
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 
 

130 
 

Обгрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків 

 

Ришард Пукала, к.е.н., 

Державна вища технічно-економічна школа 

 ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща) 

e-mail: ryszard.pukala@interia.pl 

 

ВИКОРИСТАННЯ СТРАХУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕРЕРВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

Вступ. Сучасні підприємства стикаються зі зростанням 

економічних проблем, пов'язаних з процесами посилення ринкової 

конкуренції і глобалізації, а також цивілізаційних викликів, які є 

наслідком культурних змін, створення інформаційного суспільства 

і просування інновацій. В умовах щоденної оперативної діяльності, 

коли компанії орієнтовані на залучення клієнтів і задоволення їх 

потреб, максимізацію обороту, мінімізацію витрат, збільшується 

ризик виникнення дестабілізаційних загроз її функціонування. У 

цьому контексті, слід також звернути увагу на використання 

інструментів, спрямованих на забезпечення безперервності 

діяльності підприємства і використання в цьому процесі 

страхування. 

Поняття безперервності діяльності підприємства, безсумнівно, 

пов'язане з механізмами виникнення ризику, який є одним з 

основних економічних явищ. Будь-який учасник ринку наражається 

на них,  а запобігання матеріалізації подібних ризиків є одним з 

елементів ефективності економічної діяльності. Це відноситься до 

всіх господарюючих суб'єктів, у яких рівень заощаджень і 

накопичений власниками капітал, як правило, є не достатнім для 

реалізації дій у випадку виникнення ризиків, дестабілізуючих 

функціонування підприємства. Слід підкреслити, що ризик є 

поняттям популярним як у повсякденній мові так і в економіці. 

Чітку дефініцію ризику важко визначити, але ми можемо окреслити 

її, вказавши критерії використання цього терміна: 
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 той факт, що результат дій, який буде досягнутий в 

майбутньому є не відомий, але існує можливість визначити 

майбутні стани; 

 відомі ймовірності реалізації окремих результатів у 

майбутньому
1
. 

Аналізуючи розмір ризику, ми можемо виділити чотири основні 

методи його обмеження: 

 уникнення ризику, який полягає на припиненні діяльності тієї 

частини  підприємства, або відмову від використання тих 

ресурсів або технологій, які безпосередньо створюють ризик; 

 трансфер ризику, в рамках якого відбувається перенесення 

ризику на інший суб’єкт при використанні правових 

механізмів (договір страхування, договір зберігання, договір 

про нагляд над об’єктом і т.п.), а також дій організаційного 

характеру або безпеки; 

 зменшення ймовірності виникнення ризику, шляхом 

поточного вимірювання ризику та прийняття превентивних 

заходів, спрямованих на його зменшення; 

   зниження результатів матеріалізації ризику, за допомогою 

розробки планів реагування в разі його виникнення. 

Кожен з цих способів пов'язаний з прийняттям широкого 

спектру заходів, спрямованих на оптимізацію функціонування 

підприємства та забезпечення його безперервності діяльності. 

У сучасних ринкових умовах, змагання з конкуренцією 

виграють ті організації, які будуть краще підготовлені до 

несподіваних подій, а також до впливу зовнішніх факторів. Кращі 

працівники і продавці, новітні технології, а також добротне 

дослідження ринку,  виявляться марними в умовах кризової 

ситуації, коли організація не буде мати добре продуманого і 

випробуваного запасного плану. Рішення, яке може бути дуже 

корисним у цій сфері є управління безперервністю діяльності (англ. 

Business Continuity Management, BCM), яке є процесом управління і 

контролю, метою якого є підготовка організації до такої реакції на 

потенційні негативні події, яка дозволить їй вижити і продовжити 

роботу в межах раніше визначеного діапазону, а також надасть 

можливість швидкого повернення до нормальної діяльності. В 

                                                           
1
 Tarczyński W., Mojsewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001, s. 12. 
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результаті цього процесу розробляються способи будування 

стійкості організації та ефективного реагування на негативні події. 

Область впливу управління безперервністю діяльності включає в 

себе як внутрішні, так і зовнішні аспекти діяльності підприємства – 

рис. 1 

бізнес-середовище технічне середовище

суспільне середовище

BCM

 
Рисунок 1. Управління безперервністю діяльності на тлі факторів, 

що впливають на діяльність підприємства 
Джерело: на основі: Zawiła-Niedźwiecki J., „Zarządzanie ciągłością działania”, 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 200, стор. 5. 

 

Суб’єкт залежить від трьох основних чинників впливу - 

ділових, технічних та середовищних. Управління безперервністю 

діяльності включає в себе вплив усіх перелічених сфер і є 

важливою частиною діяльності кожного підприємства. Це є 

важливим аспектом забезпечення умов, в котрих підприємство 

зможе продовжувати свою ключову діяльність у відповідь на 

непередбачені зовнішні події та внутрішні проблеми. 

Говорячи про управління безперервністю діяльності 

підприємства, виникає питання про методи підтримки в сфері його 

утримання. Без сумніву, це може бути страхування, яке 

сприймається підприємцями як частина захисту свого бізнесу. 

Звичайно, страхування виконує цю функцію, однак, не є елементом 

заміни процесу управління безперервністю його діяльності. 
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Конкурентоспроможність страхування відносно до інших методів 

управління ризиками може бути оцінена через призму оптимальних 

критеріїв для підприємства. З практичної точки зору, можна 

вказати наступні критерії: 

1. Ефективність - страхування є одним з методів компенсації, тобто 

тих, які призначені для компенсації фінансових втрат, понесених 

в результаті ризику. Звичайно, ефективність цього аспекту буде  

визначати сфера та певність компенсації збитків, що будуть 

результатом сфери і реальності страхового захисту. 

2. Вартість - страхування належить до дуже привабливого цінового 

інструменту забезпечення собі захисту, пов'язаного з трансфером 

ризику провадження економічної діяльності. 

3. Додаткові переваги – страхування крім методу трансферу ризику 

може забезпечити додаткові переваги для підприємця, що 

розглядаються в двох вимірах: 

 за межі компенсаційного відшкодування страховика, що 

може бути корисне у веденні підприємства (наприклад, 

assistance); 

 переваги, які випливають з володіння страховим полісом, 

інше ніж право на отримання компенсації або допомоги 

(маючи почуття безпеки, підприємці більш схильні 

приймати нестандартні бізнес-рішення). 

Варто відзначити, що рішення по страхуванню майна і 

інтересів підприємства, також витікає з потенційних збитків у 

результаті виникнення події, яка, очевидно, походить від 

прийнятих припущень в процесі управління безперервністю 

діяльності підприємства. 

Висновки. Проблематика безперервності діяльності 

підприємства охоплює широкий спектр питань, пов'язаних з 

функціонуванням, котре посередньо або безпосередньо впливають 

на його роботу. Слід зазначити також, що це безперервний процес, 

який залежить від умов діяльності суб’єкту в мінливих ринкових 

умовах. Підприємство повинно враховувати в своїй діяльності 

механізми для забезпечення безперервності діяльності за рахунок 

використання доступних інструментів для моніторингу та 

управління ризиками, пов'язаними з його функціонуванням. 

Важливим елементом у цьому процесі є використання страхування, 
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яке дозволяє виконувати трансфер ризику до страховика і 

запевнювати собі через підприємство можливість відшкодування 

можливих втрат у випадку матеріалізації ризиків. 
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РОЛЬ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Вступ. В умовах ринкової економіки визначальну роль в 

здійсненні ефективної і розробленої на науковій основі діяльності 

підприємства, що функціонує в умовах невизначеності, грають 

чітко визначені рішення. Слід зазначити, що на практиці має місце 
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недооцінка їх виконання. Серед керівників поширена думка, якщо 

рішення ухвалене, то воно буде обов'язково виконано. Результатом 

є неможливість досягнення заданих показників і оцінка 

ефективності реалізації функціональних і корпоративної стратегії є 

недостовірною. Все це приводить до спотворення інформації про 

реальний стан підприємства в конкретний період часу та 

неможливості досягати стратегічних цілей і збереження 

конкурентоспроможності на належному рівні.  

