the main 
rule for the development of a competitive strategy is to differentiate the goals 
and means.

Figure 1. The Wheel of a Competitive Strategy

For each item of the wheel (Figure 1) M. Porter clearly identifies the key 
aspects of a business policy (depending on the nature of a business wording 
could be more or less specific). However, together the targets and directions 
are creating a concept of the strategy, which show to the top management the 
right way to go. “Sound strategy starts with having the right goal” – Michael 
Porter [6].

Michael Porter proposed a revolutionary approach to the development 
strategy of the enterprise by using a microeconomic laws. He began to con-
sider a strategy as a basic principle that can be applied not only to the indi-
vidual companies, but also to the whole sectors of the economy. Analysis 
of the strategic requirements in various sectors allowed the researcher to 
develop a model of the Five Forces (Figure 2):
1. New competitors. Competitors will invest new resources, which requires 
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other market participants to raise the additional funds; respectively, the 
profit decreases.

2. Threat of substitutes. There are some products which are competitive to 
others. They are forcing companies to limit the prices that reduces rev-
enue and profitability. 

3. The customers could defend their own interests. This entails additional 
costs. 

4. The ability of suppliers to defend their own interests. It leads to increased 
production costs and a rise in prices. 

5. The competition between existing companies. Competition requires ad-
ditional investment in marketing, research, development of new prod-
ucts or price changes, which also reduces profitability.

Figure 2. M. Porter’s model of five competitive forces 

The impact of each of these forces varies from industry to industry, but 
all together they determine the profitability of the company in the long term.

There are a lot of prizes which Professor Porter was awarded. The most 
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famous are: three awards from McKinsey; Award George R. Terry from the 
Academy of Management; Adam Smith Award from the National Associa-
tion of Industrial economists and seven honorary doctorates [8]. “If your 
goal is anything but profitability – if it is to be big, or to grow fast, or to be-
come a technology leader – you will hit problems” (Michael Porter). 

The critique
Porter’s model of Five Competitive Forces has been subject of much cri-

tique. Its main weakness results from the historical context in which it was 
developed. Besides that, there are some general points of criticism too.

1. General points of criticism. In general, the meaningfulness of this mod-
el is reduced by the following factors. 

As stated above, the Porter’s Five Forces model is based on micro-
economics. The underlying theories assume a classic perfect market. Ac-
cordingly, this basic assumption applies to the Five Forces model too. 
Most real-world industries are not perfect markets in an economical sense. 
They are, for instance, regulated and/or there are information imbalances 
among the market players.

Especially regulation limits the applicability of this model. In a highly 
regulated market, there aren’t many competitive forces at work. Hence, their 
analysis will reveal limited insights.

The model is best applicable for the analysis of simple market structures. 
A comprehensive description and analysis of all five forces gets very dif-
ficult in complex industries with multiple interrelations, product groups, by-
products, segments and intermediaries. A too narrow focus on particular seg-
ments of such industries, however, bears the risk of missing important forces.

The model is based on the idea of competition. It assumes that companies 
try to achieve competitive advantages over other players in the markets as 
well as over suppliers or customers. With this focus, it is less suitable to ana-
lyze highly collaborative markets

2. It does not match today’s market dynamics. In the 70s and 80s of the 
XX century, the global economy was characterized by cyclical growth and 
competition. Thus, profitability and survival were the primary corporate ob-
jectives. A major prerequisite for achieving these objectives has been optimi-
zation of strategy in relation to the external environment. The term “competi-
tive strategy” was coined.

At that time, development in most industries has been fairly stable and 
predictable, compared with today’s dynamics.

Hence, the Porter’s Five Forces model assumes relatively static market 
structures. This is hardly the case in today’s dynamic markets.



88

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

The business environment has changed since then. The term VUCA-world 
describes a new external environment of Volatility, Uncertainty, Complex-
ity and Ambiguity. Technological breakthroughs start-ups or market entrants 
from other industries may completely change business models, entry barriers 
and relationships along the supply chain within short times.

The Five Forces model may have some use for later analysis of the new situ-
ation; but it will hardly provide much meaningful advice for preventive actions.

Larry Downes stated in his article Beyond Porter from 1997 that these 
underlying assumptions of the model are no longer viable. He identified three 
new forces that require a new strategic framework and a set of very different 
analytic and business design tools: digitalization, globalization, and deregu-
lation. 

Overall, Porter’s Five Forces Model has some major limitations in to-
day’s market environment. It is not able to take into account new business 
models and the dynamics of markets. The value of Porter’s model is more 
that it enables managers to think about the current situation of their indus-
try in a structured, easy-to-understand way – as a starting point for further 
analysis [12].

III. Henri Fayol (1841-1925) is French economist, the author of the di-
rection of scientific management, entrepreneur, and organizer. As a theorist 
of management and the organizer of productionheit became an expert at Ad-
ministration and the founder of the so-called administrative approach in the 
personnel management (also known as the school of administration or the 
theory of the administration, Classical school of management).

He was born in 1841 in a suburb of Istanbul (Turkey), where his father 
supervised the construction of the bridge across the Golden Horn. In 1847, 
his family returned to France. After graduating in 1860, the School of Mines 
of Saint-Etienne, he took a job in a mining company Compagnie de Com-
mentry-Fourchambeau-Decazeville, where from 1888 to 1918 held the post 
of director. For 30 years he headed the largest mining and metals company 
in France. Taking it in a very unfavorable economic situation, on the verge 
of bankruptcy, Fayol by 1918 led the firm to the one of the most successful 
businesses.

In his main book General Administration for Industry (1916) he sum-
marized the management experience and has created a logically systematic 
theory of management. Another of his book The administrative state theory 
came out in 1923 [9].

For the first time Fayol talked about the problem of organized manage-
ment training. He considered that, management functions include planning, 
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organization, management, coordination and control. Also he claimed that 
the administrative management principles are universal, so they are appli-
cable not only in economy, but also in government and institutions, the army, 
the navy, and so on.

“According to the dictionary, to administer is to govern, or to manage a 
public or private business. It means, therefore, to seek to make the best pos-
sible use of the resources available in achieving the goal of the enterprise. 
Administration includes, therefore, all the operations of the enterprise. But as 
a result of the usual way of organizing things to facilitate the running of the 
business, a certain number of activities constitute the special departments; 
the technical department, the commercial department, the financial depart-
ment, etc., and the scope of the administrative department is found to be 
reduced accordingly” – Henri Fayol [10]. 

14 Management Principles by H. Fayol: 
1. Division of work. Specialization allows the individual to gain experi-

ence and to continuously improve their skills. Thus, a person can improve 
performance.

2. Authority and responsibility. Authority is the right to give orders and 
the power to exact obedience. A manager has official authority because of 
her position, as well as personal authority based on individual personality, 
intelligence, and experience. Authority creates responsibility.

3. Discipline. Obedience and respect within an organization are absolute-
ly essential. Good discipline requires managers to apply sanctions whenever 
violations become apparent.

4. Unity of Command. Each employee should have only one superior, and 
should receive orders from only one.

5. Unity of Direction. Organizational activities must have one central au-
thority and one plan of action.Unity of command does not exist without unity 
of direction.

6. Subordination of individual interest. The interests of one employee or 
group of employees are subordinate to the interests and goals of the organi-
zation.

7. Remuneration. The salary is an important motivating factor. Salaries 
– the price of services rendered by employees — should be fair and provide 
satisfaction both to the employee and employer.

8. Centralization. The objective of centralization is the best utilization of 
personnel. The degree of centralization varies according to the dynamics of 
each organization. 

9. Scalar chain. The hierarchy is necessary for the unity of direction. But 
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horizontal communication is also needed. Scalar chain refers to the number 
of levels in the hierarchy from the highest position to the lowest level in the 
organization. It should not be excessive and include too many levels.

10. Order.  There should be material order and social order. The first mini-
mizes downtime and material waste. The second is achieved through organi-
zation and selection.

11. Equity. The management of the business must be “a combination of 
kindness and justice”. Both equity and equality of treatment should be con-
sidered when dealing with employees.

12. Stability of tenure of personnel. To attain the maximum productivity 
of personnel, a stable work force is needed.

13. Initiative. Allowing staff to take the initiative is a major source of 
value to the organization.

14. Esprit de corps. Management should encourage the morale of its em-
ployees, and Fayol warns: “We need real talents to coordinate their actions”. 
Teamwork is fundamentally important to an organization. Work teams and 
extensive face- to- face verbal communication encourages teamwork.

The success of the Fayol’s company was linked with a consistent and system-
atic application in the management of a number of simple but important prin-
ciples. Fayol first proposed to consider the actual management activities as an in-
dependent object of research. He identified five major elements (administration 
functions): forecasting, planning, organization, coordination and control [11].

In Fayol’s system, “Administration” is only one of the six management 
functions. It is important, but only after five other activities are exist – tech-
nical, commercial, financial, insurance and accounting.

Table 1
Requisite abilities by the staff at the enterprise by H. Fayol

Source: [11].
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The importance of requisite abilities of staff at enterprises. 
H. Fayol was first refused to look at the management as “exclusive 

privilege” of the top management. He argued that the administrative functions exist 
at any level of the organization, even at the workers. Therefore, the higher is the 
level of the organizational hierarchy, the higher is the administrative responsibility, 
and vice versa. Functions are essential elements of the management process. Loss 
of one of these elements leads to disruption of the entire control technology. 
Whereas principles embody the subjective experience of the head, so they can be 
replaced or supplemented. 

Fayol became famous thanks to his ideas, which, however, were taken too 
late. The work of Fayol Key features of the industrial administration was 
published only in 1916. This work is his main contribution to the science of 
management. 

Henri Fayol has connected ideas of functional administration of Taylor and 
the old principle of unity of command. As a result it was created a new control 
scheme, which was a basis for the modern organization theory. 

He is often called the “father of modern management theory”, because he 
was the first who has organized manufacture properly, summarized the principles 
and art of administration management in general. According to American 
historians of management, Fayol is the most powerful figure in science in the first 
half of XX century. 

“Administration, which calls for the application of wide knowledge and 
many personal qualities, is above all the art of handling men, and in this art, as in 
many others, it is practice that makes perfect” – Henri Fayol. 

The critique 
Fayol's theory has been criticized on the following grounds: 

Requisite Abilities 
Class of 

Employee 
%, 

Managerial 
%, 

Technical 
%, 

Commercial 
%, 

Financial 
%, 

Security 
%, 

Accounting 
Total 

Evaluation 
Workman 5% 85% - - 5% 5% 100% 
Foreman 15% 60% 5% - 10% 10% 100% 

Superintendent 25% 45% 5% - 10% 15% 100% 
Head of Section 30% 30% 5% 5% 10% 20% 100% 

Head of Dept 35% 30% 10% 5% 10% 10% 100% 
Manager 40% 15% 15% 10% 10% 10% 100% 

General Manager 50% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 
Minister MP 50% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

Head of State - 
PM 60% 8% 8% 8% 8% 8% 100% 
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The importance of requisite abilities of staff at enterprises.
H. Fayol was first refused to look at the management as “exclusive privi-

lege” of the top management. He argued that the administrative functions 
exist at any level of the organization, even at the workers. Therefore, the 
higher is the level of the organizational hierarchy, the higher is the adminis-
trative responsibility, and vice versa. Functions are essential elements of the 
management process. Loss of one of these elements leads to disruption of the 
entire control technology. Whereas principles embody the subjective experi-
ence of the head, so they can be replaced or supplemented.

Fayol became famous thanks to his ideas, which, however, were taken 
too late. The work of Fayol Key features of the industrial administration was 
published only in 1916. This work is his main contribution to the science of 
management.

Henri Fayol has connected ideas of functional administration of Taylor 
and the old principle of unity of command. As a result it was created a new 
control scheme, which was a basis for the modern organization theory.

He is often called the “father of modern management theory”, because 
he was the first who has organized manufacture properly, summarized the 
principles and art of administration management in general. According to 
American historians of management, Fayol is the most powerful figure in 
science in the first half of XX century.

“Administration, which calls for the application of wide knowledge and 
many personal qualities, is above all the art of handling men, and in this art, 
as in many others, it is practice that makes perfect” – Henri Fayol.

The critique
Fayol’s theory has been criticized on the following grounds:
1. Too formal: Fayol’s theory is said to be very formal. However, in any 

scientific and analytical study facts and observations have to be presented in 
a formal manner.

2. Vague: Some of the concepts have not been properly defined. For ex-
ample, the principle of division of work does not tell how the task should be 
divided. Again, to say that an organization needs coordination is merely to 
state the obvious. In the words of Herbert Simon, administrative theory suf-
fers from superficiality, oversimplification and lack of realism.

3. Inconsistency: Principles of administrative theory were based on per-
sonal experience and limited observations. There is too much generalizations 
and lack empirical evidence. They have not been verified under controlled 
scientific conditions. Some of them are contradictory. For example, the unity 
of command principle is incompatible with division of work. The theory 
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does not provide guidance as to which principle should be given precedence 
over the other.

4. Pro-management Bias: Administrative theory does not pay adequate 
attention to workers. Workers are treated as biological machines or inert in-
struments in the work process.

5. Historical value:   Fayol’s theory was relevant when organizations op-
erated in a stable and predictable environment. It seems less appropriate in 
the turbulent environment of today. For example, present-day managers can-
not depend entirely on formal authority and must use persuasion to get the 
work done. Similarly, the theory views organizations as power centers and 
do not recognize the role of a democratic form of organization.
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НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ ОСОБИ В СТАНОВЛЕННІ 
МЕНЕДЖМЕНТУ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Ця стаття містить глибокі дослідження про найбільш відомих гуру ме-
неджменту, таких як: Анрі Файол, який винайшов основні 14 принципів управ-
ління, Майкл Портер та його теорія конкурентних сил, Пітер Друкер, винахідник 
системи MBO. На сьогоднішній день суспільство широко використовує відкриття 
Тейлора, Портера та Друкера.

Дослідницька тематика даної статті є знання, добуті засновниками менедж-
менту. Метою статті є визначення основних питань, які вони намагалися розв’язати. 
Було досліджено такі сторони управління як: конкуренція, функції, методи та інше, 
але всі вони дуже важливі, тому що вони не можуть існувати один без одного.

Для досягнення поставленої мети були використані такі загальні та спе-
ціальні наукові методи, як: системний, морфологічний, структурний та логічний 
аналіз, формалізація та аналогія, порівняльні та інтегративні методи.

У статті проаналізовано основні характеристики наукових підходів цих за-
сновників менеджменту та розглянуто основну критику їх теорій. Як результат, 
основні досягнення науковців були виявлені. 

Ключові слова: менеджмент, менеджмент за цілями (MBO), Анрі Файоль, 
Майкл Портер, Пітер Друкер, управління завданнями, 14 принципів, дослідження, 
конкуренція.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА В СТАНОВЛЕНИИ 
МЕНЕДЖМЕНТА: АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Эта статья содержит глубокие исследования о наиболее известных гуру 
менеджмента, таких как Анри Файоль, который изобрел основные 14 принципов 
менеджмента, Майкл Портер и его концепция на основе конкуренции, Питер Дру-
кер, изобретатель системы MBO. На сегодняшний день общество широко исполь-
зует открытия Тейлора, Портера и Друкера.

Исследовательской тематикой данной статьи являются знания, добытые 
основателями менеджмента. Целью статьи является определение основных вопро-
сов, которые они пытались решить. Было исследовано такие стороны управления 
как: конкуренция, функции, методы и прочие, но все они очень важны, потому что 
они не могут существовать обособленно.

Для достижения поставленной цели были использованы общие и специ-
альные научные методы: системный, морфологический, структурный и логиче-
ский анализ, формализация и аналогия, сравнительные и интегративные методы.

В статье проанализированы основные характеристики научных подходов 
этих основателей менеджмента и рассмотрена критика их теорий. Как результат, 
основные достижения были изучены. 

Ключевые слова: менеджмент, управление по целям (MBO), Анри Фай-
оль, Майкл Портер, Питер Друкер, управление задачами, 14 принципов, исследо-
вания, конкуренция.
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються особливості напрямків розвитку логістики в Укра-
їні на сучасному етапі. Проаналізовано переваги їх впровадження на сучасних 
українських підприємствах. Розглянуто основні парадокси логістичного ринку та 
проблеми і перспективи впровадження інновацій у логістичну діяльність вітчизня-
них підприємств.

Ключові слова: розвиток логістики, інтралогістика, нові технології у ло-
гістиці.