Ефективність реалізації ухваленого управлінського рішення 

залежить від достовірності і якості вхідної інформації. Обмін 

здійснюється як по вертикалі, так і по горизонталі. По вертикалі 

інформація про ухвалені рішення передається від вищих підрозділів 

нижчестоячим. Зворотний зв'язок реалізується у вигляді 

комплексного аналізу показників, що відображають реалізацію 

функціональних стратегій підприємства. На основі отриманої 

інформації здійснюється моніторинг відповідності отриманих 

результатів поставленим цілям. 

Результати дослідження.  Питаннями розробки механізму 

моніторингу в системі управління підприємством займалися 

вітчизняні і зарубіжні учені [1; 2; 3; 5]. У роботі Савон Р.Л. 

моніторинг розглядається в системі управління виробничими 

запасами підприємства [6]. О.М. Дюжілова пропонує використання 

моніторингу для розпізнавання фази зрілості життєвого циклу 

підприємства [4]. Інтерес викликають також роботи Славникова 

Д.В. і Галіцина В.К. Не дивлячись на вузьку специфіку 

використання моніторингу стосовно управління по відхиленнях, 

робота Славікова Д.В. має безперечне значення при використанні 

даної концепції для аналізу оцінки ефективності реалізації 

стратегій підприємства [7]. Галіцин В.К. пропонує в системі 

моніторингу використання економіко-математичних методів оцінки 

економічних ризиків і обробки інформації. Питанням автоматизації 

системи моніторингу підготовки управлінських рішень також 

присвячена робота Смачило Т.В.  

Проведений аналіз побудови і впровадження моніторингу 

управлінських рішень в систему управління підприємством 

свідчить про те, що запропоновані наукові підходи орієнтовані на 

підприємства промисловості або на окремі об'єкти управління. Це 

свідчить про необхідність розробки системи моніторингу реалізації 
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управлінських рішень в системі управління реалізацією 

функціональних стратегій на торговельних підприємствах.  

У системі управління реалізацією корпоративної стратегії 

підприємства моніторинг реалізації управлінських рішень виступає 

інструментом інформаційного забезпечення і зворотного зв'язку. Як 

відзначає С.В. Устенко, моніторинг – це системний збір інформації, 

яка може бути використана для ухвалення управлінських рішень 

[8]. Погодимося також з думкою Н.В. Бондарчук про те, що 

моніторинг направлений на отримання і використання об'єктивних і 

незалежних даних про об'єкт дослідження і складання прогнозу 

змін ситуації в майбутньому [1]. Дане визначення дозволяє 

розглядати використання моніторингу як інструменту контролю 

реалізації стратегії. 

Основною метою моніторингу реалізації управлінських 

рішень є процес виявлення відповідності фактичних значень 

показників оцінки реалізації функціональних і корпоративної 

стратегії торговельного підприємства плановим. Якщо у разі 

реалізації ухваленого рішення результат не досягне бажаного 

значення, дане рішення відхиляється на користь альтернативного 

або розробляється нове управлінське рішення. При позитивному 

результаті управлінське рішення ухвалюється до виконання і 

передається за ієрархією на всі ступені управління. 

Висновки.  Наслідком реалізації системи моніторингу 

процесу управління реалізацією корпоративною стратегією є 

можливість практичного досягнення заданих показників реалізації 

функціональних стратегій, а також підготовка інформації для 

вироблення рекомендацій по ухваленню управлінських рішень.  

Таким чином, одним з основних завдань системи моніторингу 

управління реалізацією стратегії є збільшення частки 

управлінських рішень, що ефективно реалізовуються, оскільки саме 

з цієї частки ухвалених управлінських рішень складається 

ефективність реалізації стратегії і в цілому діяльності підприємства. 
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КРЕДИТНІ РИЗИКИ У ПОСТКРИЗИСНІЙ 

БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

Світова фінансова криза 2008–2010 років, окрім 

загальновідомих негативних наслідків для економік країн світу, 

безперечно має й позитивну сторону, яка полягає в перегляді 

http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/2802
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стратегії й тактики діяльності фінансових установ з метою 

зниження ризикованості їхніх операцій та підвищення їхньої 

надійності [4]. В Україні у період, що передував кризі, основною 

стратегічною метою діяльності  фінансових установ, було 

отримання максимально можливого прибутку при відсутності 

ризик-менеджменту, при недостатньому розподілу кредитного 

портфеля банків тощо. Таким чином, виконання обов’язкових 

нормативів та інших вимог НБУ, спрямованих на підвищення 

надійності, стабільності та ліквідності банківської системи в 

умовах кризи виявилось недостатнім. 

Сьогодні проблемі прийняття фінансових рішень за умов 

ризику  присвячено як окремі розділи в літературі з математичного 

програмування та дослідження операцій, так і спеціальні праці, 

зокрема В.В. Вітлінського [1], Я.І. Єлейно [2], О.О. Олексюка [4], 

К.С. Степанкевича [5] та ін. 

Метою роботи  є дослідження найбільш дієвих методів 

вирішення цієї проблеми, а саме способу попереднього 

оцінювання кожного кредитного запиту щодо доцільності 

подальшого розгляду цього запиту на предмет включення до 

кредитного портфелю. 

У розрізі валют на 01.01.2010 домашнім господарствам 

майже 40 % кредитів було видано в гривні, а решта – в іноземних 

валютах. Для підприємств ця частка становила 52 %. На 01.09.2011 

41 % кредитної заборгованості фізичних осіб – у національній 

валюті, тобто структурної зміни майже не відбулось[5]. Це 

пояснюється тим, що більшість кредитів в іноземній валюті 

позичальникам-фізичним особам було пролонговано, а отже, 

кредитна заборгованість перед банками залишилась. Що 

стосується юридичних осіб, то тепер їхня частка кредитів у гривні 

становить 58 %, тобто банки кредитують підприємства переважно 

в національній валюті, що зменшує їхній ризик.  

Проведений аналіз показав, що хоча зараз і йде мова про 

завершення фінансово-економічної кризи, ситуація в банківській 

сфері на сьогодні усе ще залишається важкою. Для її подолання 

банкам необхідно ставити іншу стратегічну мету: працювати 

стабільно, бути надійним партнером для своїх клієнтів. А це 

вимагає вкладання коштів у розвиток банківського ризик-

менеджменту, який узяв би на себе функції захисту кредитного 
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портфеля банку від проблемних позик, відсіювання потенційно 

ненадійних позичальників ще до прийняття рішення про надання 

кредиту [5]. Усе це потребує розвитку існуючих та створення 

нових методик управління ризиком як на рівні окремої позики, так 

і на рівні кредитного портфеля банку, що обґрунтовує актуальність 

обраної теми дослідження. 

Одним із засобів ефективного управління кредитними 

ризиками є використання кредитними установами сучасних 

методів оптимізації кредитного портфеля, які враховують ризик 

неповернення коштів позичальниками [4]. Існуюча література із 

зазначених питань переважно розглядає питання про визначення 

платоспроможності окремого потенційного позичальника. 

Водночас проблема оптимізації кредитного портфеля банку у 

цілому часто залишається поза увагою. Тому треба враховувати 

поряд із платоспроможністю окремого позичальника сукупну 

платоспроможність усіх позичальників, запити яких кредитна 

установа вважатиме за доцільне задовольнити. Основним  

критерієм  є максимізації очікуваного загального зведеного 

чистого доходу кредитного портфеля та мінімізації дисперсії 

доходу[4]. Тобто одночасно беруться до уваги вимога 

максимізувати дохід банку від його кредитної діяльності та вимога 

зменшити ризик отримати цей дохід у розмірі, меншому від 

очікуваного. Враховуються також особливості індивідуального 

ставлення до ризику конкретного кредитора.  

Таким чином, методика, яка запропонована Кігелем В.Р.  має, 

на наш погляд, такі переваги, як 

- дозволяє визначити рівень очікуваної прибутковості, як 

окремих кредитних продуктів, так і кредитного портфеля в цілому; 

- контролює ризики, а саме, рівень втрат, пов'язаних із зміною 

прибутковості кредитів; 

- встановлює ступінь залежності доходностей окремих 

кредитних продуктів через коваріацію і коефіцієнт кореляції; 

-  розглядає можливі ситуації відносно рівня очікуваної 

прибутковості і кредитного ризику, тобто використовується 

правила домінування, ефект переваги і диверсифікація (розподіл) 

кредитного портфеля комерційного банку, 

Наведені дані можуть бути використані як на мікро-, так і на 

макрорівні. Безпосередньою сферою використання на мікрорівні є 
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кредитні відносини між банком та позичальниками – юридичними 

та фізичними особами. Також наведена методика може бути 

застосована і при наданні кредитів іншими кредитними 

установами небанківського типу, наприклад кредитними спілками. 

На макрорівні запропонована методика може бути використана 

при здійсненні рефінансування комерційних банків Національним 

банком України.  
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СУТНІСТЬ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 

Вступ. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів у країні, 

раціональною є розробка і реалізація інфраструктурних проектів на 

умовах державно-приватного партнерства (ДПП), які базуються на 

принципах проектного фінансування, коли інвестиції в 

будівництво, реконструкцію або модернізацію, здійснюються за 

рахунок позабюджетних джерел, а джерела їх повернення 

http://www.bank.gov.ua/
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(зростання доходів бюджету, економія витрат бюджету, зростання 

платних послуг) створюються в результаті реалізації проекту. 

В той же час, проблеми ризиків у співпраці держави і бізнесу, 

зокрема при реалізації проектів державно-приватного партнерства 

поки що недостатньо досліджені у вітчизняній науковій сфері. Хоча 

необхідність такого дослідження конче потрібна, оскільки навіть в 

умовах фінансово-економічної кризи співпраця держави і бізнесу є 

перспективним інструментом суспільно-економічного розвитку. 

Результати дослідження.  При всій різноманітності 

літератури, яка описує теоретичні основи державно-приватного 

партнерства, відсутнє точне, загальноприйняте визначення такої 

категорії, як його ризики. Розглянемо найбільш поширені підходи. 

Такий відомий дослідник, як Л.Шарінгер розглядає державно-

приватне партнерство як систему, яка дозволяє використовувати 

ресурси приватного сектора для розвитку інфраструктури, 

підвищити якість і збільшити обсяг суспільних послуг і позбавити 

державу від специфічних ризиків, пов'язаних з виконанням 

суспільних проектів. Основна мета взаємодії держави та бізнесу в 

даному визначенні – прийняття приватним сектором на себе 

специфічних ризиків. На противагу думці Л.Шарінгера багато 

дослідників відзначають розподіл ризиків між учасниками [3, с. 34; 

5, с. 63-64].  

Досліджуючи детальніше базові інтереси учасників 

партнерських взаємодій і цілі, які повинні виражатися в прагненні 

до економічного зростання і в досягненні соціальних показників, – 

підвищення добробуту всіх верств населення, В.І.Якунін трактує 

державно-приватне партнерство як сукупність організаційно-

правових, фінансово-економічних відносин і дій держави, а також 

приватного бізнесу, спрямованих на досягнення загальних цілей 

реалізації економічної політики. Автор відзначає ряд характеристик 

даної взаємодії, серед яких - розподіл витрат і ризиків між 

учасниками [4, с. 63-64]. 

Деякі автори при визначенні поняття ДПП налають акцент на 

залученні додаткових фінансових ресурсів в економіку з боку 

приватного сектора, тобто – прийняття ним на себе додаткових 

ризиків. М.В. Вілісов у визначеннях державно-приватного 

партнерства цілком обгрунтовано констатує необхідність його 

документального оформлення і законодавчого закріплення з метою 
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зниження рівня ризиків держави [2, с. 16-17]. 

Одним з найбільш повних визначень державно-приватного 

партнерства є визначення В.Г.Варнавського, який також акцентує 

увагу на ризиках ДПП [1, с. 54]. 

Термін «ризик», який ми будемо використовувати, означає 

непередбачувані варіації в значенні. Він включає в себе можливість 

виникнення як несподівано позитивних, так і несподівано 

негативних результатів. На основі цього, можна сформулювати 

бачення ризику у державно-приватному партнерстві – ризик 

проекту ДПП є непередбачуваною зміною загального результату 

проекту, при цьому приймається до уваги не тільки результати 

безпосередньо проекту ДПП, але і результати, одержувані 

суспільством, урядом та іншими зацікавленими сторонами. Ризик 

зацікавлених сторін в проекті є непередбачуваною зміною у 

значенні інтересів зацікавлених сторін у проекті. 

В рамках загальних, також можна визначити і специфічні 

ризики державно-приватного партнерства. Ризик попиту - 

непередбачувана варіація в значенні попиту в рамках проекту, яка є 

результатом непередбачуваної варіації в загальноринковому попиті. 

Вартість ризику будівництва - непередбачувана варіація в значенні, 

яка є результатом непередбачуваної варіації у витратах на 

будівництво. Таким чином, ми використовуємо поняття ризик, як 

таке, що відноситься як до загальних ризиків проекту, так і до 

компонентів специфічних ризиків. Ми також описуємо джерела 

виникнення ризику як фактори ризику. 

Використовуючи для реалізації будь-якого проекту існуючі у 

неї в наявності ресурси, кожна сторона враховує можливість 

існування певних ризиків, пов’язаних з проектною діяльністю. 

Однією з переваг реалізації інвестиційних проектів на принципах 

ДПП є зниження ризиків для всіх учасників партнерства. Проте 

цього можливо досягти тільки за допомогою реалізації двох 

основних принципів розподілу ризиків. 

По-перше, кількість ризиків, прийнятих на себе партнером, 

повинна бути пропорційна вигоді, яку він може отримати з проекту. 

По-друге, ризики повинні бути передані тій стороні, яка може 

покрити їх з найменшими витратами. При цьому держава також 

повинна брати на себе певну частку відповідальності за можливі 

ризики і сприяти їх пом'якшенню для приватного сектора на основі 
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взаємної підтримки. 

На практиці, більшість невдач при реалізації проектів 

державно-приватного партнерства пов'язана з недотриманням цих 

принципів, внаслідок чого, в умовах відсутності або недотримання 

сторонами домовленостей про розподіл можливих ризиків, кожен 

учасник проекту ДПП намагається перекласти відповідальність за 

ризики на свого партнера. Безумовно, серйозні труднощі також 

виникають з розрахунками ризиків, особливо в країнах з 

перехідною економікою, де показники економічного зростання, як 

правило, менш передбачені, що значно ускладнює процедури 

прогнозування. 

На нашу думку, слід відзначити, що вага ризиків для кожного 

з партнерів неоднакова. Приватний сектор, при виникнення 

несприятливих ризиків і найбільш негативних їх наслідків може 

втратити запланований прибуток, понести інші фінансові втрати, 

погіршити свій імідж тощо, що може негативно позначитися на 

його конкурентоспроможності. Однак, такі наслідки типові для 

будь-яких економічних дій приватного сектора. Державний же 

сектор, крім суто економічних втрат, може понести втрати 

суспільної довіри що може призвести до громадської та/або 

політичної непокори. Тому, вважаємо, що протидія ризикам ДПП 

та їх наслідкам, більш важлива для державного сектора і його 

представникам необхідно вжити по упередженню ризиків і 

пом’якшенню їх наслідків. 

Висновки. Підсумовуючи, відзначимо, що категорія ризиків 

грає значну роль у відносинах державно-приватного партнерства. 

Ризик проекту ДПП - це непередбачувана зміна загального 

результату проекту, при цьому приймається до уваги не тільки 

результати безпосередньо проекту ДПП, але і результати, 

одержувані суспільством, урядом та іншими зацікавленими 

сторонами. Як і будь-який вид економічної діяльності, ДПП, в 

процесі своєї реалізації може випробовувати ті чи інші впливи, які 

можуть негативно позначитися на кінцевих результатах проекту. 

Ключовими факторами при оцінці ризиків є: імовірності їх 

виникнення та ступінь наслідків (впливу) ризиків, якщо вони мають 

місце. 

На нашу думку, необхідне формування особливого підходу до 

оцінки ризиків проектів держано-приватного партнерства, особливо 
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– з точки зору держави. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД  

ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання розвитку підприємства завжди викликали 

підвищений інтерес у науковців і практиків менеджменту. 