Постановка проблеми у загальному вигляді. На даний момент 
вітчизняні підприємства гостро потребують удосконалення своєї ді-
яльності через скорочення часових інтервалів і витрат у постачанні, 
виробництві та збуті. В умовах загострення конкурентної боротьби 
та необхідності своєчасно адаптуватися до складної економічної си-
туації це можна здійснити за допомогою впровадження інновацій у 
логістичну діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблем 
підприємств та підвищенню їх конкурентоспроможності сприяє 
впровадження інновацій у логістичну діяльність, при цьому це має 
стати основою формування та реалізації ефективної логістичної 
стратегії. Теоретичні, практичні та методичні аспекти формування 
логістичної стратегії підприємств знайшли відображення в науко-
вих працях зарубіжних та вітчизняних вчених: Є. В. Крикавського, 
Б. М. Андрушківа, А. В.  Євдокимова, Т. В. Косаревої, Ю. В. Чор-
ток, А. О. Родимченко, О.  С. Шкодіної, Н. М. Тюріної, К. О. Кал-
ди, Д. Уотерса, В. І. Сергеєва, А. Н. Роднікова, А. І. Семененко, 
Т. В. Алєсінської та інших. Підвищена увага до нових технологій у 
логістиці зумовлена необхідністю реформування сучасних підпри-
ємств для підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому 
та міжнародному ринках.
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Постановка завдання. Метою статті є аналіз особливостей та 
переваг  використання нових логістичних технологій у діяльності су-
часних підприємства для підвищення  ефективності їхньої діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. В  останні роки на ві-
тчизняному ринку логістичних послуг сталися  якісні зміни – зміна 
філософії та логістичного мислення. В нинішній час багато компаній 
усвідомили, що логістика є реальним інструментом підвищення ефек-
тивності бізнесу. Активне залучення українських підприємств до гло-
бальних ланцюгів поставок, вихід вітчизняних виробників на світові 
ринки змусили топ-менеджмент промислових, сільськогосподарських, 
торгових і сервісних підприємств звернути увагу на логістику свого 
бізнесу, на організацію логістичних процесів (закупівель, виробництва, 
розподілу), а також на можливість зменшення своїх логістичних витрат 
за рахунок ефективного співробітництва (партнерства) з логістичними 
операторами. Наслідками такої зміни стало зростання вимог до якості 
логістичних послуг, гарантії надійності доставки товарів, збереження 
вантажів і прозорості бізнес-процесів. Як результат, вже зараз підпри-
ємства можуть відзначити підвищення рівня організованості, суттєве 
зростання застосування інформаційних технологій, комплексність на-
дання логістичних послуг.

Влітку 2016 року року було проведено опитування  великих гравців 
рітейлу та логістики, таких як Dyson, Sony, Siemens, L’Oreal, Lamoda, 
«Ділові Лінії» – проте, які зміни чекають їх логістичні підрозділи.

Одним з найбільш ефективних методів підвищення рентабельності 
бізнесу 64 % опитаних назвали впровадження технологій в управління 
логістикою.

Аналіз визначень різних авторів дозволяє зробити певні висновки, 
зазначаючи загальні положення щодо поняття «інновація»: 

а) інновацію можна характеризувати, беручи до уваги її чітку спря-
мованість на остаточний результат (із точки зору одержання прибутку 
на ринку та задоволення суспільної потреби); 

б) інновацію можна розглядати як результат складного процесу, який 
передбачає системні зміни не тільки технічного, але й економічного, со-
ціального та структурного видів;

в) інновація забезпечує економічний, соціальний, науково-технічний 
та інші види ефектів.

Аналізуючи ці висновки, можна відзначити, що в широкому розу-
мінні слова «інновація» відображає результат створення та освоєння у 
виробництві принципово нового або модифікованого засобу – нововве-
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дення, яке задовольняє певні потреби і забезпечує прибуток, даючи при 
цьому низку ефектів різного спрямування [1, с. 17]. 

Характерною ознакою сучасних ринкових відносин є скорочення 
життєвого циклу товару на фоні високого рівня конкуренції. Зважаю-
чи на це у виробника скорочується час, протягом якого має бути за-
безпечена прибутковість кожного товару. Оперативність процесів стає 
головним чинником, що веде до прибутку підприємства. У цих умовах 
одним з найперспективніших шляхів досягнення успіху на ринку є орі-
єнтація підприємства на інноваційний шлях розвитку. До пріоритетних 
сфер інноваційних рішень на підприємстві належить логістика. Голо-
вне завдання спеціалістів на підприємстві – це впровадження інновацій 
в логістичну діяльність підприємства, що призведе до пришвидшення 
логістичних процесів при зниженні витрат на їх реалізацію [2, с. 89].  

На думку Л. М. Болдиревої інновації у логістичній діяльності  слід 
класифікувати таким чином [3, с.18]:
1) Інновації в постачанні ресурсів (закупівельній логістиці);
2) Інновації на перевезенні вантажів (транспортній логістиці);
3) Інновації у внутрішньовиробничій логістиці (промислова перероб-

ка ресурсів);
4) Інновації у вантажопереробці, складуванні й зберіганні (складській 

логістиці);
5) Інновації в розподілі/постачанні продукції замовником (розподіль-

чій логістиці);
6) Інновації в логістичному менеджменті;
7) Інновації в управлінні запасами.

Ефективність процесу впровадження інновацій у логістичну ді-
яльність визначається ступенем проникнення логістики на різні рівні 
управління підприємством. Існуюча система управління повинна коре-
гуватися через раціоналізацію та оптимізацію управління матеріальни-
ми, фінансовими та інформаційними потоками на підприємстві. Акту-
альними напрямками впровадження інновацій у логістичну діяльність 
вітчизняних підприємств є такі: 
– маркетингові дослідження ринку;
– проектування та розробка технічних вимог, розробка нових видів 

продукції; 
–  матеріально-технічне постачання;
– виробничі процеси;
– контроль, проведення випробувань та досліджень щодо удоскона-

лення характеристик і властивостей продукції; 
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– пакування та зберігання; 
– розподіл та збут продукції; 
– монтаж та експлуатація;
– технічна допомога і сервісне обслуговування; 
– утилізація після використання. 

Проблеми та перспективи впровадження інновацій у логістичну ді-
яльність вітчизняних підприємств систематизовані у табл. 1 [4, с. 309].

Таблиця 1
Проблеми та перспективи впровадження інновацій у логістичну 

діяльність вітчизняних підприємств

На практиці фінансове забезпечення інновацій може здійснюватися 
за рахунок кількох джерел: бюджетних асигнувань, банківського, при-
ватного, оборотного капіталу підприємства. При цьому в інноваційній 
сфері вирішальну роль повинні відігравати довгострокові та середньо-
строкові інвестиції, тому що інноваційний процес є тривалим.

На думку фахівців, провідним компонентом інновацій у логістиці 
є сучасні інформаційні технології, адже логістичні комунікації є важ-
ливою сполучною ланкою в логістичних системах. Наприклад, ванта-
жопереробка пов’язана із переміщенням сировини, запасами незавер-
шеного виробництва, або готової продукції на підприємстві чи складі. 
На провідних підприємствах у діяльності складів успішно застосову-
ють автоматизовані транспортно-складські системи (AS/RS), відомі як 
«автоматизований склад», обладнання карусельного типу, обладнання 
для роботи з упаковкою продукції чи з окремою її одиницею, конве-

5) Інновації в розподілі/постачанні продукції замовником (розподільчій 
логістиці); 

6) Інновації в логістичному менеджменті; 
7) Інновації в управлінні запасами. 

Ефективність процесу впровадження інновацій у логістичну діяльність 
визначається ступенем проникнення логістики на різні рівні управління 
підприємством. Існуюча система управління повинна корегуватися через 
раціоналізацію та оптимізацію управління матеріальними, фінансовими та 
інформаційними потоками на підприємстві. Актуальними напрямками 
впровадження інновацій у логістичну діяльність вітчизняних підприємств є такі:  

– маркетингові дослідження ринку; 
– проектування та розробка технічних вимог, розробка нових видів 

продукції;  
–  матеріально-технічне постачання; 
– виробничі процеси; 
– контроль, проведення випробувань та досліджень щодо 

удосконалення характеристик і властивостей продукції;  
– пакування та зберігання;  
– розподіл та збут продукції;  
– монтаж та експлуатація; 
– технічна допомога і сервісне обслуговування;  
– утилізація після використання.  
Проблеми та перспективи впровадження інновацій у логістичну діяльність 

вітчизняних підприємств систематизовані у табл. 1 [4, с. 309]. 
 

Таблиця 1 
Проблеми та перспективи впровадження інновацій у логістичну 

діяльність вітчизняних підприємств 
Проблеми впровадження інновацій у 

логістичну діяльність вітчизняних 
підприємств 

Перспективи впровадження інновацій у 
логістичну діяльність вітчизняних підприємств 

недосконала нормативно-правова база 
держави 

забезпечення інноваційного шляху розвитку 
вітчизняної економіки 

обмеженість доступу до інформації щодо 
вітчизняного та іноземного досвіду зі 
впровадження інновацій 

поступове формування інноваційного етапу 
розвитку діяльності підприємств у стратегії 
логістичних трансформацій 

недостатність фінансових ресурсів 
підприємств 

поступове долучення підприємств до світового 
логістичного ринку 

наявні стереотипи у керівництва 
підприємств 

отримання підприємствами можливості 
конкурувати на глобальному логістичному ринку 

недовіра до інноваційного продукту підтримка пріоритетних напрямків інноваційної та 
логістичної діяльностей підприємств 

ризики, які супроводжують впровадження 
інновацій  

сприяння розвитку інноваційної та логістичної 
інфраструктур 

недостатня кваліфікація кадрів підвищення ступеня захисту прав та інтересів 
суб’єктів інноваційної та логістичної діяльності 
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єри, роботи, системи сканування. Важливе місце посідає питання об-
робки замовлення: замовлення, одержане від споживача, приводить у 
дію увесь логістичний процес, а рух замовлення змушує координувати 
усі операції, необхідні для його виконання [3, с. 19]. Скоротити час між 
одержанням замовлення та відправкою продукції споживачу дозволяє 
застосування комп’ютерної техніки та електронної комерції. У багатьох 
випадках замовлення передаються з комп’ютера покупця на комп’ютер 
продавця шляхом використання системи електронного обміну даними 
(EDI) [5, с. 501]. 

До управлінських інновацій, що застосовуються в логістиці, на наш 
погляд, доцільно віднести такі, як аутсорсинг, бенчмаркінг, асоціації 
постачальників, кооперативи вантажовідправників [3, с. 20].

Аутсорсинг – це «стратегічне використання зовнішніх ресурсів 
для вирішення завдань, що традиційно забезпечувалися внутрішніми 
ресурсами компанії. Це стратегія управління, відповідно до якої вико-
нання неключових функцій компанії покладається на зовнішню (третю) 
сторону, що представляє собою спеціалізованого професійного провай-
дера послуг» [6, с. 375].

Як уже зазначалося, найважливішу роль в логістичних інноваціях 
відіграють інформаційні технології. До найбільш відомих програмних 
комплексів, використовуваних в логістиці, можна віднести: 
– Enterprise Resourse Planning (ERP) – Планування ресурсів підпри-

ємства;
– Warehouse Management System (WMS) – Система управління скла-

дом;
– Transport Management System (TMS) – Система управління тран-

спортом;
– Сustomer Relationship Management (CRM) – Управління взаємовід-

носинами із споживачами (постачальниками);
– Radio Frequency Identification (RFID) – Система радіочастотної іден-

тифікації палет (гофрокоробів і т.д.) за допомогою радіоміток та ін. 
Наприклад впровадження інноваційної технології RFID дозволяє ви-

рішити такі завдання: 
1) організувати автоматичне введення даних в інформаційні логістич-

ні системи;
2) відстежувати проходження сировини та готової продукції по всьому 

ланцюгу поставок;
3) контролювати переміщення продукції всередині підприємства; 
4) контролювати складські операції, в тому числі кросс-докінг; 
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5) проводити миттєві інвентаризації без участі персоналу;
6) ввести партійний облік та поліпшити роботу системи управління 

запасами; 
7) організувати роботу складів у відповідності до принципів ФІФО 

(ЛІФО); 
8) попередити втрати та крадіжки. 

Одним із найбільш дієвих нововведень сучасності західні логістичні 
компанії називають технологію радіочастотної ідентифікації, яка по-
ступово витісняє стандартні штрих коди. В основі цієї системи лежить 
мініатюрний запам’ятовуючий пристрій який кріпиться до вантажу. У 
такому чіпі зберігається інформація про час і місце доставки. Це осо-
бливо зручно при роботі з великою кількістю вантажу. Працівнику не 
потрібно сканувати код на кожному окремому пакунку, можна миттєво 
отримати дані одразу про весь товар. 

Системи RFID особливо популярні в морських перевезеннях. Кожен 
контейнер оснащений комплексом датчиків в якому і є радіочастотна 
мітка. Ці пристрої стежать за станом вантажу і передають інформацію 
на центральну станцію, потім через супутниковий зв’язок дані надхо-
дять до власника. Це своєрідний аналог системи моніторингу на базі 
GPS. 

Системи управління складом – WMS (англ. Warehouse Management 
System). WMS–систем дозволяє оптимально використовувати складські 
площі, скоротити витрати на зберігання, підвищити продуктивність 
праці і точність обліку. Крім того, система мінімізує вплив людського 
фактору своєчасно інформує керуючий складським відділом персонал 
про виниклі проблеми. Оптимальним рішенням є автоматизація склад-
ського комплексу, зокрема створення автоматизованого роздрібного 
комплексу, що об’єднує в собі такі технології, як система світлового 
відбору (pick-by-light), автомати шахтного типу, карусельні системи 
комплектації замовлення та конвеєрні лінії [2, с. 91].

В результаті аналізу сучасного ринку логістичних послуг України 
експерти виявили такі парадокси логістичного ринку: 

Парадокс логістичного ринку № 1.
46 % опитаних клієнтів логістичних послуг категорично не готові 

передати логістичні процеси на аутсорсинг. Вони мотивують свою ка-
тегоричність тим, що послуги логістичного оператора дорожче (45 % 
опитаних респондентів), є висока ймовірність зриву термінів поставок 
(42 % опитаних респондентів), недостатня компетентність персоналу 
провайдера (32 % опитаних респондентів), недостатній рівень якості 
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послуг (26 % опитаних респондентів) і відсутність довіри (16 % опи-
таних респондентів). Такі відповіді  опитаних респондентів – керів-
ників та директорів з логістики українських підприємств ілюструє те, 
що більшість з них не до кінця розуміють переваги використання ло-
гістичного підходу на підприємстві. Так,  компанії не завжди можуть 
правильно порівняти витрати на власну логістику з ціновими пропо-
зиціями логістичних операторів. Адже 3PL-провайдери працюють в 
основному за річними контрактами і вартість обслуговування залежить 
від вимог клієнтів, від обсягів, кількості і якості послуг, які прописані 
в контракті. Такі ціни можна порівняти з тарифами вузькоспеціалізова-
них транспортних компаній. Крім того, при визначенні вартості влас-
ної логістики керівники логістичних підрозділів виробничих і торгових 
компаній часто  враховують тільки прямі витрати, що створює ілюзію, 
що виконувати логістичні операції краще самому. Вони також не вра-
ховують ефект синергії. Також, при тісній співпраці клієнта та поста-
чальника впроваджується узгоджена логістична стратегія між клієнтом 
і його постачальником.

3PL-провайдери (Third Party Logistics Provider) – підприємства, які 
надають послуги не тільки з транспортування та експедирування ван-
тажів, а й складування, перевантаження, додаткові послуги зі значною 
доданою вартістю, часто з використанням субпідрядників.

Парадокс логістичного ринку № 2.
Парадоксом ринку є те, що переважна більшість респондентів не 

готові передавати логістику на аутсорсинг через страх втрати контр-
олю над процесами, хоча розуміють, що могли б заощадити на витра-
тах. Проблемою слід визнати недостатній рівень знань про принципи і 
специфіку логістичного сервісу, умов укладення контракту, визначення 
KPI і ін. Не всі підприємці до кінця розуміють, який інтегрований логіс-
тичний продукт їм потрібен.

Парадокс логістичного ринку № 3. 
Дослідження виявило, що частка клієнтів, задоволених співробітни-

цтвом з 3PL-провайдери, становить 33 %. Частково задоволені клієнти 
(54 %) відзначають недостатній рівень кваліфікації персоналу логіс-
тичного оператора, відсутність гарантій якості сервісу, зриви термінів 
доставки, відсутність нюансів. Незадоволені клієнти (8 %) вказують 
відсутність довіри і спеціалізації, низький рівень кваліфікації і відпо-
відальності персоналу логістичного оператора. В цілому вони відзна-
чають низький рівень клієнтоорієнтованості логістичних операторів. З 
іншого боку, серед основних конкурентних переваг логістичні опера-



103

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

тори називають свою клієнтоорієнтованість (57 %), високу компетент-
ність персоналу (48 %), висока якість послуг, що надаються (30 %). 
Парадокс ринку полягає в тому, що логістичні провайдери пропонують 
значно більший перелік послуг, ніж хочуть клієнти. При цьому кожна 
сторона по-своєму розуміє клієнтоорієнтованість: клієнти хочуть все за 
мінімальну вартість, постачальники намагаються стандартизувати опе-
раційні послуги для зменшення своїх витрат.

Парадокс логістичного ринку № 4. 
Українські та міжнародні логістичні компанії нарощують обсяги 

і асортимент послуг по координації логістичних процесів клієнтів та 
управління ланцюгами поставок. Це відповідає глобальним трендам. 
Лідери світового ринку 3PL все більше позиціонують себе не як опера-
ціоністів, які виконують для вантажовласників операції з транспорту-
вання і зберігання вантажів, а як консультантів, які допомагають бізнесу 
в просуванні товарів до споживачів. Тобто вони пропонують клієнтам 
не послуги, а рішення логістичних проблем. Відрадно, що багато ло-
гістичні компанії в Україні впроваджують кращий світовий досвід, все 
більше уваги вони приділяють плануванню та оптимізації логістичних 
процесів клієнтів. З іншого боку, тільки 10 % опитаних компаній-клієн-
тів орієнтовані на стратегічне партнерство з логістичними оператора-
ми, а 41 % – на операційне співпрацю і сервісне партнерство.