Загостренню цих питань в Україні сприяла і фінансово-економічна 

криза, яка істотним чином змінила середовище функціонування 

вітчизняних підприємств, змусивши їх переглянути стратегії 

власного економічного розвитку. Зіштовхнувшись із різким 

зменшенням попиту на свою продукцію, підприємства більшості 

галузей економіки, які в докризовий період демонстрували 
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пристойну динаміку зростання, виявилися неспроможними знайти 

адекватну відповідь на стрімкі зміни умов господарювання. Все це 

зумовлює доцільність удосконалення існуючих теоретичних та 

науково-методичних поглядів на питання розвитку підприємства, і 

в першу чергу тих, що стосуються оцінки та діагностування 

розвитку підприємства, оскільки оцінка виступає аналітичним 

підґрунтям ухвалення будь-яких управлінських рішень.  

Питання оцінки розвитку підприємства не є новим для 

сучасної науки. В літературі можна зустріти численні підходи до 

вирішення цієї проблеми. Так, в роботі [1] запропоновано 

проводити діагностику економічного розвитку підприємства за 

допомогою визначення його чутливості до змін зовнішнього 

середовища. Для цього автори пропонують здійснювати розрахунок 

відповідних коефіцієнтів еластичності та адаптованості розвитку 

підприємства. Автори роботи [2] оцінюють розвиток на основі 

комбінації оцінок кількісних та якісних змін, що відбулися на 

підприємстві, а також зміни потенціалу підприємства. Для цього в 

роботі розроблено модель оцінки розвитку підприємства, що 

охоплює п’ять рівнів показників. Авторами роботи [3] 

пропонується удосконалена схема формування золотого правила 

фінансово-економічного і загального розвитку підприємства, що 

враховує якісний напрямок такого розвитку. Багатокритеріальний 

підхід до діагностики стану економічного розвитку підприємств 

легкої промисловості з позиції сталості запропоновано у роботі [4].  

Однак як показує дослідження більшість із наведених 

підходів, хоча і є цілком обґрунтованими, акцентують увагу лише 

на окремих аспектах розвитку підприємства, не враховуючи, що 

останній є складним явищем та характеризується великою 

розмаїтістю конкретних видів і форм.  

Розвиток – це процес сукупних змін у соціально-економічній 

системі підприємства, який направлений на його перехід в новий 

якісно-кількісний стан у часі під впливом факторів внутрішнього й 

зовнішнього середовища [5].  

Розвиток є необхідною умовою тривалого існування 

підприємства, що визначає його здатність до ефективного 

функціонування та протидії дестабілізуючому впливу зовнішнього 

оточення. Саме вплив середовища є рушійною силою розвитку 
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підприємства, яка змушує його змінювати існуючі структури та 

зв’язки, здобувати нові ознаки та властивості.  

Складна природа розвитку зумовлює якісну розмаїтість його 

видів і форм. Так, за характером [6] (залежно від кількісної/якісної 

основи змін [7]) розвиток може бути екстенсивним та інтенсивним. 

При цьому екстенсивний розвиток є проявом та зростанням вже 

існуючого стану об’єкта, а інтенсивний розвиток – виникненням 

нових форм [5, 6]. Залежно від джерела або першопричини [6] (за 

середовищем [5]) розвиток може бути екзогенним, тобто 

пов’язаним з протиріччями, які знаходяться у зовнішньому по 

відношенню до суб’єкта середовищі, або ендогенним – викликаним 

внутрішніми протиріччями суб’єкта. За якістю змін у соціально-

економічній системі [7] виділяють прогресивний (процеси, які 

забезпечують рух «від нижчого до вищого») та регресивний 

розвиток (процеси, які призводять до руху «від вищого до 

нижчого»).  Залежно від корпоративної стратегії [5] розвиток може 

бути превентивним, тобто випереджаючим, адаптивним або 

пристосовницьким та реактивним та ін. 

Кожен із розглянутих видів розвитку характеризує окремий 

його аспект, який має бути обов’язково врахований при ухваленні 

тактичних та стратегічних управлінських рішень.  

З огляду на сказане пріоритетним завданням удосконалення 

методології управління розвитком підприємства, на думку автора, є 

розробка єдиної методики діагностики розвитку, яка передбачатиме 

як диференційовану оцінку різних його видів і форм, так і їх 

комплексне врахування під час ухвалення управлінських рішень. 

Тому питання розробки такого підходу має становити предмет 

подальших досліджень у межах зазначеної проблеми. 
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

ОСОБЕННОСТЯМИ  ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРОДУКТА 

 

Современный подход к стратегическому планированию 

туристического предприятия  должен учитывать все нюансы, 

связанные с  принятием оптимального решения в рамках 

стратегического управления туристической деятельностью. Для 

этого требуется тщательный анализ особенностей потребления 

туристического продукта, поскольку этот факт существенно влияет 

на принятие решения в области товарно-производственной 

политики предприятия на рынке туристических услуг. Товаром в 

данном случае выступает туристический тур, который являясь  
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частью туристических услуг, обладает потребительной и меновой 

стоимостью. 

Отличительная особенность потребления туристического 

продукта в сравнении с товаром материального производства 

состоит в следующем. В обычном материальном производстве 

результат производства (товар) продвигается по схеме: 

производитель → потребитель, в туристической отрасли  

существует другая схема: для потребления туристического 

продукта потребитель (турист) должен быть доставлен в места 

производства туристического продукта или отдельных его услуг. 

Эта особенность туристического потребления, в свою очередь, 

вызывает производный мультипликативный эффект: 

необходимость для туристов в местах потребления туристического 

продукта наличия транспортных услуг, жилья, питания, системы 

гостеприимства в целом, создания необходимых условий для 

лечения, развлечений, образования, удовлетворения потребностей в 

новых впечатлениях, а также наличии экологически здоровой 

среды, безопасности и т.п. 

Отсюда следует, что потребление туристического продукта 

обеспечивается не только деятельностью предприятий 

туристического бизнеса, но и другими хозяйствующими 

субъектами, которые предоставляют услуги пассажирского 

транспорта, услуги размещения, общественного питания, услуги  в 

сфере культуры, другие туристические услуги. 

Туристское потребление – потребление производимых 

различными отраслями экономики товаров и услуг для 

удовлетворения потребностей туристов. В денежном выражении 

это стоимость совокупности товаров и услуг, потребляемых 

туристами (посетителями) для удовлетворения туристских 

потребностей. Туристское потребление, таким образом, совпадает с 

концепцией "конечного потребления" в системе национальных 

счетов. 

По времени и месту осуществления туристское потребление 

делится на: 

 предварительное потребление - предварительные 

туристские расходы, необходимые для подготовки и 

осуществления поездки; 
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 потребление в течение поездки - расходы, которые 

осуществляются в посещаемых местах; 

 потребление после поездки - расходы, которые 

осуществляются после возвращения из поездки и связанные с 

поездкой. 

Внутреннее туристическое потребление охватывает 

потребление посетителей-резидентов в пределах экономической 

территории данной страны. 

Иностранное (въездное) туристическое потребление 

охватывает потребление посетителей-нерезидентов в пределах 

экономической территории данной страны. Зарубежное (выездное) 

туристическое потребление охватывает потребление посетителей-

резидентов за пределами экономической территории данной 

страны.  

Туристическое потребление в стоимостном выражении 

состоит из совокупности туристских расходов. 

Туристические расходы – потребительские расходы клиентов, 

связанные с обеспечением его потребностей как туриста и 

совершенные им (или от его имени) перед, во время и после 

поездки и в местах посещения. 

Специфика туристического потребления заключается в том, 

что оно содержит все категории потребительских товаров и услуг, 

но в разной степени.  

Поступления от туризма  обеспечены расходами внутренних 

клиентов, совершенными как оплата до, во время или после 

поездки за товары и услуги, полученные в месте посещения 

(включая платежи национальным перевозчикам за междугородние 

пассажирские перевозки). 

 Туристы  пользуются  услугами,  предоставляемыми 

различными  секторами  промышленности  и  сельского  хозяйства.  

Они потребляют  или  покупают  и  вывозят  в  качестве  сувениров  

определенное количество товаров, приобретаемых в стране 

посещения по розничной цене, которая  обычно  значительно  

выше,  чем  оптовая  цена  при  продаже  этих товаров  за  границу.  

Более  того,  иностранные  туристы  приобретают  эти товары  за  

иностранную  валюту,  предварительно  обменяв  ее  на 

национальную  валюту  страны посещения. Также  отпадает и 
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необходимость производить  ряд  расходов,  связанных  с  вывозом  

товаров (страхование, складирование,  перевозка  и  т.д.).  

Общественный  труд,  затраченный  на производство  туристских 

услуг, реализуется на месте,  т.е.  соответствующая стоимость не 

«покидает» территорию государства, которое посетил турист. 

Происходит не передвижение товара к потенциальному 

покупателю,  а  потенциальный  покупатель  передвигается  к  

товару,  что сокращает время кругооборота капитала.  

Таким образом, стратегическое планирование в туристическом 

предприятии обусловлено особенностями потребления 

туристического продукта, существенно влияющими на принятие 

оптимальных решений   в процессе деятельности  предприятия на 

рынке туристических услуг.  

 

Дрогомирецька М.І., к.е.н. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», Полтава, Україна, e-mail: mariana.puet@mail.ru 

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах активізації процесів міжнародної економічної 

інтеграції сталий розвиток сільськогосподарських підприємств 

України може стати одним із головних чинників зміцнення її 

продовольчої безпеки. Відтак, перед більшістю з цих суб’єктів 

господарювання, які наразі функціонують у відповідних сегментах 

аграрного ринку, гостро постає проблема формування стійких 

конкурентних переваг. Безумовно, вирішення цієї проблеми 

потребує прийняття відповідних управлінських рішень, в основу 

розробки яких, на наш погляд, має бути покладено фінансовий 

аналіз. 

Метою такого аналізу, як зазначають  Шиян Д.В. і Строченко 

Н.І. [3, с. 5], є не тільки і не стільки те, щоб встановити та оцінити 

рівень фінансового стану підприємства, виявити закономірності 

його розвитку, але й те, щоб розробити обґрунтовані рішення 

фінансової стратегії на майбутнє. При цьому, як правило, 

використовують різноманітні розрахунково-конструктивні методи 
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досліджень: 

неформалізовані (імітаційне моделювання, порівняння, 

експертні оцінки, побудова систем показників) – застосовуються, в 

основному, для прогнозування стану певного об’єкта на 

перспективу в умовах невизначеності і характеризуються певним 

суб’єктивізмом, оскільки, за переконанням Дєєвої Н.М. і Дедікова 

О.І. [2, с. 12] передбачають лише опис аналітичних процедур на 

логічному рівні за допомогою інтуїції, досвіду і знань аналітика; 

формалізовані, які, на відміну від попередньої групи, 

передбачають опис аналітичних процедур на основі точних 

залежностей. 

До складу формалізованих методів фінансового аналізу 

Базілінська О.Я. [1, с. 7] відносить, насамперед, наступні: класичні 

методи аналізу господарської діяльності та фінансового аналізу 

(ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, 

відсоткових чисел, логарифмічний, інтегральний, простих та 

складних відсотків, дисконтування); традиційні методи економічної 

статистики (середніх та відносних величин, групування, графічний, 

індексний); методи математичної статистики вивчення 

взаємозв’язків (кореляційний, регресійний, факторний аналіз); 

методи економічної кібернетики і оптимального програмування 

(системного аналізу, лінійного, нелінійного, динамічного 

програмування). 

У ході проведення даного дослідження нами було 

встановлено, що фінансовий аналіз не завжди здатний однозначно 

вказати на конкретну причину зниження ефективності діяльності 

сільськогосподарського підприємства, однак він дозволяє 

своєчасно виявити існуючі проблеми і запропонувати найбільш 

прийнятні шляхи їх вирішення. 

Отже, можна зробити висновок про те, що результативність 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств 

багато в чому залежить від якості і рівня організації фінансового 

аналізу, завдання якого пропонуємо сформулювати наступним 

чином: по-перше, загальна оцінка фінансового стану підприємства; 

по-друге, виявлення змін, у фінансовому стані в просторі і часі, 

визначення основних чинників, які спричинили зміни у 

фінансовому стані даного підприємства; по-третє, прогноз 

основних тенденцій зміни фінансового стану підприємства. 
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Загалом, фінансовий аналіз діяльності будь-якого 

сільськогосподарського підприємства можна представити 

наступним чином (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Порядок проведення фінансового аналізу у процесі 

прийняття управлінських рішень на підприємстві [авторське 

бачення] 

 

Як видно з рисунку 1, на першому етапі має проводитися збір 

внутрішньої і зовнішньої інформації для проведення фінансового 

аналізу діяльності конкретного суб’єкта господарювання, оцінка її 

достовірності. На другому етапі відбувається переведення типових 

форм бухгалтерської звітності в аналітичні форми, які дозволяють 

не лише проаналізувати структуру і динаміку змін основних 

показників, наведених у фінансових звітах, але й виявити 

взаємозв’язки між окремими показниками, а також здійснити 

інтерпретацію одержаних результатів. На третьому етапі слід 

підготувати висновок щодо фінансового стану підприємства, 

виявити ―вузькі‖ місця і резерви підвищення ефективності його 

діяльності. 

З огляду на викладене, вважаємо, що прийняття будь-якого 

управлінського рішення має бути економічно обґрунтованим, воно 

має базуватися на результатах відповідних аналітичних процедур. 

Зміст і значимість таких процедур виходять далеко за межі простих 

арифметичних дій чи розрахунку низки аналітичних показників. 

Необхідно розуміти, що, застосовуючи різні методи фінансового 

 

Етапи фінансового аналізу у процесі прийняття рішень 
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аналізу, можна не лише отримати різні результати, які нерідко 

суперечитимуть один одному, але і ―обґрунтувати‖ заздалегідь 

бажаний варіант дій чи заздалегідь бажані висновки. Тому 

результати аналітичних процедур, як і власне сам фінансовий 

аналіз, не повинні абсолютизуватися, їх не слід розглядати як 

незаперечні аргументи, які обґрунтовують прийняття того чи 

іншого управлінського рішення. Ці результати, на наш погляд, 

бажано доповнювати ще й суб’єктивними оцінками фахівців, які 

працюють на підприємстві. 

Загалом, результативність фінансового аналізу діяльності 

сільськогосподарських підприємств залежить від його методичного 

забезпечення, що охоплює, насамперед, такі елементи, як:  

мета і завдання фінансового аналізу, які визначаються 

потребами прийняття тих чи інших управлінських рішень; 

організаційне забезпечення виконання аналітичних робіт, що 

визначається технічними, технологічними, трудовими, 

інформаційними ресурсами окремого підприємства;  

система показників, яка виражає інформаційну модель 

досліджуваних явищ і процесів за кількісними і якісними ознаками; 

фактори і можливі резерви покращення фінансового стану; 

джерела інформації відповідно до потреб розробки науково 

обґрунтованих управлінських рішень;  

методи аналізу, які реалізуються через сукупність якісних і 

кількісних прийомів дослідження;  

оцінка результатів фінансового аналізу та їх оформлення, що 

передбачає, насамперед, формулювання висновків щодо стану 

об’єктів, їх зміни в динаміці та порівняння із визначеним еталоном. 

Як підсумок, слід зазначити, що основне призначення 

фінансового аналізу полягає у тому, щоб дати об’єктивну оцінку 

поточного і перспективного фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства на основі вивчення 

фінансової інформації із використанням аналітичних інструментів і 

методів для визначення існуючих зв’язків і характеристик, 

необхідних для прийняття управлінських рішень. При цьому 

методичне забезпечення фінансового аналізу діяльності 

підприємства може бути результатом власних розробок або 

адаптації наявних готових рекомендацій, яких у сучасній 

економічній літературі є чимало. Тому перспективами подальших 
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досліджень у даному напрямі має стати визначення переліку 

показників, які доцільно використовувати для комплексної оцінки 

фінансового стану сільськогосподарських підприємств.  
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ОЦІНКА РИЗИКУ ОБЛІГАЦІЙ В EXCEL 

 

Вступ. Для обґрунтування вибору цінних паперів оцінюється 

ризик інвестицій, який пов'язаний зі строком дії цінних паперів.  