В результаті, можна зробити висновки, що в цілому український біз-
нес адекватно оцінює роль логістики як інструменту підвищення своєї 
ефективності. І клієнти, і постачальники логістичних послуг в цілому 
прагнуть оптимізувати витрати, впроваджувати нові технології, підви-
щувати якість логістичного сервісу, налагоджувати ефективну комуні-
кацію між клієнтами і постачальниками логістичних послуг для підви-
щення рівня лояльності кінцевих споживачів. Тому основні перешкоди 
в розвитку ринку вони вбачають у відсутності державної політики і 
державної стратегії, що відбивається на умовах ведення логістичного 
бізнесу і можливості реалізації логістичного потенціалу країни.

Так, учасники ринку вважають, що його розвиток стримують такі 
фактори:
– недосконале законодавство;
– недостатня кількість інвестицій;
– низька якість інфраструктури;
– корупція;
– поганий розвиток інфраструктури;
– складність та непрозорість митних процедур; 
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– погана якість доріг;
– недостатня кількість терміналів, логістичних центрів; 
– недостатній масштаб бізнесу логістичних компаній;
– недостатня кількість та якість транспортних засобів та ін.

Серед факторів, які можуть сильно вплинути на розвиток ринку, екс-
перти виділяють імплементацію нормативно-правових актів та регла-
ментів Європейського Союзу, а також національні закони і правила. З 
одного боку, це сприятиме підвищення якості логістики в усіх сферах, 
а з іншого – в перехідний період буде відчуватися значний дефіцит ре-
сурсів (наприклад, автомобілів Євро-3 і вище), що може привести до 
підвищення вартості багатьох процесів.

Сприяти розвитку логістики в Україні, на думку міжнародних ком-
паній, можуть іноземний досвід (24 %), залучення інвестицій в тран-
спортну інфраструктуру (24 %), державна підтримка (18 %). Українські 
логістичні оператори також наголосили на необхідності залучення ін-
вестицій у транспортну інфраструктуру (25,4 %), використання інозем-
ного досвіду (21 %), а також спрощення процедур торгівлі за рекомен-
даціями ООН (19,4 %) [7].

Розглянемо конкретні приклади використання інновацій у логістич-
них процесах.

В Україні в теперішній час активно розвивається ринок інтернет-
торгівлі: у 2015 році динаміка зростання становила 32 %, у 2016 р. – 
35  %, а обсяг досягає 1,5 млрд євро.

Враховуючи попит, все більше компаній шукають свою нішу в інтер-
нет-просторі, відповідно, такі тенденції впливають на усі дотичні галу-
зі. Пошук нових можливостей для задоволення потреб клієнтів змушує 
ринок рухатись вперед, стимулює появу нових рішень та пропозицій 
для інтернет-бізнесу.

За попередніми даними дослідження, яке наразі проводить компанія 
Ukrainian E-commerce Expert, частка e-commerce серед клієнтів логіс-
тичних компаній становить 60-70 %. Орієнтуючись на запит клієнта, 
українські логістичні оператори пропонують відносно нову послугу – 
фулфілмент. Її суть: логістичний оператор пропонує аутсорс для інтер-
нет-магазину, починаючи від власного call-центру для прийому заявок, 
закінчуючи доставкою товару до кінцевого споживача.

Однак на даному етапі аналіз українського логістичного ринку де-
монструє, що чіткого визначення фулфілменту, як і пакету опцій, що 
передбачені послугою, поки немає.
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Найбільш затребуваними є послуги зі складського зберігання та до-
ставки товарів. Серед потенційно затребуваних послуг також комплек-
тація замовлень, робота з поверненнями, робота із залишками товару на 
складі та послуги call-центру. Найменш затребуваною є доставка товару 
від постачальника на склад оператора. Наразі власники інтернет-бізнесу 
зовсім не зацікавлені в передачі на аутсорс послуг, що передбачають кон-
такт з клієнтами (маркетинг, продажі, ведення сайту інтернет-магазину).

Рушіями послуги фулфілмент в Україні експерти називають компа-
нії, у яких складська логістика є основним видом діяльності, поштових 
операторів та багатопрофільні корпорації.

При цьому 3PL оператори, спеціалізацією  яких є складська логіс-
тика, обєднуються із поштовими службами задля доставки товару до 
кінцевого споживача. Поштові ж оператори, не маючи достатньо розви-
нутих складських потужностей, користуються послугами інших логіс-
тичних операторів.

Серед компаній, які надають послугу фулфілмент, найбільш впіз-
навані в Україні - Нова Пошта, ZAMMLER, Raben, Міст Експрес, FM 
logistic та MTI.

До переваг фулфілменту, на яких роблять акцент гравці ринку логіс-
тики, належать оптимізація процесів для інтернет-магазину, зменшен-
ня витрат, вивільнення фінансових та людських ресурсів для розвитку 
компанії, побудова більш конкурентоспроможної моделі бізнесу і мож-
ливість додаткових вигідних пропозицій кінцевим споживачам.

Разом із цим фулфілмент доцільно використовувати не усім інтер-
нет-магазинам.

Малоймовірно, що клієнтами послуги фулфілменту можуть бути 
інтернет-магазини, у яких незначна кількість замовлень, які продають 
дрібний та дорогий товар, а також товар з обмеженими термінами до-
ставки.

Товарні групи, реалізацією яких займаються потенційні клієнти фул-
філменту: побутова техніка, побутова хімія, одяг, автотовари.

Проте разом із розвитком послуги є ряд проблем, які стримують її 
ріст. Одна з яких – настороженість клієнтів. Фулфілмент вимагає інте-
грації IT-процесів клієнта та надавача послуги. Як правило, інтернет-
магазини до цього не готові.

Серед побоювань також такі: страх витоку інформації про клієнтів 
та постачальників, втрата контролю над процесами складського збері-
гання та доставки.
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Ще одна перешкода до ефективної співпраці – неготовність самих 
логістичних операторів працювати в режимі інтернет-магазину, адже це 
вимагає певного навчання персоналу, забезпечення оперативної достав-
ки, передбачає сезонні «піки» продаж.

Враховуючи всі аспекти, складно спрогнозувати перспективи послу-
ги фулфілмент, як і розвиток e-commerce в цілому. З одного боку, можна 
очікувати істотних змін на ринку інтернет-магазинів (переструктуру-
вання самого ринку і зміна гравців), з іншого боку – розвиток нових, 
більш затребуваних логістичних послуг [8].

Як було зазначено вище, на Україні послуги фулфилменту надає 
компанія ZAMMLER, яка розподіляє обов’язки з клієнтами-інтернет 
магазинами таким чином: інтернет-магазин займається вибором поста-
чальників і маркетингом, а всю логістику передає на якісний аутсор-
синг компанії ZAMMLER, чим значно зменшує свої витрати і покращує 
сервіс клієнта. При цьому компанія пропонує клієнтам - інтернет-мага-
зинам такий набір опцій: 
– прийом товарів від постачальника;
– зберігання;
– обробка замовлень (колл-центр);
– комплектація, упаковка замовлення (мінімізована можливість по-

милки);
– автоматичний розрахунок вартості доставки замовлення;
– доставка до дверей кур’єрською службою;
– звітність;
– обробка повернень;
– платіжний сервіс (прийом оплати від одержувача);
– послуги фотостудії.

В результаті замовники отримують такі переваги:  
– комплексний сервіс;
– індивідуальні рішення;
– персональний менеджер;
– привабливі комерційні умови;
– низький показник помилок (0,02 %);
– високий ступінь залученості та відповідальності за проект;
– скорочення витрат на складські приміщення, комунікації, персонал;
– оптимізація операційних витрат: скорочення витрат в ІТ і капіталь-

них витрат у складські приміщення;
– можливість відстеження показників ефективності складу;
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– надання найбільш оптимального виду доставки і оплати;
– оплачуються тільки отримані послуги.

Тобто ми бачимо, що компанія, яка надає послуги фулфілменту, є 
повноцінним відповідальним партнером [9]. 

Наведемо декілька прикладів інноваційних технологій, які вже впро-
вадили глобальні компанії в управління логістикою.

Amazon Logistics не раз заявляла про те, що хоче використовувати 
мобільні повітряні дрони для доставки товарів покупцям.

Крім того, Amazon запатентувала будівництво док-станцій для дро-
нів на ліхтарях і лобіює дозвіл доставки безпілотними літальними апа-
ратами за межами США. На складах Amazon працює понад 30 тисяч 
роботизованих систем – вантажників, які повністю автоматизували 
процес зберігання, комплектування та упаковки.

Щоб ефективно розподіляти товари, Amazon потрібно близько 90 
великих центрів. За допомогою роботів інтернет-гігант скоротив опера-
ційні витрати на 20 %, що в грошовому еквіваленті становить 22 міль-
йони доларів на кожен склад. У 2016 році Amazon оголосив про запуск 
європейської програми фулфілмента.

FedEx бізнес-розвиває напрямок сенсорної логістики, яка представ-
ляє собою сервіс для контролю ланцюжка поставок в реальному часі 
– не тільки від точки відправлення до точки призначення, а в режимі 
постійного спостереження.

Тобто ще до того, як посилка покине місце відправлення, є можли-
вість дізнатися, чи міститься вона в правильному температурному ре-
жимі, чи проставлено  на упаковці потрібне маркування.

DHL оснащує контейнери пристроєм SmartSensor, яке використовує 
надвисокочастотні RFID мітки і вбудовані температурні датчики. Це до-
зволить клієнтам компанії відслідковувати температурні режими пере-
везень і отримувати попереджувальний сигнал у разі їх порушення.

Мітка SmartSensor зчитується в декількох точках: на станції відправ-
лення, в той момент, коли об’єкт залишає станцію і коли вирушає з цієї 
станції для доставки за відповідною адресою.

DB Schenker оголосив про партнерство з uShip, в рамках якого зро-
бить онлайн-платформу для перевізників під назвою Drive4Schenker. 
Запуск платформи планується в цьому році.

Ексклюзивний контракт американської логістичної платформою 
uShip обійшовся компанії в десятки мільйонів доларів і буде діяти 5 
років на території Європи. Drive4Schenker використовує технологію 
американської компанії для автоматизації управління стороннім тран-
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спортом (з компанією працює більше 25 тисяч індивідуальних переві-
зників) [10].

Але найбільший розвиток мають інноваційні інформаційні технології 
у системі управління логістичними процесами підприємства. 

Так, ще одним новим корисним напрямком логістики є інтралогіс-
тика. Інтралогістіка або внутрішня логістика – термін, що охоплює всі 
продукти, компоненти і процеси, пов’язані зі здійсненням, управлінням, 
контролем та оптимізацією таких внутрішньовиробничих процесів, як 
зберігання, транспортування і маркування матеріалів на складах промис-
лових підприємств. У всіх цих сферах інтралогістіка зайнята пошуком 
універсальних і в той же час легко підлаштовується під конкретні умови 
технологій. Внутрішня логістика також оптимізує інформаційні потоки 
між різними «вузлами логістики» на підприємстві (наприклад, виробни-
чими відділами, центрами розподілу, і т. д.). До необхідності консоліда-
ції зусиль виробників обладнання, систем і компонентів для внутрішньої 
логістики, розробників програмного забезпечення, перш за все привів 
пошук нових можливостей і рішень, що знижують вартість продукції. В 
останні роки в Європі, в Японії, Китаї і Південній Кореї, роль саме цього 
сектора економіки незмінно зростала, і саме тут проводилися найбільш 
серйозні дослідження, сюди вкладали значні інвестиції.

Грамотно побудовані внутрішньовиробничі або інтралогістічні 
системи дозволяють ефективно управляти матеріальними потоками в 
рамках одного циклу виробництва продукції. Критеріями оптимізації 
функціонування внутрішньовиробничих логістичних систем зазвичай 
є мінімум собівартості виробництва і мінімум часу виробничого циклу 
при забезпеченні заданого рівня якості готової продукції.

Загальна структура інтралогістіки може функціонувати як інтегро-
вана, зовнішня або внутрішньовиробнича логістична система в залеж-
ності від ступеня охоплення базисних логістичних активностей і цілей 
синтезу. Для досягнення цієї мети управлінський вплив в мікрологіс-
тичній системі реалізуються зазвичай на внутрішньо фірмовому рів-
ні спеціальним відділом логістики або інтегральним менеджером, які 
ухвалюють рішення і координують роботу всіх елементів системи.

Проблема логістики із загальною стратегією розвитку – проблема 
багатьох сучасних підприємств. Часто компанія прагне налагодити про-
цеси переміщення товарів, не вирішивши таких стратегічних питань, 
як рівень і форма присутності в регіонах або організація дистрибуції. 
Організація ж логістики безпосередньо залежить від того, чи буде ком-
панія відкривати і далі свої філії.
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Наприклад, велике число покупців і нерівномірне завантаження 
складу створює натовп, що веде до падіння якості обслуговування і 
зростання невдоволення клієнтів. Також суттєвою проблемою для бага-
тьох великих компаній є нерівномірність відвантажень. 

Централізація інформаційних потоків і створення єдиного інформаційно-
го простору дозволять, наприклад, в будь-який момент відстежувати стан ви-
робництва і складів і оптимізувати такі логістичні процеси, як переміщення 
продукції, управління запасами.

Значення інтралогістіки в компанії зростає зі збільшенням кількості та 
інтенсивності товарних потоків, в ході розширення діяльності або в умовах, 
коли сама специфіка продукції та ринку вимагає високої оперативності [1].

Так, спеціалісти підрахували, що близько 70 % вартості кінцевого 
продукту становлять витрати на упаковку, зберігання і транспортування 
продукту; тільки 5 % часу витрачається на виробництво продукції, а ре-
шта 95 % –  на логістичні операції; до 50 % оборотного капіталу компа-
нія витрачає на запаси продукції. Саме тому так важливо організувати 
оптимальну систему переміщення матеріалів, товарів і потоку інформа-
ції між ключовими пунктами в рамках одного підприємства, складу або 
складських комплексів

Основні причини впровадження інтралогістіки на підприємствах 
промисловості в Україні: глобалізація, концентрація виробників і спо-
живачів (мережеві магазини), зростаючі вимоги споживачів, пошук 
шляхів зниження собівартості виробництва, скорочення втрат, повер-
нень і пересортиці, виробництво нової продукції, циклічність відванта-
жень, обмеженість площ під склади, велика кількість пунктів відванта-
ження (покупців) з різним об’ємом і асортиментом і т.д.

При цьому основна проблема впровадження інтралогістіки на під-
приємствах – точність прогнозування або стратегічне планування роз-
витку підприємства.

Основні завдання: структурування та оптимізація процесів при-
ймання, обробки, зберігання та відвантаження продукції; раціональне 
розміщення стелажів, проходів та інших приміщень на складі; створен-
ня гнучких інформаційних потоків для обліку і контролю продукції, її 
надходження і відвантаження.

Головні компоненти інтралогістіки: конвеєрні системи, стелажі, ван-
тажно-розвантажувальна техніка (навантажувачі, штабелери, AGV), 
інформаційна та ідентифікаційна система, кадри. В окремих випадках 
використовують пакувальні машини, машини, що зважують, роботизо-
вані системи.
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Перед прийняттям остаточного рішення про необхідність впрова-
дження змін у інтралогістиці, в першу чергу, провести аналіз у таких 
напрямках:
−	 АВС аналіз;
−	 проаналізувати  інформацію про випуск нової продукції, її упаковку 

та спосіб відвантаження;
−	 провести аналіз «вузьких» організаційних та інформаційних місць;
−	 провести аналіз способу ведення документообігу;
−	 проаналізувати можливості і площі для розширення або будівни-

цтва нового складу;
−	 проаналізувати наявність на підприємстві системи керування скла-

дом (WMS) і її зв’язок з ERP підприємства [2]. 
Для підвищення ефективності інтралогістики слід застосовувати но-

вітні логістичні рішення по таким напрямкам: 
−	 PICK & PACK – рішення по сортування та пакування, в тому числі 

обладнання для зважування та вимірів;
−	 STORE & LOAD – автоматизовані системи зберігання та складу-

вання, стелажні системи, заводське обладнання, піддони, контейне-
ри, вантажно-розвантажувальне устаткування і комплексні системи 
складування і навантаження;

−	 MOVE & LIFT – інновації в області підйомно-транспортних техно-
логій, в тому числі промислових вантажівок, систем безперервної 
обробки вантажів і портового обладнання, кранів і іншого підні-
мального встаткування, автовишок;

−	 Система iGoEasy (категорія «Автоматично керовані транспортні за-
соби») – автоматизоване управління складською технікою здійсню-
ється через додаток, яке можна повністю налаштувати, використо-
вувати і контролювати за допомогою iPad [3].

Як ми бачимо з вищенаведених прикладів, підприємства, завдяки 
новим технологіям, намагаються автоматизувати логістичні процеси, 
тим самим, зменшуючи кількість працівників.