Результати дослідження. Одним із показників середньої 

тривалості платежів за облігацією [1] є дюрація (англ. duration). 

Вперше цей показник досліджений Фредериком Макалеєм у 1938 р. 

Він визначив цей показник як середньозважений строк до 

відношенню грошового потоку цінного паперу. Дюрація Макалея 

розраховується за формулою середньоарифметичної зваженої за 

формулою: 
1

1

1

1

t
t

t
t

t CF r

D
CF r

,       (1) 

де t – строк платежу або елемента грошового потоку за облігацією; 

tCF – величина елемента грошового потоку за облігацією в t -му 

році; r  – доходність до погашення (повна доходність). Показник 

дюрації Макалея, розрахований за формулою (1), вимірюється в 

роках. Дисконтування здійснюється за ставкою доходності до 
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погашення, яку треба визначити [2]. Відмітимо, що у знаменнику 

формули розрахунку дюрації знаходиться ціна облігації 
1

1t
t

CF r .  

Дюрація може бути розглянута як еластичність ціни облігації 

за зміною процентної ставки, а точніше, величини r1 . У 

загальному випадку коефіцієнт еластичності – це відношення 

відносного приросту одного показника до відносного приросту 

іншого показника. У даному випадку цими показниками є ціна і 

процентна ставка [2].   

Дюрація безкупонної облігації дорівнює часу до її погашення.  

Ураховуючи, що дюрація може бути розглянута як 

еластичність зміни ціни облігації від зміни величини r1 , то можна 

ув’язати через дюрацію динаміку курсу і процентної ставки. 

Використовується також показник модифікованої дюрації – це 

еластичність зміни ціни в результаті зміни процентної ставки, а не 

величини r1 . 

 Фінансова функція Excel ДЛИТ(дата_согл; 

дата_вступл_в_силу; купон; доход; частота; базис) розраховує 

тривалість Макалея для очікуваної номінальної вартості 100 грн. 

Тривалість визначається як зважена середня приведеної вартості 

грошових потоків і використовується як міра реакції цін облігації 

на зміну доходності. 

Функція МДЛИТ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; купон; 

доход; частота; базис) розраховує модифіковану тривалість 

Макалея для цінних паперів з очікуваною номінальною вартістю 

100 грн. 

Аргументи функцій означають: дата_согл – дата розрахунку 

за цінні папери (дата продажу цінних паперів покупцю, пізніша, 

ніж дата випуску); дата_вступл_в_силу – строк погашення цінних 

паперів. Ця дата визначає момент, коли закінчується строк дії 

цінних паперів; купон – річна процентна ставка для купонів за 

цінними паперами; доход – річний дохід за цінними паперами; 

частота – це кількість виплат за купонами за рік; базис – спосіб 

обчислення строку.  

Приклад. Облігації придбані 1.01.2008 р., дата погашення – 

1.01.2016 р., купонний дохід – 8% з виплатою процентів раз на 
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півроку, річна ставка доходу – 9%. Спосіб обчислення строку 

фактичний/фактичний. Визначити тривалість Макалея та 

модифіковану тривалість Макалея для облігації. 

Розв’язання: ДЛИТ(1.01.2008; 1.01.2016; 8%; 9%; 2; 1) = 

5,993775 (років). МДЛИТ(1.01.2008; 1.01.2016; 8%; 9%; 2; 1) = 

5,73567 (років). 

Якщо за облігацією купонні проценти не виплачуються, то 

функція ДЛИТ обчислює строк дії облігації як тривалість 

календарного періоду від дати придбання до дати погашення. При 

фіксованих датах придбання і погашення, ставка доходу за цінними 

паперами і купонна ставка обернено пропорційні середньозваженій 

тривалості платежів: чим вони вищі, тим менша тривалість 

платежів, а отже, вища надійність фінансових вкладень. Для 

облігацій з нульовим купоном (без купонних виплат) тривалість 

платежів максимальна. Функції ДЛИТ і МДЛИТ пов’язані так: 

виплатчастота

дохідрічний

ДЛИТ
МДЛИТ

1

. 

До зміни річної ставки або періодичності купонних виплат 

чуттєва величина модифікованої тривалості. Зміна річної ставки 

доходу облігації значно пов’язана зі зміною ціни (курсу) цінного 

паперу. 

Висновки. Дюрація Макалея (показник середньої тривалості 

платежів за облігацією) використовується для управління ризиком, 

пов’язаним зі змінами процентних ставок. Тривалість Макалея 

можна розрахувати за допомогою фінансових функцій Excel ДЛИТ 

і МДЛИТ. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вступ. Сучасна ринкова економіка формує для торговельних 

підприємств жорсткі умови господарювання, змушуючи розвивати 

свою діяльність шляхом збільшення номенклатури товарів, що 

реалізуються, започаткування нових видів діяльності, виходу на 

нові географічні ринки збуту. Тобто диверсифікація діяльності 

торговельних підприємств набуває все більшого поширення й 

актуальності наукового вивчення. Складність й багатоаспектність 

цього процесу вимагають систематизації всіх бізнес-процесів та 

виокремлення певних етапів її здійснення. 

Результати дослідження. Одним з головних етапів 

проведення диверсифікації діяльності торговельними 

підприємствами є вибір її пріоритетного напряму. Аналіз 

літературних джерел засвідчив різноманітність поглядів на 

вирішення даного завдання [1-5], однак обґрунтування напряму 

диверсифікації діяльності саме торговельного підприємства 

залишається не уточненим. З метою подолання цієї проблеми, 

пропонується визначати пріоритетний напрям диверсифікації 

діяльності торговельного підприємства згідно певних ситуацій 

господарювання, у яких воно може опинитися, а також поставлених 

цілей стратегічного розвитку. Враховуючи цей зв’язок були 

сформовані типові бізнес-ситуації, для яких є оптимальними 

відповідні напрями диверсифікації діяльності (див. табл. 1). 

Тип диверсифікації діяльності, що обирається торговельним 

підприємством, багато в чому залежить від специфіки самого 

підприємства, і в першу чергу – від його цілей. Якщо воно ставить 

перед собою такі цілі, як завоювання й утримання ринкової частки, 
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лідерство у витратах, заняття позиції технологічного лідера, 

створення певного «образу» в очах громадськості, то частіше 

обирається зв’язана (вертикальна або горизонтальна)  

диверсифікація діяльності. Якщо ж торговельне підприємство 

переслідує мету одержання прибутку, то воно частіше прибігає до 

диверсифікації конгломератного типу. 

Вибір напряму диверсифікації діяльності на користь 

конгломератної чи зв’язаної визначає і структура бюджету. 

Торговельні підприємства, у бюджеті яких значну частку 

становлять витрати на науково-дослідні роботи, прагнуть до 

зв’язаної диверсифікації, тому що значні вкладення в дослідження 

не можуть бути використані при конгломератній диверсифікації і 

постійному перекиданні ресурсів з однієї сфери бізнесу в іншу. 

Вибір напряму диверсифікації діяльності визначається також і 

мобільністю капіталу торговельного підприємства. Конгломератна 

диверсифікація прагне до абсолютної мобільності капіталу, бо його 

перекидання з одного напряму на інший здатне принести 

додатковий прибуток чи відгородити від збитків.  