Від використання робочої сили пропонують відмовитись і розробни-
ки безпілотних автомобілів, у тому числі  вантажівок.

Безпілотний автомобіль – транспортний засіб, обладнаний системою 
автоматичного управління, яке може пересуватися без участі людини.

Перевагами використання безпілотних автомобілів є:
– перевезення вантажів в небезпечних зонах, під час природних і тех-

ногенних катастроф або військових дій;
– зниження вартості транспортування вантажів і людей за рахунок 
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економії на заробітній платі водіїв;
– більш економічне споживання палива і використання доріг за раху-

нок централізованого управління транспортним потоком.
– економія часу;
– у людей з ослабленим зором з’являється можливість самостійно пе-

реміщатися на автомобілі;
– мінімізація людських  жертв у разі ДТП;
– підвищення пропускної спроможності доріг за рахунок звуження 

ширини дорожніх смуг.
Недоліками використання безпілотних автомобілів є:

– невизначена відповідальність за заподіяння шкоди;
– втрата можливості самостійного водіння автомобілем;
– надійність програмного забезпечення;
– відсутність досвіду водіння  в критичній ситуації;
– втрата робочих місць людьми, чия робота пов’язана з водінням 

транспортних засобів;
– мінування безпілотних автомобілів.

Деякі системи покладаються на інфраструктурні системи (напри-
клад, вбудовані в дорогу або біля неї), але більш просунуті технології 
дозволяють симулювати присутність людини на рівні прийняття рішень 
про керування та швидкість, завдяки набору камер, сенсорів, радарів і 
систем супутникової навігації.

В даний час, безліч компаній займається розробкою своїх продук-
тів для масового ринку, включаючи General Motors, Volkswagen, Audi, 
BMW, Volvo, Nissan, Google, Cognitive Technologies і інші.

У 2008 році, в General Motors заявили про плани щодо початку тесту-
вання безпілотного автомобіля в 2015 році і можливого запуску продукту 
на ринок до 2018 року [16] Пізніше, в травні 2016 року, GM і LYFT (Uber) 
конкурент заявили, що протягом року почнуть тестування самоврядного 
таксі – електромобіля. Автопілот буде від Cruise Automation [14] [15]. 

У 2009 році Королівська інженерна академія наук Великобританії за-
явила, що безпілотні вантажні автомобілі можуть з’явитися на дорогах 
Великобританії до 2019 року [13]. 

З квітня 2011 р. в лондонському аеропорту Хітроу були  повністю 
запущені автоматичні маршрутні таксі (міні-автобуси): 
– швидкість до 40 км / год ;
– місткість – 4 людини; 
– економніше  автомобілів на 70 %, 
– економніше  звичайних автобусів на 50 %. [16]. 
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Компанія Nissan планує поетапно оснащувати свої автомобілі Nissan 
Qashqai функцією напівавтономного водіння, починаючи з 2017 року 
[17].

Безпілотний автомобіль британської фірми Delphi Automotive про-
їхав майже 5,5 тис. км. від Сан-Франциско до Нью-Йорка за 9 днів [16].

Компанія Volvo тестує напівавтономний дорожній поїзд для авто-
трас, який може почати використовуватися до 2020 року [18] .

BMW збирається випустити перший безпілотний електромобіль в 
2021 р. [19].

Висновки та пропозиції. Таким чином, ми можемо зробити висно-
вки, що в теперішній час  ми спостерігаємо зміну глобального тренду 
логістики в Україні в бік сталого та якісного розвитку. Це дозволить ре-
алізувати величезний логістичний потенціал України, перетворити ло-
гістику в галузь національної економіки, яка допоможе підприємствам 
нашої країни стати більш конкурентоспроможними та прибутковими. 
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Summary
The features of the development of Ukrainian logistics at the present stage are 

investigated. The advantages of their introduction in modern Ukrainian enterprises are ana-
lyzed. The main paradoxes of logistic market are viewed. The issues and perspectives of 
innovation implementation to the logistic activity of Ukrainian enterprises are analyzed.  
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АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
СУПЕРМАРКЕТАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

У статті розглядаються найпоширеніші управлінські технології, що за-
стосовуються в управлінні супермаркетами роздрібної торгівлі. Технології стосу-
ються управління бізнес-процесом руху товарів магазина. Важливим напрямом є 
управління асортиментом супермаркету та продажами. Розглянуто інструменти 
управління персоналом. Також розглянуто основи впровадження інформаційних 
технологій  та управлінських звітів.

Ключові слова: роздрібна торгівля, супермаркет роздрібної торгівлі, біз-
нес-процес руху товарів,  управління асортиментом, управління персоналом, управ-
лінські звіти 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Слід зазначити, що 
на процес впровадження управлінських технологій впливає специфіка 
тієї галузі, в якій компанія здійснює свою діяльність.  Будь-якій компанії 
необхідно враховувати особливості тієї галузі, в якій вона функціонує, 
при здійсненні своєї операційної діяльності і при плануванні стратегії 
поведінки на майбутнє.  Роздрібна торгівля не є винятком.  В даний час, 
в період розвитку ринкових відносин, пов’язаний з досить швидкими 
темпами виникнення нових торгових підприємств, насиченням ринку 
споживчими товарами, зростає значення стратегічного менеджменту в 
цій галузі підприємницької діяльності,а швидкий розвиток роздрібних 
мереж потребує впровадження сучасних технологій управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку з тим, що в да-
ній статті досліджено  галузь роздрібної торгівлі, було проаналізовано 
ряд наукових джерел, присвячених цій діяльності, особливостям стра-
тегічного планування в роздробі, аналізу її складових елементів, осо-
бливо товарного асортименту, закупівель, ціноутворення та просуван-
ня. З цією метою були вивчені джерела таких зарубіжних і вітчизняних 
авторів: Є. В.  Мачнев, В. Снегірьова, В. В. Апопій, М. Леві, Б. Вейтц, 
Б.  Еванс, А. Страк, Д. Діон, Ф. Котлер, М. Салліван, Д. Едкок.
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Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз існуючих ефек-
тивних управлінських технологій в компаніях роздрібної торгівлі та їх 
практичне застосування для вирішення задач менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринкова орієнтація су-
часної економіки висуває дуже високі вимоги до задоволення попиту 
споживачів.  Найбільшими можливостями щодо забезпечення якісного, 
повноцінного і швидкого задоволення запитів покупців мають сучасні 
супермаркети роздрібної торгівлі.  Кількість їх збільшується з кожним 
роком в багатьох містах, а багато вже об’єднані у великі національні 
і регіональні мережі супермаркетів, які налічують до кількох десятків 
і навіть сотень магазинів.  Разом з кількісним зростанням, одночасно 
зростають вимоги, що пред’являються до таких супермаркетів, почи-
наючи від зовнішнього вигляду, технології обслуговування клієнта і за-
кінчуючи комплексним управлінням.  

Принципи управління супермаркетом формуються на основі управ-
лінських технологій, розроблених і затверджених в конкретній компа-
нії.  Основний вплив при формуванні бази управлінських технологій 
складають соціально-демографічні умови і ментальні особливості кон-
кретної нації і регіону.  Останнім часом значний вплив став надавати 
міжнародний досвід і технології управління роздрібної торгівлі, що ви-
користовуються в великих міжнародних мережах.  

Можна виділити наступні основні напрямки та бізнес-завдання в 
управлінні супермаркетом: 

1. Управління бізнес-процесами руху товарів в супермаркеті.  
2. Управління асортиментом.  
3. Управління персоналом.  
4. Інформаційне забезпечення та управлінські звіти.  
Кожен напрямок заслуговує детального розгляду, представляючи 

собою окремий технологічний процес, що формує різні завдання, які 
надають спільний вплив на сукупний кінцевий результат роботи супер-
маркету – обсяг продажів і кінцевий прибуток.  

Всі їх можна об’єднати загальним гаслом – «Якісні товари, за конку-
рентними цінами, які пройшли передпродажну підготовку, розміщені в 
зручному для їх придбання місці в зручний для покупців час, в повному 
асортименті, що задовольняє запити покупців». 

1. Управління бізнес-процесами руху товарів  в  супермаркеті  
Грунтуючись на рішенні базового завдання в роботі директора су-

пермаркету – виконання плану по виторгу, необхідно розробити тех-
нології управління бізнес-процесами в рамках даного завдання, для за-
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безпечення контролю і управління рухом товарів в супермаркеті.  Для 
вирішення цього завдання доцільно розробити схему руху товару в кон-
кретному супермаркеті (тому що всі супермаркети мають відмінності 
за форматом торгівлі; площі; розташуванню основних і допоміжних: 
входів, шляхів руху покупців, приміщень, складів, холодильних камер; 
існуючої інфраструктури).  Далі визначити зони, етапи, шляхи руху, 
відповідальних посадових осіб на всіх стадіях цього руху від входу то-
вару на приймання до виходу товару через касовий блок.  Ця схема до-
помагає всім структурним підрозділам забезпечити злагоджену роботу, 
контроль і аналіз їх діяльності.  

В рамках бізнес-процесу руху товару в супермаркеті можна виділити 
кілька основних етапів: 
−	 замовлення товару від постачальників, з розподільних центрів, це-

хів власного виробництва;  
−	 прийом товару;  
−	 переміщення товару на склад, формування замовлення на видачу 

товару зі складу, відвантаження товару на торговий зал по відділах, 
переміщення товару зі складу в торговий зал;  

−	 викладка та розміщення товару в торговому залі;  
−	 вибір і завантаження товару покупцям;
−	 надходження товару на касу, сканування, оплата товару, упаковка 

товару;  
−	 контроль крадіжок;  
−	 доставка товару покупцеві.  

Схема і опис бізнес-процесу руху товару в супермаркеті дозволяє за-
безпечити контроль за роботою і взаємодією підрозділів, проводити ана-
ліз і виявляти вузькі місця і потенціал підвищення основних показників: 
−	 обсяги виручки; 
−	 обсяги реалізованої продукції; 
−	 оборотність грошей і товарів; 
−	 коефіцієнт використання торгових площ.  

Формування бізнес-процесу руху товару в супермаркеті необхідно і 
для забезпечення правильної ротації товару.  Одна з найпоширеніших 
формул: товар складається, вивозиться в торговий зал і викладається на 
стелажі за принципом FI - FO («перший прийшов – перший пішов»).  
Але можливі й інші підходи, в залежності від специфіки товарів, сезон-
ності і місцевих особливостей.  

2. Управління асортиментом і продажами
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Для підготовки продажів необхідно враховувати основні закономір-
ності в специфіці продажу різних товарів: 

1. Категорування товарів FOOD - NONFOOD.  
2. Поняття складного та простого товару. 
 Категорування товарів FOOD - NONFOOD – основний метод ви-

значення товарів першої необхідності.  Світова класифікація товарів за 
ступенем затребуваності їх покупцями: FOOD - товари першої необхід-
ності, NONFOOD - товари не першої необхідності.  

Товари категорії FOOD можна виділити в укрупнені групи: 
1. Продукти харчування;  
2. Алкоголь;
3. Тютюнові вироби;  
4. Косметика і парфуми щоденного користування;  
5. Пральні і миючі засоби;  
6. Одноразовий посуд, паперові рушники, серветки, витратні матері-

али  догляду за будинком;  
7. Засоби догляду за домашніми тваринами, корм для тварин;  
8. Квіти для будинку, засоби по догляду за квітами для будинку;  
9. Товари торгових акцій (новорічний, великодній і т.і. асортимент).  
Товари категорії NONFOOD мають підкатегорії: 
1. NONFOOD підвищеного попиту (одяг широкого попиту, автоаксе-

суари для всіх авто, домашня електроніка).  
2. NONFOOD непідвищення попиту (ексклюзивний одяг, автозап-

частини торгової марки, електроніка спеціального призначення).  
Поняття простого і складного товару. 
Приклад простого товару – жувальна гумка Wrigleys – повинен пе-

ребувати на активних купівельних потоках;  не вимагає високого залу-
чення в процес покупки;  просування за рахунок експлуатації емоцій і 
задоволення.  

Приклад складного товару – пральна машина ARDO – високе залу-
чення покупця в процес покупки;  рішення про купівлю приймається 
не в магазині;  недолік купівельних знань про різні властивості товару 
перед покупкою;  складність порівняння варіантів при виборі;  сильний 
інформаційний тиск в місці покупки (продажу); продаж за рахунок ре-
путації продавця;  високий рівень тривоги перед покупкою;  складність 
досягнення задоволення після покупки;  дисонанси після покупки;  
вплив референтних груп.  

Природно, організація і підхід до продажу товарів різних категорій 
мають великі принципові відмінності.  Для раціонального управління 



121

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

асортиментом товару, який би враховував найменші зміни в смаках і 
перевагах споживачів використовуються різні інструменти.  

Одним з найбільш затребуваних є АВС-аналіз (рейтинговий аналіз 
продажів).  

АВС-аналіз проводиться для визначення фокусу і розстановки пріо-
ритетів супермаркету в продажах.  

Цілі проведення АВС-аналізу: 
−	 отримання максимального доходу від продажів;  
−	 скорочення втрат від відсутності в продажу високо рейтингових 

товарів;  
−	 ефективне управління ресурсами (бізнес-час роботи співробіт-

ників, використання торгових і складських площ, товарний запас).  
Що передбачає АВС – аналіз:
−	 аналіз власної торговельної діяльності за конкретний часовий 

період для конкретного супермаркету;  
−	 визначення рейтингів усіх проданих товарів в супермаркеті: від-

стеження зміни цих рейтингів і визначення факторів, що впливають на 
цю зміну; 

−	 визначення пріоритетів у закупівлях (АВС товари - в першу 
чергу);  

−	 контроль стабільності поставок АВС товарів;  
−	 розширення асортименту товарів на базі АВС груп, відмова від 

низькозворотніх товарів;  
−	 правильне розташування товарів в торговому залі;  
−	 координація роботи всіх відділів;  
−	 визначення впливу на рейтинг товарів в АВС групах внутрішніх 

і зовнішніх факторів.  
Методологія АВС-аналізу заснована на Законі Вільфредо Парето: 

20 % подій визначають 80 % результату, що для торгівлі означає: 80 % 
обороту дають 20 % основних товарних позицій.  

Розподіл товарів груп А, В, С в загальному обороті можна показати 
наступним чином: 20 % товарів, що становлять групи A, B, C – скла-
дають 80 % обороту.  Серед A, B, C товарів оборот групи А = 50 %, 
оборот групи В = 30 %, оборот групи С = 20 %.  У загальному обороті 
супермаркету 80% обороту, що припадають на групу АВС товарів, роз-
поділяються наступним чином між групами А, В, С – оборот групи А = 
40 %, оборот групи В = 24 %, оборот групи С = 16 %.  

На другому місці по затребуваності знаходиться XYZ-аналіз, який 
дозволяє працювати з сезонними змінами в споживанні товарів.  Сут-
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ність XYZ методу в структуризації товарів по стабільності їх споживан-
ня і можливості передбачати зміни обсягів.  Розподіл робимо за такою 
схемою: 

Група X має найбільшу стабільність, коливання в межах 10% що-
місячного обороту, тижнева передбачуваність споживання товару ста-
новить понад 90%.  

Група Y характеризується великими передбачуваними коливаннями 
(сезонністю), зміни в рамках від 10 до 40 % щомісяця, тижнева перед-
бачуваність споживання – не менше 60 %.  

Група Z є найбільш нестабільною, мінливість споживання досягає 
більш 50% щомісяця, тижнева передбачуваність – менше 50 %.  

Завдання забезпечення розрахунків показників АВС-аналізу і XYZ-
аналізу лягає на інформаційну систему супермаркету, яка повинна за-
безпечити можливість розрахунку цих показників для кожного товару 
і товарної групи на період аналізу, який може бути фіксований – день/
тиждень/місяць, або задаватися довільно. Поєднання результатів двох 
видів аналізів дозволяє провести додатковий аналіз товарної групи.  На-
приклад, виділяємо 9 категорій товару (AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, 
CY, CZ), в групу AX потрапляє товар, що приносить найбільший прибу-
ток при стабільному постійному попиті, а в CZ - найменший прибуток 
при випадковому  попиті.  

Методика аналізу асортименту всередині товарної групи /підгру-
пи.На першому етапі визначаються частки продажів марок в групі/під-
групі.  В умовах обмеженості площ, призначених під викладку товарів, 
оптимальний асортимент всередині товарної групи надзвичайно тісно 
пов’язаний з методикою викладення – бути присутнім має таку кіль-
кість позицій і видів, яке можна гідно виставити (з дотриманням пра-
вил: марка-бренд, оптимізований/мінімальний асортимент, «товар  об-
личчям», кількості фейсінга ходових позицій і ін.).  

Для визначення частки марки в продажах по групі враховуються всі 
види і ємності, що випускаються даною маркою. Список марок вибудо-
вується по спадаючій їх частки в продажах по групі – у верхній частині 
списку виявляються марки-лідери, внизу – аутсайдери.  Далі марки по-
діляються на такі групи: 
−	 група «А» – марки, що мають більше 5 % продажів по групі / підгру-

пі.  Серед них присутні явні лідери-марки, що займають 1 і 2 місця;  
−	 група «В» – марки, що мають від 2 до 5 % продажів по групі;  
−	 група «С» – марки, що мають менше 2% продажів по групі.  

Для окремих груп (наприклад «соки і води»), де присутня менша 
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кількість марок, кордони можуть бути іншими: група «А» (лідери) – 
більше 15 %, наступні групи – від 5 % до 15 % продажів і менше 5 %.  
Для марок, які потрапили до групи «В», перевіряється, чи не було іс-
тотних перебоїв з поставками, які не дозволили цій марці зайняти місце 
в групі «А», і чи не є марка перспективною.  Серед останньої групи (С) 
вже є кандидати на скорочення лінійки (видів, ємностей) та на видален-
ня.  Це марки внизу списку.  Зазвичай вони мають менше 1% продажів 
по групі.  

Як правило, в групах «В» і «С» виявляються іміджеві марки, тому 
для кандидатів на видалення обов’язково перевірити наступне: 
−	 Чи не є марка іміджевою, і чи не входить в корзину найбільш при-

вабливих покупців (наявність в найбільших чеках);  
−	 Чи є аналогічна марка з груп «А» і «В», схожа за властивостями і/

або за ціною, якщо так, то видалення виправдано;  
−	 Частка марки в прибутку.  Менш прибуткові позиції видаляються в 

першу чергу;  
−	 Рівномірність поставок.  З огляду на нерівномірність поставок буває 

складно судити, чи викликано підвищення або зниження продажів 
попитом, тому що марка просто могла довгий час бути відсутньою в 
асортименті або бути введеною в кінці аналізованого періоду.  

Одночасно з діаграмою, яка б показала структуру продажів по групі/
підгрупі, частки в продажах, необхідно аналізувати зміну продажів по 
маркам в групі по місяцях і зміна частки в продажах по місяцях.  Зміна 
структури продажів допомагає, наприклад, при оцінці спеціальних ак-
цій – якщо не відбулося збільшення продажів по групі, що просувається 
марка відбирає продажі у інших марок на період акції, що вигідно по-
стачальнику, але буває не завжди вигідно магазину, якщо просувається 
марка обрана невдало. Ще зміна структури продажів часто дозволяє ви-
значити перспективну марку.  

Видалення позицій, які мають низькі показники продажів і частку 
продажів по групі, і які не відповідають образу магазину повинно про-
водитися періодично (раз на квартал).  Також раз на квартал бажано 
розглядати введення в асортимент нових товарів, відповідно до загаль-
ної стратегії супермаркету, а не методом «проб та помилок».  

Для аналізу асортименту всередині групи можна використовувати 
також показник еластичності товарообігу:

(1)
                

Як правило, в групах «В» і «С» виявляються іміджеві марки, тому для 
кандидатів на видалення обов'язково перевірити наступне:  

 Чи не є марка іміджевою, і чи не входить в корзину найбільш 
привабливих покупців (наявність в найбільших чеках);   

 Чи є аналогічна марка з груп «А» і «В», схожа за властивостями і/або 
за ціною, якщо так, то видалення виправдано;   

 Частка марки в прибутку.  Менш прибуткові позиції видаляються в 
першу чергу;   

 Рівномірність поставок.  З огляду на нерівномірність поставок буває 
складно судити, чи викликано підвищення або зниження продажів попитом, тому 
що марка просто могла довгий час бути відсутньою в асортименті або бути 
введеною в кінці аналізованого періоду.   

Одночасно з діаграмою, яка б показала структуру продажів по 
групі/підгрупі, частки в продажах, необхідно аналізувати зміну продажів по 
маркам в групі по місяцях і зміна частки в продажах по місяцях.  Зміна структури 
продажів допомагає, наприклад, при оцінці спеціальних акцій – якщо не відбулося 
збільшення продажів по групі, що просувається марка відбирає продажі у інших 
марок на період акції, що вигідно постачальнику, але буває не завжди вигідно 
магазину, якщо просувається марка обрана невдало. Ще зміна структури продажів 
часто дозволяє визначити перспективну марку.   

Видалення позицій, які мають низькі показники продажів і частку продажів 
по групі, і які не відповідають образу магазину повинно проводитися періодично 
(раз на квартал).  Також раз на квартал бажано розглядати введення в асортимент 
нових товарів, відповідно до загальної стратегії супермаркету, а не методом «проб 
та помилок».   

Для аналізу асортименту всередині групи можна використовувати також 
показник еластичності товарообігу: 

 
Еластичність товарообігу по 𝑖𝑖 − му товару =

                                              Приріст товарообігу по 𝑖𝑖−му товару в звітному періоді
Приріст загального обсягу товарообігу                         (1) 

                 
Коефіцієнт еластичності товарообігу по окремих товарах показує, як 

змінюються продажі товару (марки) при зміні загального обсягу товарообігу по 
групі на 1 %.  За допомогою цього коефіцієнта можна визначити, за рахунок яких 
марок забезпечується основний приріст продажів по групі.  А також, які марки 
споживає велика частина покупців, в тому числі, постійні покупці супермаркету.  
Потенційно перспективні марки, як правило, мають коефіцієнт еластичності 
більше 1, менш затребувані марки – менше 1. Марки, що мають коефіцієнт 
еластичності більше 1, потрібно більш активно представляти під час сезонного 
зростання продажів по групі.  

3. Управління персоналом. 
Для успішного управління супермаркетом в цілому, важлива роль 

відводиться управлінню персоналом, на частку якого лягає забезпечення роботи 
супермаркету і реалізація поставлених завдань.  В основі технологій управління 



124

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

Коефіцієнт еластичності товарообігу по окремих товарах показує, як 
змінюються продажі товару (марки) при зміні загального обсягу това-
рообігу по групі на 1 %.  За допомогою цього коефіцієнта можна визна-
чити, за рахунок яких марок забезпечується основний приріст продажів 
по групі.  А також, які марки споживає велика частина покупців, в тому 
числі, постійні покупці супермаркету.  Потенційно перспективні марки, 
як правило, мають коефіцієнт еластичності більше 1, менш затребувані 
марки – менше 1. Марки, що мають коефіцієнт еластичності більше 1, 
потрібно більш активно представляти під час сезонного зростання про-
дажів по групі. 

3. Управління персоналом.
Для успішного управління супермаркетом в цілому, важлива роль 

відводиться управлінню персоналом, на частку якого лягає забезпечен-
ня роботи супермаркету і реалізація поставлених завдань.  В основі тех-
нологій управління персоналом лежать, з одного боку, особисті якості 
керівника, а з іншого боку – організаційні документи і положення, що 
дозволяють регламентувати дії, обов’язки, функції кожного співробіт-
ника супермаркету.  

До таких документів і положень відносять: 
−	 організаційну структуру супермаркету; 
−	 посадові інструкції; 
−	 технологічні інструкції; 
−	 операційні карти; 
−	 схеми й описи бізнес-процесів; 
−	 стандарти, правила, вимоги загальної корпоративної культури.  
Кожен структурний підрозділ, кожен сектор виконує свою роботу 

і отримує продукт цього підрозділу або продукт цього сектора, який 
необхідний іншим підрозділам або секторам для успішного виконання 
їх роботи. Тобто  весь процес роботи супермаркету можна уявити як 
послідовність функцій, які виконуються окремими структурними під-
розділами, при цьому продукт кожного підрозділу вносить свій внесок 
у створення продукту супермаркету. Для того, щоб супермаркет був зла-
годжено працюючою структурою, необхідно щоб кожен співробітник 
ознайомився з організаційними документами компанії, що належать до 
його діяльності, проводити регулярне навчання і перевірку знань (не 
рідше одного разу на місяць) і діяв згідно даних організаційних доку-
ментів.  Яку ж важливу інформацію несуть ці документи?  

Організаційна структура супермаркету є схема, яка буде показувати 
підпорядкування і взаємозв’язок підрозділів і конкретних посад.  
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Посадові інструкції розробляються на кожну посаду і визначають 
відповідність кваліфікаційним вимогам, призначення посади, функці-
ональні обов’язки, взаємини, відповідальність, права і умови роботи.  

Технологічні інструкції містять перелік основних і додаткових 
обов’язків працівника протягом робочої зміни (наприклад, для продав-
ця це початок робочої зміни, підготовка відділу до роботи, перевірка 
наявності та відповідності цінників, викладка товару, підготовка товару 
до повернення / обміну, переоцінка товару, прийом товару,  замовлення 
товару, робота з відвідувачем, закінчення робочої зміни).  

Операційні карти докладно описують кожну операцію, послідов-
ність виконання та час, необхідний для виконання операції.  

Бізнес-процеси у вигляді схем і описів до схем є технологією ви-
конання тієї чи іншої операції: фактичний стан ділянки роботи, його 
оцінка, необхідні дії, місце дії, функціональний виконавець.  

Стандарти – це вимоги, встановлені в компанії для кожного підрозді-
лу і посадових осіб, засновані на посадових та технологічних інструк-
ціях, що дозволяють об’єктивно оцінити роботу всіх підрозділів і су-
пермаркету в цілому.  

Правила внутрішнього розпорядку містять вимоги, що 
пред’являються до поведінки співробітників на об’єкті: пропускний 
режим, режими технологічних перерв і перерв на обід, вимоги до зо-
внішнього вигляду і т.д. 

Вимоги загальної корпоративної культури зводяться до позитивно 
налаштованого персоналу, готового прийти на допомогу покупцям і ко-
легам, який лояльно ставиться до компанії, здатного до самонавчання і 
ініціативного росту.

 Ефективна робота з персоналом дозволяє забезпечити необхідний 
рівень кваліфікації співробітників, що гарантує забезпечення вимог до 
якості роботи супермаркету, коли всі структурні підрозділи та посадові 
особи знають кому, коли, що робити і який продукт праці повинен бути 
отриманий в результаті їх діяльності.  

4. Інформаційне забезпечення та управлінські звіти.
Управління супермаркетом роздрібної торгівлі передбачає детальне 

забезпечення всіх вищеописаних напрямків і методик.  Їх здійснення 
неможливо без використання відповідного інформаційного забезпечен-
ня.  Результатом роботи даного напрямку є забезпечення керівника та 
менеджерів своєчасною, достовірною, релевантною інформацією. У 
цьому випадку на допомогу приходить програмне забезпечення що  ви-
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користовується, бази даних супермаркету і єдина інформаційна систе-
ма, які дозволяють формувати управлінські звіти і аналітику.  

Для прийняття управлінських рішень в супермаркеті використову-
ються наступні звіти, що формуються інформаційною системою: 

Звіт «Продажі по групах товару»: 
−	 формується по групах/підгрупах товару, відображає продажі в кіль-

кісному і сумарному вираженні;  
−	 несе порівняльний характер даних по обороту і доходу відділів, то-

варних груп/підгруп;  
−	 визначає % частки в обороті відділів, товарних груп /підгруп;  
−	 визначає % зміни до попереднього року,% зміни до плану;  
−	 володіє накопичувальною силою (дані накопичуються по місяцях, 

% зміни до накопичених даних попереднього року).
Звіт «Ефективність продаж»: 

−	 призначений для визначення ефективності використання торгової 
площі під торгівельним і технологічним устаткуванням;

−	 визначає величину обороту (доходу) з 1 м2 площі під торгівельним і 
технологічним устаткуванням за період;  

−	 несе порівняльний характер між відділами, групами товарів в різні 
періоди;  

−	 є основою для прийняття рішення по мерчандайзингу товарних 
груп і товарних позицій.  

Динамічний звіт «Management report»: 
Містить розділи: 

−	 план 
−	 результат
−	 відсоток розбіжності.

Формується запитами на вимогу, на основі вибраних показників.  
Дозволяє контролювати:
−	 оборот, дохід;  
−	 стан товарних залишків;  
−	 оборотність товарів;  
−	 ліквідність;  
−	 активність товарів в promotion акціях;  
−	 продуктивність праці;  
−	 списання товарів;  
−	 неліквіди;  
−	 недостачі за результатами переобліку;  
−	 плинність кадрів.  
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Висновки та пропозиції. Тільки ретельний комплексний аналіз всіх 
цих звітів може дати підставу для прийняття ефективних управлінських 
рішень і здійснення різних управлінських дій керівником і менеджера-
ми супермаркету роздрібної торгівлі, для забезпечення його ефективної 
роботи.  

Знання і активне використання всіх перерахованих технологій і 
методик забезпечує сучасному супермаркету роздрібної торгівлі мож-
ливість ефективної роботи, а його керівництву і персоналу потужний 
інструментарій для аналізу і самооцінки своєї роботи, що в підсумку 
дозволяє досягти стабільної і грамотної роботи.  

Хотілося б ще підкреслити, що тільки комплексний підхід заснований 
на всіх перерахованих методиках і технологіях дасть бажаний результат, 
концентрація тільки на одному напрям, без підтягування інших пов’язаних 
областей – шлях в глухий кут на гребені першого легкого успіху.  

Результатом їх застосування стало поліпшення основних показни-
ків роботи супермаркету, прозорість структури управління і звітності.  
Управлінські технології є елементом бізнес-стратегії, що дозволяє за-
безпечувати ефективну роботу супермаркету, підтримувати продажу 
основних товарних груп і активно розвивати нові напрямки в даному 
форматі.
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ANALYSIS OF MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN 
SUPERMARKETS OF RETAIL TRADE

The article deals with the most common management technologies used in the 
management of retail supermarkets.  These technologies include technologies related to 
the administration of the business process of goods movement in the store. An important 
research sphere is the management of the supermarket assortment and sales. Also the 
tools of personnel management are considered in the article. The basics of implementa-
tion of information technologies and management reports are considered.  

Keywords: retail trade, retail supermarket, business process of goods move-
ment, assortment management, personnel management, management reports.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА (EQ) СОГЛАСНО ТЕОРИЯМ ХОЛЛА И 
ЛЮСИНА

В статье рассмотрено понятие эмоционального интеллекта и различные 
методы его оценки. Изучено понятие эмоционального интеллекта в целом, а также 
его аспекты. Рассмотрены подходы к оценке и измерению уровня эмоционального 
интеллекта и его отдельных элементов. Приведена сравнительная характеристика 
двух практических методов измерения данного показателя и даны рекомендации 
для получения максимального объема информации, необходимого для получения 
объективных результатов касательно данных методов.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект (EQ), интеллект, межлич-
ностные отношения, психологический интеллект, восприятие информации, вну-
триличностные черты, характер, психология, экспрессия, эмпатия, эмоции, само-
мотивация, менеджмент, самоменеджмент.

Постановка проблемы в общем виде. Об эмоциональном интел-
лекте сегодня говорят часто и много. Необходимость развивать эмоцио-
нальный интеллект не раз доказана учеными и различными примерами 
из жизни и бизнеса.

Очевидно, что человек, у которого уровень эмоционального ин-
теллекта выше, более адекватно воспринимает реальность и гораздо 
эффективнее реагирует на нее и взаимодействует с ней. Это касается 
почти всех коммуникаций – и межличностных, и социальных; субъек-
тивных и объективных переживаний; абстрактных и конкретных поня-
тий. Таким образом, эмоциональный интеллект стал одним из новых 
инструментов для управления бизнесом, построения эффективных ком-
муникаций и управления.
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Анализ последних исследований и публикаций. Данное понятие 
введено в научный обиход П. Саловеем и Дж. Майером. Первые концеп-
ции эмоционального интеллекта возникли в 1990 году, с тех пор разные 
авторы трактуют это понятие весьма разнообразно. По определению 
Дж. Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо, это группа ментальных способ-
ностей, которые способствуют осознанию и пониманию собственных 
эмоций и эмоций окружающих (модель способностей).

Идея эмоционального интеллекта развилась из понятия социально-
го интеллекта, которое разрабатывалась такими авторами, как Эдуард 
Торндайк, Джой Гилфорд, Ганс Айзенк [7]. В развитии когнитивной на-
уки в определенный период времени слишком много внимания уделя-
лось информационным, «компьютерообразным» моделям интеллекта, а 
чувственная составляющая мышления была на вторых ролях.

Постановка задания. На сегодняшний день существуют различные 
подходы и методики анализа уровня эмоционального интеллекта. При 
этом следует отметить, что и показатели, и источники для их опреде-
ления разнятся в зависимости от той или иной концепции. Поэтому 
крайне важной является необходимость проследить взаимозависимость 
различных подходов к определению способностей человека работать с 
эмоциями и чувствами.

Изложение основного материала исследования. Коэффициент 
эмоциональности (Emotionality Quotient, EQ) – относительно недавно 
появившийся показатель эмоциональной развитости человека, исполь-
зуемый как альтернатива коэффициенту интеллекта (IQ), точнее, как 
дополнение к последнему, так как эти два показателя явным образом не 
связаны. По мнению многих психологов, высокий EQ в жизни гораздо 
важней высокого IQ [5].

Эмоциональный интеллект (англ. Emotional intelligence, EI) – спо-
собность эффективно разбираться в эмоциональном аспекте жизни че-
ловека: распознавать эмоции и эмоциональный подтекст отношений, 
управлять своими эмоциями для решения задач, связанных с взаимоот-
ношениями и поведением.

Восприятие информации происходит через сенсорные системы. При 
этом сначала действуют ключевые области мозга, а потом идут реакции 
вегетативной нервной, мышечной и других систем. Взаимодействие с 
информацией, с самим собой и окружающим миром строится в зави-
симости от степени развития ключевых драйверов эмоционального ин-
теллекта: осознанности, самооценки, мотивации, адаптивности.
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Драйверы фактически содержат в себе основные особенности лич-
ности, но они не являются неизменными и могут развиваться.