 

Таблиця 1 - Типові господарські ситуації і цілі діяльності, що 

визначають пріоритет певного напряму диверсифікації діяльності 

торговельного підприємства 

 
Типові ситуації 

господарської діяльності 

підприємства 

Цілі диверсифікації 

діяльності підприємства 

Напрям 

диверсифікації 

діяльності 

Сутність обраного 

напряму 

Якщо в базовій галузі 

відбувається зниження 

обсягів реалізації товарів 

і прибутку; 

якщо існуючі ринки для 

товарів підприємства 

вже є дуже насиченими 

Можливість 

«переключення» на товар, 

що користується попитом; 

можливість скорочення 

потреби в оборотних 

активах; перехід на 

внутрішній 

взаєморозрахунок; 

альтернативні варіанти 

використання ресурсів і 

технологій 

Конгломератна 

диверсифікація 

Реалізація нових 

товарів 

(заснування нових 

видів діяльності), 

які не співпадають 

з традиційним 

профілем 

підприємства 
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Закінчення таблиці 1 
Якщо доповнення нових 

непрофільних товарів 

могло б істотно 

покращити реалізацію 

традиційних; 

якщо підприємство 

конкурує у 

висококонкурентному 

і/або нерозвинутому 

бізнесі; 

якщо традиційні канали 

збуту можуть бути 

використані для 

просування на ринок 

нових товарів 

Захист від конкуренції; 

збільшення частки ринку; 

скорочення витрат на 

просування товарів; 

можливість «переключення» 

на товар, що користується 

попитом; 

комбінування 

взаємодоповнюючих 

ресурсів; використання 

надлишкових основних 

фондів; альтернативні 

варіанти використання 

ресурсів і технологій 

Горизонтальна 

диверсифікація 

Реалізація нових 

непрофільних 

товарів 

(заснування нових 

видів діяльності), 

але для 

традиційних 

споживачів 

Якщо підприємство має 

намір звернутися до 

більш ранніх стадій 

діяльності; 

якщо підприємство 

конкурує в галузі, яка 

швидко зростає, й 

очікується продовження 

розширення ринків 

збуту; 

якщо фірма має намір 

звернутися до наступних 

стадій діяльності 

Закріплення джерел 

технологій; 

прагнення одержати 

стратегічні переваги в збуті 

або постачанні; 

забезпечення стабільності й 

погодженості зв’язків; 

скорочення ризиків 

нереалізації товарів; 

зниження потреби в 

оборотних коштах; 

збереження власного 

унікального технологічного 

комплексу 

Вертикальна 

диверсифікація 

Створення нових 

непрофільних 

видів діяльності, 

пов’язаних з 

забезпеченням 

(попереднім або 

наступним) 

основного бізнесу 

підприємства 

 

Якщо ж підприємство в силу особливостей технологічного  

процесу   значну   частину   свого   капіталу   містить  у  вигляді 

основних засобів, то воно буде прагнути до більш повного їх 

використання, а отже, до зв’язаної диверсифікації. 

Вибір між зв’язаною і конгломератною диверсифікаціями 

визначається і розміром підприємства. Великі торговельні 

підприємства (торговельні мережі), до бізнес-портфелю яких 

досить часто входить виробнича діяльність, і які характеризуються 
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значними витратами на науково-дослідницькі роботи та великими 

вкладеннями в основні фонди, традиційно шукають варіанти 

диверсифікації, пов'язані зі своєю основною діяльністю, для 

одержання вигод за рахунок синергетичних ефектів. Малі ж 

торговельні підприємства за рахунок максимальної мобільності 

капіталу найчастіше вдаються до конгломератної диверсифікації, 

оскільки основною їхньою метою є одержання прибутку. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що в 

умовах жорсткої конкуренції торговельні підприємства 

намагаються зберегти (підсилити) свою конкурентну позицію та 

своєчасно реагувати на зміни економічної кон’юнктури. За 

допомогою диверсифікації діяльності вони перетворюються на 

багатогалузеві комплекси, що забезпечує стабільність 

функціонування і можливість досягнення стратегічних цілей 

розвитку. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ 
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вступ. Найбільш поширеною стратегією, яку застосовують 

українські підприємства, є стратегія зміцнення фінансової 
стійкості. Це стає зрозумілим у світлі фінансової кризи, що 
продовжує впливати на діяльність підприємств. Тому дослідження, 
пов’язане з оцінкою ефективності заходів по зміцненню фінансової 
стійкості на рівні підприємства  має важливе значення для успішної 
реалізації його стратегії в цілому. 

Запропонована в дослідженні модель дозволяє визначати 

ефект від заходів, спрямованих на зміцнення фінансової стійкості 

підприємства, що відображається в зростанні рентабельності його 

активів. 
Результати дослідження. Система заходів для підтримки 

фінансової стійкості підприємства повинна передбачати:  
- постійну оцінку впливу зовнішнього і внутрішнього 

середовища на фінансовий стан підприємства;  

- підвищення фінансової безпеки підприємства;  

- антикризовий менеджмент;  

- координацію і контроль за виконанням запланованих 

заходів[1].  

Так,  якщо фінансовим аналізом виявлено недостатній рівень 

фінансової стійкості підприємства,  то реалізуються наступні 

кроки:  

- оптимізація руху фінансових ресурсів підприємства, 

особливо в частині нарощування чистого грошового потоку 

підприємства;  

- розробка стратегії фінансової стійкості підприємства;  

- розробка плану фінансування підприємства та оцінка 

вартості його капіталу;  

- розрахунок прогнозних значень рентабельності 

продукції, активів, власного капіталу.  

Для оцінки ефективності внутрішніх заходів, спрямованих на 

розвиток окремо взятого підприємства, пропонуємо створити 
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графічне зображення фінансової стійкості суб’єкта 

господарювання. 

Так, на основі коефіцієнтів, розрахованих у таблиці 1 

будується многокутник фінансової стійкості (див.рис.1). 

Многокутник матиме стільки кутів, скільки показників взято до 

аналізу. 

На кожному з променів відкладається значення показника, ці 

точки з’єднуються, формуючи певну поверхню. Чим більша площа 

цієї фігури, тим вища фінансова стійкість підприємства.    

Такий графічний метод дозволяє порівнювати: 

- фінансову стійкість різних періодів; 

- співвідносити фактичні та нормативні значення. 

  

Таблиця 1 - Аналіз відносних показників підприємства у 2009-

2010 роках* 

Назва показника 
Нормативне 

значення 
2009 рік 2010 рік 

Абсолютне 

відхилення (+, - ) 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності (Ка.л.) 
0,2-0,7 і більше 2,158 0,17 -1,988 

Коефіцієнт 

платоспроможності (Кп) 
більше 0,5 0,913 0,855 -0,058 

Коефіцієнт 

фінансування (Кф) 
менше 1 0,095 0,17 0,075 

Коефіцієнт забезпечення 

власними оборотними 

запасами 

більше 0,1 0,888 0,853 -0,035 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу (Км) 
більше 0 0,753 0,986 0,233 

*Розраховано на основі[2] 

 

Для того, щоб визначити площу фігури застосовуємо наступну 

формулу: 

Si= Ʃ 
n
i=1 0,5sin∆ x ai  x ai+1 + a1  x an, де                                          (1) 

ai – значення і-го показника фінансової стійкості, при чому n 

дорівнює кількості показників, взятих до аналізу. 
sin∆ - це синус кута, при чому кут дорівнює 360

0
 розділити на n. 

Як бачимо з рисунку, фінансова стійкість підприємства 

погіршилась, оскільки многокутник 2009 року є значно більшим  за 

многокутник 2010 року. А у порівнянні з нормативними 

значеннями усі коефіцієнти 2010 року є нижчими. Цей графічний 
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метод дозволяє виявити одразу найбільш проблемну ділянку 

фінансової стійкості – це коефіцієнт фінансування.     

В результаті регресійного аналізу виявлено залежність між 

показником рентабельності активів підприємства та площею 

многогранника фінансової стійкості. Так, у підприємств, де 

погіршується фінансова стійкість знижуються показники 

рентабельності активів. 

 

 
Рисунок 1.Фінансова стійкість підприємства у 2009-2010 

роках 

  

Ця залежність розраховується за формулою: 

bxmY                                                                   (2) 

Залежна змінна є функцією незалежної змінної х, де х – це 

площа многогранника фінансової стійкості, а Y – рентабельність 

активів. 

В таблиці подано вихідні дані для розрахунків. 

Таблиця 2 - Показники фінансової стійкості та рентабельності 

підприємства у 2009-2012 роках* 
Показник Ум. 

позн. 

Фактично Прогноз  

 

2009 2010 2011 2012 

Площа многогранника 

фінансової стійкості  

x 2,1257 0,9924 1,036 1,1144 

Рентабельність активів Y 0,5728 0,3965 0,413 0,455 

*Розраховано на основі[2] 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

(Ка.л.)