Каждый драйвер можно раскрыть через четыре навыка:
1. осознанность через осознанность своих мыслей и эмоций, своего 

тела и поведения;
2. самооценка через позитивное восприятие мира и решительность, а 

также через принятие и ассертивность (способность человека не за-
висеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать 
собственное поведение и отвечать за него);

3. мотивация через стремление к самоактуализации и детерминации, 
а также через открытое восприятие нового, крепкое целеполагание 
и объективное переживание неудач;

4. адаптивность через осознанное сопереживание другому человеку 
– эмпатию, стрессоустойчивость, принятие решений и коммуника-
бельность.

В целом можно выделить два основных подхода к измерению ЭИ. 
Вокруг каждого из них ведутся активные споры, так как одни ученые 
придерживаются одного метода и считают его исключительно верным, 
другие же предпочитают второй. Критики использования «объектив-
ных» тестов, состоящих из заданий с одним исключительно правиль-
ным ответом по аналогии с традиционными тестами интеллекта, от-
мечают, что основная трудность такого подхода состоит в отсутствии 
убедительных оснований для определения правильного ответа. Мы не 
можем быть уверенны, что выбрали именно то, что нужно. Не суще-
ствует уверенности в том, что выбранный нами ответ в полной мере 
отразит действительное положение дел [2].

Например, на основании чего можно делать вывод о том, какую 
эмоцию испытывает персонаж рассказа или человек, изображённый на 
фотографии или рисунке? Для получения ответа на вопросы подобного 
рода предлагается использовать следующие подходы: 

1) оценки экспертов (но многие авторы утверждают,  что нет убеди-
тельного критерия для отбора экспертов в той или иной области – так 
как нет критериев оценки «осведомленности»); 

2) оценки большинства испытуемых (но это противоречит самой 
идее тестов интеллекта и способностей, особенно в случае сложных 
комплексных заданий, с которыми должна справляться меньшая часть 
выборки); 

3) мнение разработчиков тестовых заданий, например, актёров, ими-
тирующих эмоции при создании тестового материала, или художников, 
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создающих изображения с теми или иными эмоциями (но возникает со-
мнение, что актёры или художники достаточно точно изображают эмо-
ции, кроме того, высока вероятность, что они их утрируют и стереоти-
пизируют, что снижает экологическую валидность тестового материала 
либо выражают скорее «своё» выражение той или иной эмоции, что не 
является объективным изображением эмоционального состояния всех 
людей). 

Проблема выбора правильного ответа остаётся не решённой, при 
этом разные способы одного и того же теста нередко дают результаты, 
плохо согласующиеся друг с другом – часто результаты не дополняют 
друг друга, а наоборот противоречат друг другу.

Другой методологический подход к измерению EQ состоит в ис-
пользовании опросников с открытыми ответами. Главный его недоста-
ток – опора на самоотчёт, что входит в противоречие с попыткой из-
мерять ЭИ как один из видов интеллектуальных способностей. Одна из 
проблем использования опросников на EQ состоит в том, что они, как 
правило, слабо коррелируются с интеллектуальными тестами и значи-
тельно более тесно – с личностными опросниками. В связи с этим кри-
тиками высказывается предположение, что опросники на EQ измеряют 
скорее личные интересы и склонности человека, нежели некоторую 
комбинацию личностных черт. 

Более подробный анализ психометрических и психологических 
свойств методик, представляющих два эти подхода к измерению EQ, по-
казывает, что они слабо коррелируются друг с другом, а паттерны их кор-
реляций с методиками, измеряющими другие конструкты, совпадают не-
достаточно. К сожалению, не выработан процесс дополнения и взаимо-
действия между ними. Следовательно, можно предположить, что эти два 
типа методик измеряют либо вообще довольно разные конструкты, либо, 
в лучшем случае, разные стороны EQ. Представляется, что в сложившей-
ся ситуации оптимальным является использование в практической и ис-
следовательской работе одновременно разных методических подходов 
для оценки EQ для получения полноценной картины [10].

Разработано несколько многошкальных тестов, большинство из ко-
торых являются коммерческими продуктами, используемыми в рамках 
тренингов и программах развития эмоционального интеллекта. Пода-
вляющее большинство из них разработаны за рубежом, в нашей стра-
не это направление пока не столь популярно у исследователей и раз-
работчиков психодиагностических методик. Результаты данных тестов 
используются при назначении работников на должности, составлении 
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штатного расписания, прием на работу. Многие компании сейчас вво-
дят данные тесты в обязательную программу собеседования.

Наиболее широко используется методика М. Холла, которую пред-
ставил Е. П. Ильин. Методика предложена для выявления способно-
сти понимания отношений личности, репрезентируемые в эмоциях, и 
управления эмоциональной сферой на основе принятия решений. Она 
состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал:
−	 эмоциональная осведомленность;
−	 управление своими эмоциями (скорее эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная неригидность);
−	 самомотивация (скорее как раз произвольное управление своими 

эмоциями, исключая пункт 14);
−	 эмпатия;
−	 распознавание эмоций других людей (скорее умение воздейство-

вать на эмоциональное состояние других людей).
Уровни парциального эмоционального интеллекта в соответствии со 

знаком результатов:
−	 14 и более – высокий;
−	 8-13 – средний;
−	 7 и менее – низкий.

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом до-
минирующего знака определяется по следующим количественным по-
казателям:
−	 70 и более – высокий;
−	 40 - 69 – средний;
−	 39 и менее – низкий.

Ответ на каждое утверждение предполагает 6-балльную шкалу: от 
-3 – «полностью не согласен» до +3 – «полностью согласен». Однако 
существует некоторое несовпадение смысловой нагрузки с названием 
шкал. Мы рассматриваем управление своими эмоциями как эмоцио-
нальную гибкость, самомотивацию – как произвольное управление сво-
ими эмоциями, распознавание эмоций других людей – как способность 
воздействовать на эмоциональное состояние других людей. Также сто-
ит отметить отсутствие какой-либо информации по психометрике  дан-
ного теста, как при его создании, так и при переводе. Это лишает права 
рассматривать данную методику как адекватное и валидное средство 
измерения эмоционального интеллекта. С данной позиции удивляет ее 
широкое распространение и применение повсеместно [3].
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Вторая крайне популярная методика – тест ЭмИн Д. Люсина опи-
рается на собственную модель эмоционального интеллекта, разрабо-
танную автором. Эмоциональный интеллект определяется как спо-
собность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Как 
способность к пониманию, так и способность к управлению эмоциями 
может быть направлена и на собственные эмоции, и на эмоции дру-
гих людей. Таким образом, автор вводит понятие внутриличностного 
и межличностного эмоционального интеллекта, которые предполага-
ют актуализацию разных когнитивных процессов и навыков, но долж-
ны быть связаны друг с другом. Правда, определение, предложенное 
Д. Люсиным, перекликается с моделью Х. Гарднера, который полагал, 
что эмоциональный интеллект является частью социального интеллек-
та. Личностный интеллект разделен на интерличностый и интраперсо-
нальный, что предполагает знание о себе и других.

Автор методики исходил из определения эмоционального интеллек-
та как способности к пониманию и управлению эмоциями, как свои-
ми собственными, так и чужими. Представляется, что эмоциональный 
интеллект лучше трактовать именно как когнитивную способность и 
не включать в него (как это делается в некоторых моделях) личност-
ные черты, которые могут способствовать лучшему или худшему по-
ниманию эмоций, но вместе с тем сами не являются компонентами ЭИ. 
Здесь уместна аналогия с личностными чертами, которые могут влиять 
на результаты тестов общего интеллекта (например, настойчивость, 
оптимизм), но тем не менее не входят в структуру интеллектуальных 
способностей.

На основании такой модели предлагается тест, состоящий из 40 во-
просов с ответами по 4-балльной шкале, которые группируются в 
6 факторов [8]:
1. Межличностный эмоциональный интеллект:
1. Шкала М1. Интуитивное понимание чужих эмоций,
2. Шкала М2. Понимание чужих эмоций через экспрессию,
3. Шкала МЗ. Общая способность к пониманию чужих эмоций.

2. Внутриличностный эмоциональный интеллект:
1. Шкала В1. Осознание своих эмоций,
2. Шкала В2. Управление своими эмоциями,
3. Шкала ВЗ. Контроль экспрессии.

Описание основных шкал и субшкал опросника ЭмИн:
Шкала МЭИ (межличностный ЭИ). Способность к пониманию эмо-

ций других людей и управлению ими.
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Шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ). Способность к пониманию 
собственных эмоций и управлению ими.

Шкала ПЭ (понимание эмоций). Способность к пониманию своих и 
чужих эмоций.

Шкала УЭ (управление эмоциями). Способность к управлению сво-
ими и чужими эмоциями.

Субшкала МП (понимание чужих эмоций). Способность понимать 
эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений 
эмоций (мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно; 
чуткость к внутренним состояниям других людей.

Субшкала МУ (управление чужими эмоциями). Способность вы-
зывать у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность 
нежелательных эмоций. Возможно, склонность к манипулированию 
людьми.

Субшкала ВП (понимание своих эмоций). Способность к осознанию 
своих эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин 
их возникновения, способность к вербальному описанию.

Субшкала ВУ (управление своими эмоциями). Способность и потреб-
ность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желатель-
ные эмоции и держать под контролем нежелательные.

Субшкала ВЭ (контроль экспрессии). Способность контролировать 
внешние проявления своих эмоций.

Для подсчета баллов ответы испытуемых кодируются по следующей 
схеме. Для утверждений с прямым ключом: «совсем не согласен» – 0, 
«скорее не согласен» – 1, «скорее согласен» – 2, «полностью согласен» – 
3; для утверждений с обратным ключом: «совсем не согласен» – 3, «ско-
рее не согласен» – 2, «скорее согласен» – 1, «полностью согласен» – 0.

Значения по шкалам МЭИ и ВЭИ получаются путем простого сум-
мирования соответствующих субшкал:

                                         МЭИ = МП + МУ;                                         (1)

                                              ВЭИ = ВП + ВУ + ВЭ                                         (2)

Другой способ суммирования субшкал дает еще две шкалы – ПЭ и УЭ:

                                        ПЭ = МП + ВП;                                             (3)

                                       УЭ = МУ + ВУ + ВЭ                                      (4)
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Предлагаемая модель эмоционального интеллекта, как утверждает 
автор, принципиально отличается от смешанных моделей тем, что в 
конструкт не вводятся личностные характеристики, которые являются 
коррелятами способности к пониманию и управлению эмоциями. До-
пускается введение только таких личностных характеристик, которые 
более или менее прямо влияют на уровень и индивидуальные особен-
ности эмоционального интеллекта. 

Тем не менее, данная методика не может быть отнесена и к моделям 
способностей ввиду того, что является опросником, который основан 
на самоотчете. Работы по стандартизации и изучению психометриче-
ских показателей данного теста продолжаются, поэтому трудно судить 
о надежности и валидности данной методики. Параллельно Д. Люсин 
ведет работу по созданию новой версии теста, в которую будет добавле-
на шкала, измеряющая способность к управлению чужими эмоциями, 
уточняется содержание шкал для повышения их надежности, продол-
жается сбор данных для проверки валидности опросника.

Проводя параллель между данными двумя тестами, хочется отме-
тить те характеристика, которые являются для них общими.

Шкала МП – понимание чужих эмоций из  теста Люсина напрямую 
соотносится с 5 графой теста Холла – распознавание эмоций других лю-
дей. Так же ее можно соотнести с 4 графой – эмпатией, то есть умением 
поставить себя на место другого человека. Сюда оба автора включают 
понимание эмоционального состояния другого человека, интуитивно и 
на основании выражаемых эмоций и умение применить эмоции другого 
человека на себе.

Шкала МУ имеет отражения в тесте Холла в графе 5, так как автор 
рассматривает распознавание эмоций других людей скорее через уме-
ние воздействовать на эмоциональное состояние других.

Шкала ВУ – управление своими эмоциями и ВЭ – контроль экс-
прессии находит свое отражение во второй графе Холла – управление 
своими эмоциями. Это умение контролировать и стимулировать поло-
жительные, тем самым подавляя отрицательные, контролировать их 
внешнее проявление.

Первую графу Холла – эмоциональная осведомленность можно со-
отнести с суммарным показателем ПЭ – понимание эмоций, куда мы 
включаем как распознание своих эмоций, так и эмоций других людей.

Третья графа – самомотивация по Холлу имеет отражение в шкалах 
ВУ и ВЭ, но является скорее сведенным показателем.
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Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что по Люси-
ну мы получаем более полную картину, так как у нас есть показатели 
как по внутриличностным аспектам, так и по эмоциональному взаимо-
действию между людьми. Для получения более общей картины, наи-
лучшим вариантом является прохождение обеих тестов и анализ обеих 
картин.

Выводы и предложения. Принимая во внимание все вышесказан-
ное, можно сделать вывод о том, что в скором времени мы можем на-
блюдать замену IQ на EQ, поэтому каждому успешному человеку необ-
ходимо развивать в себе данные навыки. К сожалению, не существует 
унифицированного метода оценки и измерения данного показателя, по-
этому для получения полноценной картины мы предлагаем использова-
ние двух тестов, с последующим анализом, сопоставлением и консоли-
дацией полученной информации. Но не стоит забывать, что валидность 
данных тестов остается под вопросом, поэтому нельзя делать выводы о 
качествах и способностях людей только исходя из данных результатов.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТІВ ДЛЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ (EQ) 
ЗГІДНО З TEОРІЯМИ ХОЛЛА ТА ЛЮСІНА

У статті розглянуто поняття емоційного інтелекту і різні методи його оцін-
ки. Вивчено поняття емоційного інтелекту в цілому, а також його аспекти. Роз-
глянуто підходи до оцінки та виміру рівня емоційного інтелекту і його окремих 
елементів. Наведено порівняльну характеристику двох практичних методів вимі-
рювання даного показника та надано рекомендації для отримання максимального 
обсягу інформації, необхідної для отримання об’єктивних результатів щодо цих 
методів.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF EMOTIONALLY 
QUOTIENT’S (EQ) LEVEL DETERMINATION TESTS OF 
HALL AND LUSIN

Summary
Today various approaches and techniques for analyzing the level of emotional in-

telligence exist in the management and psychological sciences. At the same time, it should 
be noted that both indicators and sources for their definition differ depending on a particular 
concept. Therefore, it is extremely important to trace the interdependence of different ap-
proaches for determining a person’s ability to work with emotions and feelings.

It is obvious that person, whose level of emotional intelligence is higher, more 
adequately perceives reality and reacts much more effectively to it and interacts with 
it. This applies to almost all communications – interpersonal and social; subjective and 
objective experiences; abstract and concrete concepts. Thus, emotional intelligence has 
become one of the new tools for business management, and building effective commu-
nications.

The article regards the concept of emotional intelligence as a whole and various 
methods for its evaluation. It determines concept of emotional intelligence in general and 
its aspects are studied. It highlights several approaches to the assessment and measure-
ment of the level of emotional intelligence and its individual aspects are considered. The 
comparative analysis of two practical measuring methods is given as well as recommen-
dations for obtaining the comprehensive volume of information necessary for receiving 
objective results.

Key words: emotional intelligence (EG), intelligence, interpersonal relations, 
psychological intelligence, perception of information, intrapersonal traits, character, 
psychology, expression, empathy, emotions, self-motivation, management, self-manage-
ment.
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МІСЦЕ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В статті розглянуто теоретичні аспекти стратегічного формування ціни в 
умовах ринкової економіки. Відмічено, що не варто ототожнювати поняття цінової 
політики і цінової стратегії, а також слід розмежувати поняття «цінова стратегія» і 
«стратегія ціноутворення». Визначено місце цінової стратегії в загальній стратегії 
підприємства, а саме, що вона є частиною маркетингової функціональної стратегії, 
і тому при її виборі варто враховувати не лише витрати, а й багато динамічних 
чинників.

Ключові слова: управління ціноутворенням, цінова політика, цінова стра-
тегія, стратегічне управління, маркетинг-мікс, стратегічний маркетинг.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Провідна роль ціни, 
особливо в умовах становлення ринкової економіки, незмірно зростає. 
Вибір оптимальної цінової стратегії – це важливе і дуже складне за-
вдання для менеджменту компаній в сучасних нестабільних ринкових 
умовах, при зниженні споживчої активності населення. Пошук обґрун-
тованих управлінських рішень ускладнюється багатьма факторами вну-
трішнього і зовнішнього середовища і вимагає всебічно обґрунтованого 
алгоритму дій.