Коефіцієнт 
платоспромо

жності (Кп)

Коефіцієнт 
фінансування 

(Кф)

Коефіцієнт 
забезпеченн
я власними 

оборотними 
запасами

Коефіцієнт 
маневреності 

власного 
капіталу (Км)

Нормативне 
значення

2009 рік

2010 рік



Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 
 

164 
 

На основі даних за допомогою економетричного моделювання  

побудовано лінійний тренд рентабельності активів. Рівняння 

матиме наступний вигляд: 
023.04416.0 xY                                                                 (3) 

Число - 0,023 вказує на існування часового лагу, між змінами 

у фінансовій стійкості та змінами в рентабельності активів. З 

рівняння видно, що  зростання фінансової стійкості на 1 пункт 

призводить до зростання рентабельності активів на 0,416 пунктів. 

Коефіцієнт кореляції показників становить 0,96, що вказує на 

істотний зв'язок між явищами. 

Висновки. Запропонована модель графічної оцінки дозволяє 

провести якісний аналіз фінансової стійкості підприємства, виявити 

вузькі місця, тим самим внести корективи та покращити фінансову 

стратегію підприємства. А виявлений зв'язок між фінансовою 

стійкістю та рентабельністю дозволить оцінити ефективність 

заходів фінансового менеджменту щодо зміцнення фінансової 

стійкості підприємства.  
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АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ЯК ОДИН ІЗ 

ЕТАПІВ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Вступ. Успішне функціонування підприємств роздрібної 

торгівлі в значній мірі залежить від їх вміння орієнтуватися у 

зовнішньому середовищі, оцінювати конкурентів, аналізувати 

http://www.stat.lviv.ua/ukr/%20publ/2010/ZB012009Y10_2.pdf
http://www.stat.lviv.ua/ukr/%20publ/2010/ZB012009Y10_2.pdf
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ринку збуту, визначати найбільш актуальні потреби споживачів, 

правильного вибору ринкової ніші та аналізу сильних і слабких 

сторін. За часту, першочерговими рушіями погіршення фінансового 

стану підприємств роздрібної торгівлі виступають маркетингові 

ризики, а в сутності – їх недооцінка. 

Результати дослідження. Аналізу маркетингових ризиків 

присвячено багато наукових робіт, як вітчизняних так і зарубіжних 

вчених: М.П. Афанасьєвої, Г.Л. Багієва, Л.В. Балабанова, А.В. 

Балабанець, С.С. Гаркавенка, А.М. Ілишева, М.І.Крупки, Л.В. 

Михайловської-Ясюченко, А.М. Поддєрьогіна, Л.О. Сухаревої, 

В.М. Тарасевича, В.В. Холода та інших. Не зважаючи на значний 

доробок вчених-економістів, все ж таки залишається низка 

невизначених питань, в сутності – значення маркетингових ризиків, 

як одного із етапів санаційного аудиту підприємств роздрібної 

торгівлі.  

Згідно із ЗУ «Про аудиторську діяльність» аудит – це 

перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 

звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної 

думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та 

відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень 

суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів [2].    

У свою чергу, санаційний аудит є окремим напрямком 

аудиторської діяльності, оскільки його характерною рисою є 

експертна оцінка підприємств, що перебувають у стані кризи. 

Основною метою санаційного аудиту є аналіз фінансово-

господарської діяльності підприємств з метою визначення його 

санаційної спроможності [4]. Як стверджує А.М. Поддерьогін: 

«Санаційна спроможність - це наявність у підприємства, що 

перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних 

та правових можливостей, які визначають здатність до успішного 

проведення його фінансової санації» [4]. 

До загальних умов санаційної спроможності можна віднести: 

1) стійкі позиції на ринку та реальні можливості збільшення 

обсягів реалізації; 

2) конкурентні переваги; 

3) виробничий та кадровий потенціал; 

4) науково-технічний потенціал; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%29_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%29_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83


Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 
 

166 
 

5) високу ліквідність; 

6) реальну та дієву концепцію розвитку. 

В загальному розумінні санаційна спроможність підприємства  

- це його здатність відновити беззбиткову діяльність у 

довгострокові перспективі, тобто дисконтована вартість активів, 

після проведення санаційних заходів, перевищить ліквідаційну 

вартість підприємства до санації, і отримані прибутки будуть 

достатніми для виконання зобов’язань. Санаційна спроможність – 

це здатність підприємства до виживання, і цілком зрозумілим є той 

факт, що підприємство, яке перебуває у стані кризи має потенційну 

здатність до виживання за умови наявності нерозкритих резервів та 

сильних сторін. 

Кожна сфера та вид діяльності має характерні особливості, як 

у нормальних умовах функціонування, так і критичних. Для 

підприємств роздрібної торгівлі, особливе значення мають 

маркетингові ризики та їх позиції на ринку, адже основною метою 

діяльності є реалізації продукції кінцевим споживачам.  

Маркетингові ризики – це сукупність загроз, породжених 

ринковим середовищем, які можуть згубно вплинути на діяльність 

суб’єкта господарювання. 

На основі проведеного дослідження вітчизняної літератури ми 

пропонуємо віднести до маркетингових ризиків наступні:  

 ризик невірної стратегії на ринку, або ж її відсутність;  

 невідповідність стратегії і тактики;  

 невірний вибір ринкової ніші;  

 ризик незатребуваності продукції;  

 невідповідність попиту і пропозиції продукції;  

 невідповідність ціни і якості;  

 неефективна система збуту та реклами. 

З метою визначення ризиків на ранніх етапах і їх оцінки слід 

використовувати сучасні методи аналізу та дослідження: 

бенчмаркінг, метод експертних оцінок, метод сценаріїв, метод 

аналізу ключових факторів успіху,  імітаційне та економетричне 

моделювання, SWOT – аналіз, SPASE – аналіз,  PIMS – аналіз, 

ETOP – аналіз, метод аналізу доцільності затрат, метод 

використання аналогів, які допоможуть визначити найуразливіші 
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аспекти, що можуть піддатися небезпекам та сильні, які мають 

потенціал для їх подолання [3, c.36].  

Одним із найпоширеніших методів із перелічених є SWOT – 

аналіз, оскільки він може застосовуватися, як до цілого 

підприємства, так і до окремих його підрозділів чи видів продукції. 

На основі результатів аналізу ендогенного середовища 

розробляються рекомендації, які мають на меті: нейтралізувати 

можливі ризики та використати додаткові шанси (рис.1).  

Аналіз ринкових ризиків в процесі санаційного аудиту 

підприємств роздрібної торгівлі, в своєму результаті дає відповідь 

не лише на питання реального стану і потенційних загроз, а й 

розкриває сильні сторони і потенційні можливості, які вже свідчать 

про санаційну спроможність підприємства. 

 
Сильні сторони:  

 кваліфікований інженерно-

технічний потенціал; 

 ефективна система оплати 

праці; 

 наявність власних виробничих 

споруд; 

 прихід нових та енергійних 

співробітників фінансових 

служб.  

Слабкі сторони: 

 інертність та зловживання 

керівництва підприємства; 

 крадіжки на виробництві; 

 застарілий асортимент 

продукції; 

 висока енергомісткість 

продукції; 

 екстенсивне виробництво; 

 неефективна діяльність служб 

збуту; 

 простої продукції; 

 перевантаженість незадіяними 

сировиною та матеріалами. 

Додаткові шанси: 

 ринок сформований в 

основному за рахунок імпорту; 

 держава вживає 

протекціоністських заходів, 

спрямованих на захист 

вітчизняного виробника; 

 іноземні інвестори виявляють 

значний інтерес до галузі якій 

належить підприємство. 

Ризики: 

 криміногенний ризик; 

 інфляційний ризик (знецінення 

реальної вартості капіталу); 

 ризик неплатоспроможності чи 

банкрутства контрагентів; 

 ризик зміни податкового 

законодавства та накладення 

фінансових санкцій. 

 

 

Рисунок 1. Матриця SWOT – аналізу [5, c.48] 
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Висновки. Застосування даних методів є надзвичайно 

важливим для українських підприємств, оскільки воно дасть змогу 

уникнути витрат на виготовлення незатребуваної ринком продукції, 

оптимізувати діапазон цін, усунути неякісні товари із асортименту, 

адаптувати виробничо-збутову діяльність підприємств до вимог та 

запитів споживачів, уникнути потенційних невдач у майбутньому, 

які можуть спричинити критичні наслідки. 
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