Процес управління являє собою цілий ряд взаємопов’язаних ана-
літичних процедур і рішень, що дозволяють підприємству послідов-
но просуватися до досягнення наміченої стратегічної мети. Це також 
характерно і для процесу розробки цінової стратегії, важливість якої 
особливо велика з огляду на те, що  грамотне обґрунтування рівня цін 
зумовлює рентабельність діяльності підприємства і його фінансову 
стійкість, його життєздатність, а найголовніше – положення підприєм-
ства на ринку.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питанням роз-
робки цінової стратегії в системі менеджменту компаній присвячені 
роботи наступних зарубіжних і українських фахівців: В. В. Герасімен-
ко, О.  В.  Жегус,  М. Кінзлера, І. В. Ліпсіца, Т. Негла, Т. Панасенко, 
Л.  Смит, В. М. Тарасевіч, Х. Хінтерхубера, Дж. Хогана. Огляд останніх 
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досліджень свідчить, що при прийнятті управлінських рішень по цінам 
слід враховувати багато різних чинників, що потребує додаткових до-
сліджень при формуванні цінової політики підприємства.

Постановка завдання. Визначити особливості цінової стратегії, що 
впливають на ефективність її вибору підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб розібратися в 
тому, що таке цінова стратегія, визначимося для початку що з себе пред-
ставляє стратегія загалом та з визначенням ціни. 

Слово «стратегія», як відомо, з’явилося дуже давно, і походить від 
грецького «strategia» (мистецтво або наука бути полководцем). Вийшов-
ши за рамки військового лексикону, воно стало позначати прийняття 
широких довгострокових заходів або підходу. Увійшло це слово і в лек-
сикон ділового управління.

Термін «стратегія» почав з’являтися в економічній літературі в 1950-і 
роки, коли проблема реакції на несподівані зміни у зовнішньому серед-
овищі набула більшої актуальності. Теорія стратегічного управління по-
чала формуватися в 1960-і роки XX століття, і до теперішнього моменту 
в цій галузі накопичено значний теоретичний і практичний досвід. 

Сучасні дослідники економічної ділової стратегії в загальному її ви-
значенні сходяться, хоча і є деякі відмінності в трактуванні окремих 
складових і необхідних ознак стратегії.

За визначенням Ігоря Ансоффа, одного з «родоначальників» стра-
тегічного планування і управління, «стратегія є набором правил для 
прийняття рішень, якими організація керується у своїй діяльності». Він 
виділяє 4 групи таких правил [10, с. 27].

Фатхутдінов Р.А. дає наступне визначення: «Стратегія – програма, 
план, генеральний курс суб’єкта управління з досягнення нею страте-
гічних цілей у будь-якій області діяльності». По суті, це те, як фірма 
конкурує на ринку [18, с. 7].  

Таким чином, стратегія – це найбільш раціональна система загаль-
них правил, принципів, прийомів і моделей дій, спрямована на досяг-
нення основних довгострокових цілей розвитку організації в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища.

В науковій літературі питанню ціни і ціноутворення присвячено ве-
лику увагу, оскільки ціна дуже важлива економічна категорія для під-
приємств. Карл Маркс вважав, що ціна – це грошовий вираз вартості 
товару (або виконуваних робіт, послуг), оскільки вартість будь-якого 
товару становить основу ціни [14, с. 70].
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Адам Сміт визначає ринкову ціну так: «Ринкова ціна кожного окре-
мого товару визначається відношенням між кількістю його, фактично 
доставленою на ринок, і попитом на нього з боку тих, хто готовий спла-
тити його природну ціну або повну вартість ренти, заробітної плати і 
прибутку, які належить сплатити для того, щоб товар доставлявся на 
ринок» [15, с. 26].

Закон України «Про ціни і ціноутворення» встановлює таке визначен-
ня ціни: «виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару» [1].

Отже, ціна є сумою, яку споживач платить за продукт, або сума цін-
ностей, які споживачі обмінюють на переваги володіння або викорис-
тання продукту або послуги.

Цінова стратегія має важливе значення, оскільки вона служить спо-
лучною ланкою між фірмою і її клієнтами [25, с. 102]. Розглянемо деякі 
підходи науковців до трактування цього терміну. 

Ліпсіц І. В. дає таке визначення цінової стратегії: «Набір методів, за 
допомогою яких можна реалізувати на практиці цінову політику під-
приємства» [13, с. 19].

За В. М. Тарасевич «стратегія політики цін розглядається як кон-
кретні рішення, які приймаються щодо встановлення ціни» [17, с. 30].

Т. Нейгл і Дж. Хоган стверджують, що «комплексна цінова стратегія 
складається з декількох шарів, що створює основу для встановлення 
ціни, яка зводить до мінімуму риск збитків і максимізує прибуток в дов-
гостроковій перспективі» [27, с. 15].

На думку С. С. Гаркавенко, цінова стратегія – це «стратегічна лінія 
(план) фірми у сфері ціноутворення з орієнтацією на досягнення стра-
тегічних цілей» [3, с. 227].

Дж. Крессман вважає, що «цінова стратегія передбачає систематич-
не розмежування елементів, якими необхідно управляти для досягнен-
ня прибуткової продуктивності в бізнесі» [20, с. 246].

Отже, цінова стратегія є організаційним планом встановлення і 
управління цінами для того, щоб конкурувати на ринку і досягати орга-
нізаційних цілей і завдань.

Далі слід зупинитися на питанні взаємозв’язку цінової стратегії з ін-
шими складовими економічної стратегії підприємства. Метою цінової 
стратегії є опис вибору, який компанія має зробити, щоб досягти своїх 
довгострокових цілей, поставлених для цін компанії. Цінова стратегія 
вимагає попереджуючого управління поведінкою клієнта, а не просто 
адаптацію до неї [27, c. 17]. Цінова стратегія не може працювати без 
підключення до інших стратегій в компанії. Таким же чином, як інші 
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стратегії в компанії не можуть ефективно працювати без продуманої 
цінової стратегії.

Джерело: [12, с. 116].
Рис. 1. Ієрархічна структура стратегій організації

Дійсно, з одного боку прийняття цінових рішень залежить від вихід-
них параметрів інших стратегій, а з іншого боку, ціни, маючи величез-
ний вплив на основні показники результатів діяльності підприємства, є 
найважливішою вхідною умовою побудови практично всіх складових 
елементів загальної стратегії розвитку фірми.

У самому загальному виді стратегії організації розробляються на чо-
тирьох різних організаційних рівнях: корпоративному, діловому, функ-
ціональному та операційному (рис. 1).

Між суміжними рівнями стратегій існує двосторонній зв’язок. Стра-
тегія, розроблена на більш низькому рівні, є складовою частиною стра-
тегії, що розробляється на більш високому рівні. При цьому повинна 
виконуватися умова взаємозв’язку цілей на кожному рівні.

Найбільш тісним є взаємозв’язок цінової стратегії зі стратегією 
маркетингу в цілому і окремими елементами. Запланований рівень цін 
багато в чому впливає на вибір оптимальних інструментів маркетин-
гового комплексу: політики товару, просування і поширення. У той же 
час останні самі впливають як на вибір оптимальної цінової стратегії, 
так і на успіх її реалізації. Внаслідок цього можливість досягнення по-
ставлених перед фірмою цілей (певного рівня продажів, прибутку і т.д.) 
залежить від ефективності всього маркетингового комплексу, тому всі 
його складові повинні бути чітко скоординовані.

Тісно взаємопов’язані з ціновою стратегією також фінансова та інвес-
тиційна стратегії підприємства. Вплив з боку цінової стратегії пов’язано 
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з тим, що рівень цін на продукцію є основним фактором, що формує до-
ходи підприємства, його власні кошти (у вигляді прибутку і амортизації). 
Фінанси впливають на ціни у вигляді податків, а інвестиційна стратегія 
– у вигляді капітальних витрат, що відшкодовуються в ціні.

Деякі автори ототожнюють поняття цінової політики та цінової стра-
тегії, інші звужують поняття цінової стратегії, називаючи цим терміном 
типи і моделі цінової поведінки фірм, які найбільш часто зустрічаються 
на практиці. 

Ми додержуємося думки, що цінова політика фірми формується в 
рамках загальної стратегії фірми і включає цінову стратегію і цінову 
тактику. «Цінова політика – це мистецтво управління цінами й ціноут-
воренням, мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так 
варіювати ними залежно від положення товару на ринку, щоб поставле-
ні цілі були досягнуті» [4, с. 5]. Цінова стратегія – це «… набір правил 
для прийняття цінових рішень, що забезпечують реалізацію цінової по-
літики [16]». Цінова політика підприємства як сукупність методів зміни 
цін передбачає управління системою цін підприємства в довгостроко-
вому періоді і в кожний поточний момент часу, тобто має стратегічні і 
тактичні аспекти управління [8, с. 146]. Отже, цінова політика реалізу-
ється через цінові стратегії. 

Таким, чином місце цінової стратегії в системі стратегічного управ-
ління підприємством має вигляд, як на рис. 2.

Тобто підприємство завжди повинно порівнювати свої цінові рішен-
ня із загальними цілями підприємства, які визначені його стратегією на 
ринку, і враховувати, що цінова стратегія входить у загальну маркетин-
гову стратегію підприємства як елемент збутової діяльності.

 

Джерело: [8, с. 144].
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Ефективність цінової політики підприємств багато в чому залежить від 
принципів, які використовуються під час її формування. У тлумачному 
словнику поняття «принцип» (від лат. principium) трактується як основний 
початок, на якому побудовано будь-що. У літературі зустрічаються різні 
трактування категорії «принципи цінової політики». За визначенням Н. А. 
Голощапова – це постійно діючі основні положення, які характерні для всієї 
системи цін і які знаходяться в її основі. Денисова І. П. визначає принцип як 
основне і вихідне положення або основні особливості устрою даної системи цін 
[5, с. 139]. Отже, принципи цінової політики – це основні положення 
формування системи цін у цілому. 

Дотримання цих принципів дає змогу істотно зміцнити 
конкурентоспроможність підприємства. 

1. Цілі цінової політики повинні відповідати цілям стратегічного 
економічного розвитку і цілям маркетингової стратегії. Цінова політика 
повинна бути активною лише за наявності умов, що допускають цінову 
активність. Насамперед, це диференційованість товару і відсутність великої 
кількості конкурентів. 

2. Цінова політика має бути гнучкою, тобто ціни повинні швидко 
реагувати на кон’юнктуру ринку. Цей принцип особливо важливий, тому що в 
разі зміни запитів ринку найлегше змінити не виробництво, а ціну. 

3. Забезпечення зв’язку цінової політики з якістю товару і рівнем 
збутового сервісу. Розмір цін повинен враховувати і якість товару, і додаткові 
витрати на якісний збут, і одночасно сприйматися покупцем як такий, що 
відповідає всім заявленим властивостям товару. 

4. Ціна повинна бути для підприємства дієвим інструментом у 
конкурентній боротьбі на ринку, але водночас потрібно дуже обережно 
ставитися до можливості порушення ринкової рівноваги, результатом чого 
може стати втрата частини ринку [8, с. 146]. 

Стратегія розвитку підприємства 

Маркетингова стратегія 

(збутова стратегія) 

Цінова політика 

Цінова стратегія Цінова тактика 



147

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 15. Вип. 3 (34) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 15. Issue 3 (34)    ISSN 2413-9998

Ефективність цінової політики підприємств багато в чому залежить 
від принципів, які використовуються під час її формування. У тлумач-
ному словнику поняття «принцип» (від лат. principium) трактується як 
основний початок, на якому побудовано будь-що. У літературі зустрі-
чаються різні трактування категорії «принципи цінової політики». За 
визначенням Н. А. Голощапова – це постійно діючі основні положення, 
які характерні для всієї системи цін і які знаходяться в її основі. Дени-
сова І. П. визначає принцип як основне і вихідне положення або основні 
особливості устрою даної системи цін [5, с. 139]. Отже, принципи ціно-
вої політики – це основні положення формування системи цін у цілому.

Дотримання цих принципів дає змогу істотно зміцнити конкуренто-
спроможність підприємства.

1. Цілі цінової політики повинні відповідати цілям стратегічного 
економічного розвитку і цілям маркетингової стратегії. Цінова політика 
повинна бути активною лише за наявності умов, що допускають цінову 
активність. Насамперед, це диференційованість товару і відсутність ве-
ликої кількості конкурентів.

2. Цінова політика має бути гнучкою, тобто ціни повинні швидко ре-
агувати на кон’юнктуру ринку. Цей принцип особливо важливий, тому 
що в разі зміни запитів ринку найлегше змінити не виробництво, а ціну.

3. Забезпечення зв’язку цінової політики з якістю товару і рівнем 
збутового сервісу. Розмір цін повинен враховувати і якість товару, і до-
даткові витрати на якісний збут, і одночасно сприйматися покупцем як 
такий, що відповідає всім заявленим властивостям товару.

4. Ціна повинна бути для підприємства дієвим інструментом у кон-
курентній боротьбі на ринку, але водночас потрібно дуже обережно ста-
витися до можливості порушення ринкової рівноваги, результатом чого 
може стати втрата частини ринку [8, с. 146].

Варто зауважити, що цінова стратегія – це не те ж саме, що й страте-
гія ціноутворення (табл. 1). Стратегія ціноутворення – це набір правил 
і практичних методів, яких доцільно дотримуватися при встановленні 
ринкових цін на конкретні види продукції, що випускаються підпри-
ємством [19, с. 507]. Мета, досягненню якої служить стратегія ціноут-
ворення, є встановлення підприємством оптимальної ціни, яка із всіх 
можливих варіантів щонайкраще вирішує завдання цінової політики. 
При стратегії ціноутворення визначаються фактори, які впливають на 
вибір рівня цін, орієнтири при формуванні цін, а також методи й по-
рядок їх встановлення, способи адаптації до нової ситуації на ринку  
[7, с. 31-32]. Цінова стратегія – це більш широке поняття, ніж стратегія 
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ціноутворення, тобто формування цін, включає також стратегічні рі-
шення, які пов’язані із ціною, але не припускають конкретних операцій 
з нею. Так, наприклад, підприємство, що реалізує різні товари (у рам-
ках однієї товарної групи), провівши аналіз зовнішнього й внутрішньо-
го середовища, визначає, що для визнання його товарів споживачами 
різних сегментів доцільно диференціювати ціни на товари. Це рішення 
приймається в рамках цінової стратегії підприємства. У рамках страте-
гії ціноутворення підприємство визначає, як воно буде диференціювати 
ціни, і які ціни в результаті будуть встановлені.

Таблиця 1
Співвідношення понять «цінова стратегія» й «стратегія 

ціноутворення»

Джерело: [7, с. 32].

Згідно з визначенням цінової стратегії, запропонованим П. Ноблем і  
Т. Грука, цінові цілі відіграють важливу роль у розвитку цінової страте-
гії [28, с. 437].

В якості першого кроку в виборі цінової стратегії, організація пови-
нна розробити чіткі, досяжні і вимірні цілі ціноутворення в вартісному 
вираженні для конкретного періоду. Метою є визначення напрямку пла-
ну ціноутворення, а також окреслення цілей, які організація планує до-
сягти, визначаючи ціни на товари або послуги. Процес розробки ефек-
тивних цінових цілей включає: визначення можливих цінових цілей, їх 
оцінка та визначення пріоритетних, і затвердження підсумкових [29, с. 
1].

Правильно сформульована цінова мета повинна відповідати таким 
вимогам:
−	 конкретності, що означає точне формулювання змісту мети, часу її 

досягнення, способу контролю результату;
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Співвідношення понять «цінова стратегія» й «стратегія ціноутворення» 
Ознаки Поняття 

Цінова стратегія Стратегія ціноутворення 
Мета Координація цінової політики  Встановлення адекватної ціни  
Об’єкт Цінова політика організації  Ціна  
Предмет Координація цінової політики  Процес формування ціни  
Підпорядкованість Маркетинговій стратегії 

організації  
Цінової стратегії організації  

Визначення Напрямок, принципи й 
порядок дій по здійсненню 
цінової політики організації  

Набір правил і практичних 
методів по формуванню цін 
відповідно до цінової стратегії 
організації  
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−	 вимірності, тобто результати досягнення мети повинні бути вира-
жені кількісно для оцінки ступеня її досягнення;

−	 досяжності, тобто мета повинна бути реально досяжною в конкрет-
них ринкових умовах;

−	 погодженості, що означає визначення цінової мети не ізольовано, 
а у взаємозв’язку із загальними цілями збутової політики підпри-
ємства [8, с. 147].

Розглянемо цінові цілі (рис. 1.3), розділивши їх на 3 групи [6, с. 105].

Джерело: [8, с. 148].
Рис. 3. Дерево цінових цілей підприємства

Цілі, орієнтовані на прибуток
Головною ціновою метою підприємства, що забезпечує на перспек-

тиву конкурентоспроможність виробника на ринку, є довгострокова мак-
симізація прибутку в цілому по підприємству. Реалізація цієї мети забез-
печує підприємству отримання достатнього прибутку для фінансування 
економічного зростання шляхом інвестування в основні засоби [22, с. 90].

Багато підприємців хотіли би вимагати за свій продукт таку ціну, які 
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забезпечує максимум прибутку. Для цього визначаються попередній по-
пит і попередні витрати для кожної цінової альтернативи. Потім з цих 
альтернатив обирається та, яка принесе в короткостроковій перспекти-
ві максимальний прибуток. Однак, реалізація цієї цілі також пов’язана з 
деякими проблемами. Так, вона передбачає, що функції попиту и витрат 
відомі заздалегідь,  хоча в дійсності їх дуже важко визначити. При цьому 
наголос ставиться на короткострокові очікування прибутку і не беруться 
до уваги довгострокові перспективи, які визначаються за допомогою ви-
користання всіх інших елементів маркетингової стратегії, а також проти-
діючою політикою конкурентів і регулюючою діяльністю держави.

Цілі, орієнтовані на збут
Підприємці, які переслідують ціль максимізації обсягів продажів, вва-

жають, що збільшення обсягів збуту призведе до зниження видатків на 
одиницю продукції і в кінцевому рахунку – до росту прибутку. Виходячи 
із чутливості ринку до рівня ціни, такі підприємці встановлюють ціну 
якомога нижче. Подібний підхід називають «цінова політика наступу на 
ринок». Однак, така політика низьких цін може дати позитивний резуль-
тат тільки при наявності ряду умов, а саме якщо: можна знизити видатки 
виробництва і розподілу в результаті розширення обсягів виробництва; 
зниження цін відлякує конкурентів, і вони не наслідують цей приклад.

Ціну, стимулюючу максимізацію обігу, зазвичай вибирають тоді, 
коли продукт виробляється корпоративно, і у зв’язку із цим складно 
визначити комплексну структуру і функцію видатків. Достатньо визна-
чити лише функцію попиту. Реалізувати цю ціль відносно просто через 
встановлення у сфері збуту відсотка комісійних від обсягу збуту. Багато 
керівників бізнесу додержуються думки, що короткострокова максимі-
зація обігу приносить у довгостроковій перспективі також максималь-
ний прибуток і максимальну частку участі на ринку [11, с. 125-126].

Цілі, орієнтовані на конкуренцію
Забезпечення виживання підприємства на ринку означає, що ціно-

вою метою стає забезпечення стабільної діяльності на ринку на корот-
костроковому інтервалі в умовах кризового ринку і гострої конкуренції. 
Підприємство ставить за мету вижити на ринку в тому випадку, коли 
загальний розмір одержуваного прибутку на якийсь час втрачає своє 
значення, тому що на перший план висувається завдання відшкодуван-
ня капіталу, авансованого в поточну діяльність. Ціна за таких умов по-
винна покрити всі витрати виробництва і забезпечити прибуток на міні-
мально допустимому рівні.

Забезпечення довгострокового стабільного становища на ринку до-
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сягається стабільним одержанням цільового (необхідного) прибутку. 
Ціни, що реалізують зазначену мету, забезпечують одержання прибутку 
в розмірі не нижчому від запланованого [19, с. 503].

Забезпечення довгострокового зростання ринкового сегмента озна-
чає агресивну ринкову політику захоплення ринку, що можливо за умо-
ви високої еластичності попиту за ціною. При цьому ціна знижується, 
але за рахунок збільшення обсягу продажів маса прибутку для підпри-
ємства зберігається. Зниження ціни досягається збільшенням обсягу 
виробництва, наявністю внутрішніх резервів зниження собівартості і за 
умови, що низька ціна захистить сегмент ринку від конкурентів.

Досягнення цінового лідерства за рахунок лідерства за якістю та 
обслуговування товару супроводжується встановленням високої ціни, 
можливої за відсутності на ринку конкурентів за якістю [8, с. 149].

Вибір кожної із зазначених цілей щодо товару супроводжується під-
бором відповідної цінової стратегії, здатної реалізувати вибрану мету.

Ціноутворення завжди була невід’ємною частиною маркетингу. На-
справді, у порівняння з іншими традиційними елементами маркетингу, 
воно є єдиним, що створює дохід [24, с. 769].

Т. Нейгл написав найвпливовішу книгу про ціноутворення на цей 
час. Він додержується маркетингового підходу до ціноутворення. Він 
вважає, що ціноутворенням, як елементом 4P маркетингу, часто нехту-
ють як менеджери з маркетингу, так і бізнес-школи [27].

Управління ціноутворенням в рамках маркетингової стратегії орга-
нізації складна комплексна, але критично важлива управлінська діяль-
ність, оскільки вона впливає на прибуток і, отже, на доходи організації. 
Багато дослідників вважають, однак, що функція ціноутворення в орга-
нізаціях в значній мірі ігнорується менеджерами і що ціна, як правило, 
встановлюється інтуїтивно, а не науковими засобами [29, с. 1].

Цінові стратегії значно розрізняються в залежності від галузей, країн і 
клієнтів. Проте, Х. Хінтерхубер відмічає, що в цілому дослідники сходяться 
на думці, що цінові стратегії передбачають три підходи до ціноутворення:  
1) витратне ціноутворення; 2) ціноутворення, засноване на конкуренції;  
3) ціннісне ціноутворення [23, с. 41].

Витратне ціноутворення є стратегією, що найбільш часто вико-
ристовується, і, як вважається, є простим інструментом для позитивної 
рентабельності. Витратне ціноутворення приймає до уваги лише одне 
– витрати.

Витратне ціноутворення або ціна «витрати-плюс» – це практика до-
давання деякого відсотка до відомих витрат, щоб встановити ціну про-
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позиції.
Існують дві важливі причини, чому вартісне ціноутворення не пра-

цює для деяких підприємств. 1. Вартісне ціноутворення не бере до ува-
ги, як споживчий попит впливає на ціну. Попит на продукт безпосеред-
ньо впливає на те, скільки люди будуть платити. Якщо споживач вва-
жає, що продукт може бути в дефіциті через великий попит, він може 
бути готовий платити більше. З іншого боку, якщо попит дуже низький 
клієнт буде шукати цінову знижку. 2. Конкуренція повинна впливати на 
ціну продукту. Ідея просто додати рівень о відсоток прибутку до ціни 
товару буде працювати тільки в галузі з обмеженою конкуренцією. На 
конкурентному ринку вартісне ціноутворення може стимулювати кон-
курентів вийти на ринок з більш низькою ціною.

Витрати не повинні визначати ціну, але вони відіграють важливу 
роль в розробці цінової стратегії. Однак, обсяги виробництва у ви-
рішальній мірі залежать від їх вартості виробництва. Традиційними 
помилками, які роблять більшість підприємців, є не використання під-
ходу «витрати-плюс», а те, що замість того, щоб спочатку оцінити те, 
скільки покупці напевно заплатять, а вже потім обирати обсяги ви-
пуску і цільові ринки, вони роблять це в зворотному порядку. Фірми, 
які встановлюють ціни ефективно вирішують що виробляти і кому це 
продавати, порівнюючи ціни, які вони можуть призначати з витрата-
ми, які потрібно понести.

Процес конкурентного ціноутворення починається з аналізу цін кон-
курентів, перш ніж встановлювати ціну на новий продукт або послу-
гу. Основна мета цієї стратегії в тому, щоб встановити ціну на продукт 
або послугу на такому рівні, що є відносно таким же цінним, як і інші 
присутні на ринку альтернативи. Істотною перевагою конкурентного 
ціноутворення є те, що компанія зосереджена на своїй галузі і, отже, 
на конкуренції. Воно часто використовується у «u-pick» бізнесі на фер-
мерських ринках. Розуміння конкурентного становища потребує деяких 
досліджень. Компанія має  розуміти, що вона продає, типи компаній, з 
якими вона конкурує, кількість і види товарів-замінників, і як компанії 
працюють в її галузі. Знаючи дії конкуренти, можна приймати більш 
ефективні рішення у керуванні бізнесом.

Хоча конкурентне ціноутворення дає переваги, необхідно врахову-
вати наступні недоліки. 1. Фірма може ігнорувати свої власні вироб-
ничі витрати, якщо занадто фокусується на цінах, що встановлюються 
конкурентами. 2. Потрібно більше часу для проведення і поновлення 
ринкових досліджень. 3. Конкуренти можуть легко імітувати будь-яку 
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ціну, яку фірма обирає [9, с. 3-4].
Ціннісне ціноутворення може бути визначене, як встановлення ціни 

по відношенню до цінності пропозиції. Коли маркетингові дослідники і 
торгові представники запитують клієнтів, скільки вони готові платити за 
продукт, вони припускають, що клієнти знають цінність того, що вони ку-
пують. Реальність така, що клієнти, як правило, не знають справжню цін-
ність речей, які вони купують, доки продавець не інформує їх. Це робить 
найбільш диференційованого і високоякісного постачальника вразливим 
для конкурентів, які пропонують більш низьку ціну для альтернативи, що 
володіє тільки тими ціннісними характеристиками, які клієнт розпізнає.

Виходячи з цього підходу, компанії потрібно з’ясувати, як споживачі 
відносяться до різних цін на продукцію і що вони будуть робити, якщо 
ціна змінилася. Клієнти змінюють свої споживчі звички відповідно до 
ціни продукту. Продавцю необхідно з’ясувати, як цільові клієнти роз-
глядають його продукт. Крім того, необхідно з’ясувати ставлення спо-
живачів до різних цін або зміни цін [9, с. 4]. Але причиною того, що 
багато менеджерів не дотримуються ціннісного ціноутворення є те, що 
вони сприймають клієнтів, як вельми чутливих до ціни.

Компаніям слід використовувати всі три підходи, або принаймні два 
з них (табл. 2). Компанії можуть почати з використанням стратегії ви-
тратного ціноутворення через нестачу інформації, але, швидше за все, 
згодом доведеться враховувати ціни конкурентів. Більшості компаній 
необхідно враховувати своїх клієнтів, так як дуже мало хто з них може 
працювати без зворотного зв’язку від споживачів.

Таблиця 2
Вплив, який чинить ігнорування інформації на цінові рішення

Джерело: [2, с. 73].

Таблиця 2 

Вплив, який чинить ігнорування інформації на цінові рішення 
Категорія учасників 

процесу розробки цінової 
політики та стратегії 

Вид найбільш 
часто 

ігнорованої 
інформації 

Небажані наслідки 
ігнорування інформації 

Маркетологи Дані про витрати Прийняття цінових рішень, що 
забезпечують максимізацію 
завойованої фірмою частки ринку, 
але не рентабельності продажів 

Фінансові менеджери Дані про реальну 
цінність товарів 
фірми для покупців 
та закономірності їх 
поведінки 

Прийняття цінових рішень, що 
підривають можливості 
розширення збуту і зниження на 
цій основі питомих постійних 
витрат 

Фінансові менеджери та 
маркетологи 

Дані про 
конкурентів і їх 
можливі дії 

Прийняття цінових рішень, 
результативність яких зводиться 
до нуля при першій же відповідній 
реакції конкурентів 

Джерело: [2, с. 73]. 

Різниця між ціноутворенням і стратегічним ціноутворенням – це різниця 
між реакцією на ринкові умови і проактивним управлінням ними. Це є 
причиною того, чому компанії з аналогічною часткою ринку і технологіями 
здобувають такі різні винагороди за їх зусилля. Стратегічне ціноутворення є 
координацією взаємопов’язаних рішень стосовно маркетингу, 
конкурентоспроможності і фінансів для того, щоб встановлювати ціни 
рентабельно. Для більшості компаній, стратегічне ціноутворення вимагає не 
тільки зміну підходу, але й зміни у тому, хто і коли приймає цінові рішення. 
Стратегічне ціноутворення також вимагає, щоб менеджмент брав на себе 
відповідальність за створення узгодженого набору цінової політики та 
процедур, відповідно до стратегічних цілей компанії. 

Стратегічне ціноутворення вимагає нових відносин між маркетингом і 
фінансами. Стратегічне ціноутворення, насправді, є проміжною ланкою між 
маркетингом і фінансами. Це передбачає знаходження балансу між бажанням 
клієнта отримати високу цінність і потребами фірми у тому, щоб покрити 
витрати і заробити прибуток. 

На жаль, ціноутворення в більшості компаній більше характеризуються 
конфліктом, ніж балансом між цими цілями. Якщо ціноутворення спрямоване 
на те, щоб відобразити цінність для клієнта, конкретні ціни повинні бути 
встановлені тими, хто найкраще в змозі визначити цю цінність – як розумно 
припустити, менеджерами з маркетингу і продажу. Але їх зусилля не будуть 
генерувати стійкий дохід, якщо вони не будуть обмежені відповідними 
фінансовими цілями. 

Висновки та пропозиції. В умовах зміни парадигм еволюційного 
розвитку суспільства з індустріальної на постіндустріальну основним чинником 
конкурентоспроможності підприємств стає здатність вибудовування 
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Різниця між ціноутворенням і стратегічним ціноутворенням – це різ-
ниця між реакцією на ринкові умови і проактивним управлінням ними. 
Це є причиною того, чому компанії з аналогічною часткою ринку і тех-
нологіями здобувають такі різні винагороди за їх зусилля. Стратегічне 
ціноутворення є координацією взаємопов’язаних рішень стосовно мар-
кетингу, конкурентоспроможності і фінансів для того, щоб встановлю-
вати ціни рентабельно. Для більшості компаній, стратегічне ціноутво-
рення вимагає не тільки зміну підходу, але й зміни у тому, хто і коли 
приймає цінові рішення. Стратегічне ціноутворення також вимагає, 
щоб менеджмент брав на себе відповідальність за створення узгодже-
ного набору цінової політики та процедур, відповідно до стратегічних 
цілей компанії.

Стратегічне ціноутворення вимагає нових відносин між маркетин-
гом і фінансами. Стратегічне ціноутворення, насправді, є проміжною 
ланкою між маркетингом і фінансами. Це передбачає знаходження ба-
лансу між бажанням клієнта отримати високу цінність і потребами фір-
ми у тому, щоб покрити витрати і заробити прибуток.

На жаль, ціноутворення в більшості компаній більше характеризу-
ються конфліктом, ніж балансом між цими цілями. Якщо ціноутворення 
спрямоване на те, щоб відобразити цінність для клієнта, конкретні ціни 
повинні бути встановлені тими, хто найкраще в змозі визначити цю цін-
ність – як розумно припустити, менеджерами з маркетингу і продажу. 
Але їх зусилля не будуть генерувати стійкий дохід, якщо вони не будуть 
обмежені відповідними фінансовими цілями.

Висновки та пропозиції. В умовах зміни парадигм еволюційного 
розвитку суспільства з індустріальної на постіндустріальну основним 
чинником конкурентоспроможності підприємств стає здатність ви-
будовування організаційно-управлінської системи таким чином, щоб 
вона дозволяла з високим ступенем вірогідності прогнозувати зміни, 
що відбуваються на ринку, в структурі потреб цільових споживачів і з 
урахуванням цього формувати напрямки стратегічного розвитку. В умо-
вах ринку, що розвивається, економічних і фінансових успіхів можуть 
досягти лише ті підприємства, які здатні формувати і реалізовувати на 
конкретному організаційному рівні стратегії соціально-економічного 
розвитку в довгостроковому періоді часу.

Ціноутворення відноситься до одного з найбільш складних і відпо-
відальних розділів управління. В даний час значна частина підприєм-
ців не в повній мірі володіють теоретичними та практичними знаннями 
складного механізму ціноутворення на товари і послуги. В результаті, в 
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процесі підприємницької діяльності допускаються серйозні прорахун-
ки при обґрунтуванні рівня цін, що позначається на кінцевих фінансо-
вих результатах, в ряді випадків веде до суттєвих збитків, а іноді й до 
банкрутства підприємства. Вітчизняні вчені не приділяють достатньої 
уваги питанням, які цінові рішення слід приймати підприємствам в 
довгостроковому періоді та як себе поводити, стикаючись із практич-
ними проблемами, у короткостроковому періоді, та концентруються на 
загальнотеоретичних питаннях ціноутворення та методах розрахунку 
цін. При тому немає абсолютної домовленості щодо змістовного напо-
внення основних понять, що однак не заважає проводити дослідження 
окремих аспектів проблеми. 
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МЕСТО ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В статье рассмотрены теоретические аспекты стратегического формирова-
ния цены в условиях рыночной экономики. Отмечено, что не стоит отождествлять 
понятия ценовой политики и ценовой стратегии, а также следует разграничивать 
понятия «ценовая стратегия» и «стратегия ценообразования». Определено место 
ценовой стратегии в корпоративной стратегии предприятия, а именно, что она яв-
ляется частью маркетинговой функциональной стратегии, и поэтому при её выборе 
стоит учитывать не только затраты, но и многие динамические факторы.

Ключевые слова: управление ценообразованием, ценовая политика, це-
новая стратегия, стратегическое управление, маркетинг-микс, стратегический мар-
кетинг.
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ROLE OF PRICING STRATEGY IN THE ENTERPRISE’S 
STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM 

The article deals with the theoretical aspects of strategic price formation in the 
context of free market economy. It was noted that there is no sense in price policy and 
price strategy equating as well as it is important to differentiate between pricing strategy 
and price formation strategy. The position of pricing strategy in the corporative strategy 
was defined. Specifically, it is the part of marketing functional strategy, and that is why 
it is crucial to take into consideration not only costs but also various dynamic factors. 
Therefore pricing goals and objectives must become one of the first steps in formulat-
ing a marketing strategy, even though setting the final price may be the last part of the 
strategy to be executed. 

Pricing should play an integrative role in business strategy. Pricing is not only 
part of marketing, but also part of finance and competitive strategy. Done correctly, pric-
ing is the interface between those activities – the glue that holds them together. Superior 
profitability is achievable only by finding and exploiting synergies between customer 
needs and seller capabilities – synergies that produce high value for both parties. 

Keywords: pricing management, pricing policy, pricing strategy, strategic man-
agement, marketing mix, strategic marketing.
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